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1 PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų 
registre“ sudaro šios paslaugos: 

24.1. Žemės ūkio valdos įregistravimas; 
24.2. Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas; 
24.3. Žemės ūkio valdos išregistravimas; 
24.4. Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui; 
24.5. Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio 

  
 

S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų 
registre“ paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams asmenims; 
2. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
3. Juridiniams Lietuvos asmenims;  
4. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims. 

 
24.1. paslaugos rezultatas: 

► Pranešimas apie suteiktą valdos identifikavimo kodą su valdos registracijos duomenų išrašu; 
► Pranešimas apie žemės ūkio valdos neįregistravimą, nurodant priežastis. 

24.2. paslaugos rezultatas: 

► Pranešimas apie atnaujintus žemės ūkio valdos duomenis; 
► Pranešimas apie atsisakymą atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis. 

24.3. paslaugos rezultatas: 

► Pranešimas apie žemės ūkio valdos išregistravimą; 
► Pranešimas apie neišregistruotą žemės ūkio valdą, nurodant priežastis. 

24.4. paslaugos rezultatas: 

► Pranešimas apie žemės ūkio valdos perregistravimą; 
► Pranešimas apie žemės ūkio valdos išregistravimą; 
► Pranešimas apie neperregistruotą žemės ūkio valdą, nurodant priežastis; 
► Pranešimas apie neišregistruotą žemės ūkio valdą, nurodant priežastis. 

24.5. paslaugos rezultatas: 

► Pranešimas apie partnerio išregistravimą; 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl partnerio išregistravimo iš ūkininko ūkio. 
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2 PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1 S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ 
procesas 

    
1 pav. S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus vieną iš paslaugų grupės „Žemės ūkio valdų 
registravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ paslaugų. 

2 - Prašymo 
pildymas ir 
paslaugos 
pasirinkimas 

S_REIK_2 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą asmenį) teikiamas prašymas; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_3 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 

pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 

(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 

savivaldybėms). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_4 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

4 – Atmesta S_REIK_5 Neleidžiama tęsti prašymo pildymo nustačius, kad paslaugos gavėjo juridinio asmens teisinis statusas yra likviduojamas, 

bankrutuojantis arba bankrutavęs. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_6 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_7 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 

paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_8 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 

7 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_9 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_10 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ 
priėmimo. Per nustatytą dienų skaičių prašymo nepatikslinus, prašymas bus automatiškai atmestas. Šis nustatymas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti metu SI 
specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

9 – :BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_11 Šiame procese VIISP perduoda informaciją į SI DVS apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas. Perduodamame pranešime turi būti pateikiama, koks terminas buvo nurodytas pareiškėjui. 

10 – Informuoti 
paslaugos 
gavėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_12 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  

11 – Pabaigti 

paslaugą 

(procesas 

nutrauktas) 

S_REIK_13 Nepateikus prašymo per nustatytą dienų skaičių (S_REIK_4) arba nustačius, kad paslaugos gavėjo juridinio asmens 

teisinis statusas yra netinkamas (S_REIK_5), paslaugos teikimo procesas nutraukiamas. 
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2.2 Prašymo pildymo sub-procesas 

  
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Pasirinkti 
paslaugą ir, jeigu 
reikia, 
atstovaujamą JA 
arba FA 

S_REIK_14 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Paslaugą: 
► Žemės ūkio valdos įregistravimas; 
► Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas; 
► Žemės ūkio valdos išregistravimas; 
► Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui; 
► Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio. 

 
► Jei prisijungęs yra fizinis asmuo, požymį, ar prašymą teikia: 

► Asmuo, įgaliotas juridinio asmens (reikia pateikti JA kodą); 
► Juridinio asmens vadovas (reikia pateikti JA kodą); 
► Asmuo, įgaliotas kito fizinio asmens (reikia pateikti FA kodą); 
► Asmuo už save. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti vieną paslaugą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA. 

2.5 – Išskyrimo 

žingsnis 

S_REIK_15 Duomenų iš GR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo, paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo arba 

paslaugos mokėtojas yra fizinis asmuo. 

Duomenų iš JAR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia juridinis asmuo, paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo. 

2.6 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_16 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_17 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 – Užklausti 

duomenų iš JAR 

S_REIK_18 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – Ar tinkamas 

JA statusas? 

S_REIK_20 Jei paslaugos gavėjas yra JA, tikrinamas iš JAR gautas JA teisinis statusas. Jei teisinis statusas nėra „bankrutuojantis“, 

„bankrutavęs“ arba „likviduojamas“ (JA statusas yra tinkamas), sub-proceso eiga nukreipiama į 2.12 žingsnį. Jei JA 

statusas yra netinkamas, sub-proceso eiga nukreipiama į 2.16 žingsnį. 

2.12 – Užklausti 
duomenų ŽŪKVR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Žemės ūkio ir kaimo verslo registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.13 - Gauti 
duomenis iš 
ŽŪKVR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Žemės ūkio ir kaimo verslo registru yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.14 – Ar prašoma 

įregistravimo 

paslaugos? 

S_REIK_23 Jei prašymas yra teikiamas dėl Žemės ūkio valdos įregistravimo paslaugos (24.1), prašymo pildymo sub-procesas 

tęsiamas žingsniu 2.15 „Ar FA/JA jau priskirtas kitai žemės ūkio valdai?“. Kitu atveju, sub-procesas tęsiamas žingsniu 

2.17 „Suliejimo žingsnis“. 

2.15 – Ar FA/JA jau 

priskirtas kitai 

žemės ūkio valdai? 

S_REIK_24 Tikrinama, ar pareiškėjas (kai prašymas pildomas savo vardu) ar paslaugos gavėjas (kai prašymą pildo kitas įgaliotas 

asmuo) yra priskirti prie kitos jau įregistruotos žemės ūkio valdos, kaip žemės ūkio valdos narys. Jei pareiškėjas (kai 

prašymas pildomas savo vardu) ar paslaugos gavėjas (kai prašymą pildo kitas įgaliotas asmuo) yra priskirtas kitai 

žemės ūkio valdai kaip tos žemės ūkio valdos narys, toliau turi būti vykdomas 2.16  žingsnis. Jei nėra, toliau turi būti 

vykdomas 2.17 žingsnis.  

2.16 – Sub-

proceso pabaiga 

(Atmesta) 

S_REIK_25 Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“ 

arba nustatoma, kad pareiškėjas (kai prašymas pildomas savo vardu) ar paslaugos gavėjas (kai prašymą pildo kitas 

įgaliotas asmuo) jau yra priskirtas kitai egzistuojančiai žemės ūkio valdai kaip tos žemės ūkio valdos narys. 

2.18 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_26 Prašymas automatiškai užpildomas: 

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš JAR ir / arba iš GR gautais duomenimis; 
► iš ŽŪKVR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.19 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_27 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „ 

PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI “ 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_28 Atsižvelgiant į tai, kad prašymo forma susideda iš didelio skaičiaus skirtingų dalių ir laukų, Diegėjas, vykdydamas detalią 
analizę, turi įvertinti ir pateikti siūlymus dėl patogaus prašymo formos pateikimo pareiškėjui: prašymo formos laukų 
išdėstymo (pvz., numatant atskirus vedlio žingsnius / korteles skirtingoms specifinių laukų grupėms), prašymo formos 
pildymo sekos (pvz., pradžioje pateikiant kontrolinius klausimus, pagal kuriuos susiformuoja prašymo forma) ir kitų 
prašymo formos pildymo aspektų. 

S_REIK_29 Kai pasirenkama paslauga „Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas“ turi būti naudojami tie patys laukai pagal tas 
pačias taisykles kaip ir paslaugos „Žemės ūkio valdos registravimas“ atveju. Duomenys būtų gaunami iš ŽŪKVR ir 
Pareiškėjui rodomi jau registravimo metu pateikti duomenys, kuriuos Pareiškėjas galėtų redaguoti. 

2.21 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_30 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. 

Pastaba: Analizės metu suderinta, kad prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. 
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2.3 Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

  
3 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavim
o Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_31 Tais atvejais, kai procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau 
turi būti vykdomas 5.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 5.7 žingsnis.  

S_REIK_32 Kai Prašymo patikslinimo atveju, Pareiškėjas trūkstamą informaciją / dokumentus pateikia asmeniškai, o ne 
per VIISP, tada SI specialistas turi turėti galimybę priimti sprendimą, nors per VIISP ir nebus gautas 
patikslintas prašymas (nebus įvykdyta prašymo tikslinimo užduotis). 

5.3 – Perduoti 
prašymą SI DVS 

S_REIK_33 Prašymas perduodamas tai seniūnijai ar savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra nurodomas 
Valdos centro adresas. 

S_REIK_34 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.4 – Laukimo 

žingsnis 

S_REIK_35 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas. 

5.5 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma 
tarpinė 
paslaugos 
teikimo būsena 

S_REIK_36 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „ 

INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.6 - Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_37 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas perduotas SI specialistui. 

5.7 – Gauti 
sprendimą / 
pažymą iš SI 
DVS 

S_REIK_38 VIISP iš SI DVS gauna SI specialisto priimtą sprendimą ir, jei priimtas teigiamas sprendimas, parengtą el. 

dokumentą. Kai priimtas sprendimas „Reikalingas patikslinimas“, gali būti perduodama informacija apie 

reikalingus prašymo arba mokėjimo patikslinimus. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavim
o Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.8 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie priimtą 
sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_39 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, 
VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) 
dokumentus, kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (atmestą prašymą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (įregistruotą žemės ūkio valdą / atnaujintus žemės 

ūkio valdos duomenis / išregistruotą valdą). 

5.10 – :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_40 Tuomet, kai SI pasirenka, kad priimtas sprendimas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 

bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.4 Prašymo tikslinimo sub-procesas 

  
4 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

16 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 
4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

6.2 – Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- 

 

Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

 

6.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

6.5 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 
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3 INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR  Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Pareiškėjo šeimos nario asmens kodas; 
► Pareiškėjo partnerio asmens kodas. 

 

 

1. Pareiškėjo 
partnerio asmens kodas 
perduodamas tik 
tuomet, kai žemės ūkio 
valda kuriama su 
partneriais;  

2. Pareiškėjo šeimos 
nario asmens kodas 
perduodamas tik 
tuomet, kai žemės ūkio 
valdoje yra šeimos 
narių. 

2.  2.6 – Užklausti duomenų GR  Perduodama į GR ► Paslaugos gavėjo fizinio asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo šeimos nario asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo partnerio asmens kodas. 

 

1. Paslaugos gavėjo 
asmens kodas 
perduodamas tik tais 
atvejais, kai pareiškėjas 
teikia prašymą kito FA 
vardu. 

2. Paslaugos gavėjo 
partnerio asmens kodas 
perduodamas tik tuomet, 
kai žemės ūkio valda 
kuriama su partneriais ir 
kai pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu;  

3. Paslaugos gavėjo 
šeimos nario asmens 
kodas perduodamas tik 
tuomet, kai žemės ūkio 
valdoje yra šeimos narių 
ir kai pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu. 

3.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 

1. Duomenys apie 
pareiškėjo partnerį 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

► Pareiškėjo adresas:  
► šalis; 
► savivaldybė;  
► gyvenamoji vieta;  
► gatvė; 
► namo numeris;  
► buto nr.;  
► pašto kodas. 

► Pareiškėjo šeimos nario vardas; 
► Pareiškėjo šeimos nario pavardė; 
► Pareiškėjo šeimos nario adresas:  

► šalis;  
► savivaldybė;  
► gyvenamoji vieta;  
► gatvė;  
► namo numeris;  
► buto nr.;  
► pašto kodas. 

► Pareiškėjo partnerio vardas; 
► Pareiškėjo partnerio pavardė; 
► Pareiškėjo partnerio adresas:  

► šalis; 
► savivaldybė; 
► gyvenamoji vieta; 
► gatvė; 
► namo numeris; 
► buto nr.; 
► pašto kodas. 

gaunami tik tuomet, kai 
žemės ūkio valda 
kuriama su partneriu; 

2. Duomenys apie 
pareiškėjo šeimos narį 
gaunami tik tuomet, kai 
žemės ūkio valdoje yra 
šeimos narių; 

 

4.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo adresas: 

► šalis; 
► savivaldybė; 
► gyvenamoji vieta; 
► gatvė; 
► namo numeris; 
► buto nr.; 

1. Duomenys apie 
paslaugos gavėją 
gaunami tik tais atvejais, 
kai pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu. 

2. Duomenys apie 
paslaugos gavėjo 
partnerį gaunami tik 
tada, kai žemės ūkio 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

► pašto kodas. 
► Paslaugos gavėjo šeimos nario vardas; 
► Paslaugos gavėjo šeimos nario pavardė; 
► Paslaugos gavėjo šeimos adresas:  

► šalis; 
► savivaldybė; 
► gyvenamoji vieta; 
► gatvė; 
► namo numeris; 
► buto nr.; 
► pašto kodas. 

► Paslaugos gavėjo partnerio vardas; 
► Paslaugos gavėjo partnerio pavardė; 
► Paslaugos gavėjo partnerio adresas:  

► šalis; 
► savivaldybė; 
► gyvenamoji vieta; 
► gatvė; 
► namo numeris; 
► buto nr.; 
► pašto kodas. 

valda kuriama su 
partneriu ir kai 
pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu; 

3. Duomenys apie 
paslaugos gavėjo šeimos 
narį gaunami tik tada, kai 
žemės ūkio valdoje yra 
šeimos narių ir kai 
pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu; 

 

5.  2.8 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Pareiškėjo juridinio asmens kodas; 
► Pareiškėjo partnerio juridinio asmens kodas. 

1. Duomenys apie 
pareiškėjo partnerį 
perduodami tik tada, kai 
paslaugos gavėjas 
žemės ūkio valdą kuria 
su partneriu. 

6.  2.8 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas‘ 
► Paslaugos gavėjo partnerio juridinio asmens 

kodas. 

1. Juridinio asmens 
kodas perduodamas tik 
tais atvejais, kai 
pareiškėjas fizinis asmuo 
teikia prašymą juridinio 
asmens vardu. 

2. Duomenys apie 
paslaugos gavėjo 
partnerį juridinį asmenį 
perduodami tik tuomet, 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

kai paslaugos gavėjas 
žemės ūkio valdą kuria 
su partneriu ir kai 
pareiškėjas fizinis asmuo 
teikia prašymą juridinio 
asmens vardu; 

7.  2.9 - Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinis statusas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens vadovo asmens kodas (kai JA 

vadovas yra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo gimimo metai (kai JA 

vadovas nėra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė. 

Duomenys gaunami tik 

tais atvejais, kuomet 

prašymą teikia JA, JA 

vadovas arba JA įgaliotas 

FA. 

8.  2.12 – Užklausti duomenų 
ŽŪKVR 

Perduodama į ŽŪKVR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Juridinio asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas. 

1. Pareiškėjo asmens 

kodas perduodamas, 

kai prašymą teikia fizinis 

asmuo pats už save; 

2. Juridinio asmens 

kodas perduodamas, 

kai prašymą teikia JA, 

JA vadovas arba JA 

įgaliotas FA; 

3. Paslaugos gavėjo 

asmens kodas 

perduodamas, kai 

prašymą teikia asmuo 

įgaliotas kito fizinio 

asmens. 

9.  2.13 - Gauti duomenis iš 
ŽŪKVR 

Gaunama iš ŽŪKVR 

 

► Požymis, ar fizinis arba juridinis asmuo yra 
priskirtas prie kitos žemės ūkio valdos kaip tos 
žemės ūkio valdos narys. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

 ► Valdos narių tipų klasifikatorius; 
► Išsimokslinimo žemės ūkio srityje (profesinio 

pasirengimo ūkininkauti) klasifikatorius; 
► Giminystės ryšių klasifikatorius; 
► Ekonominės veiklos kategorijų klasifikatorius; 
► Ekonominės veiklos krypčių klasifikatorius; 
► Ekonominėje veikloje taikomų ūkininkavimo 

metodų klasifikatorius; 
► Žemės naudmenų rūšių klasifikatorius; 
► Žemės ūkio mašinų bei įrenginių klasifikatorius; 
► Pastatų tipų klasifikatorius; 
► Pastatų parametrų klasifikatorius; 
► Trąšų klasifikatorius. 

1. Duomenys 

gaunami, tik kai 

pasirinktos paslaugos: 

24.1. Žemės ūkio 

valdos įregistravimas; 

24.2. Žemės ūkio 

valdos duomenų 

atnaujinimas; 

24.4. Žemės ūkio 

valdos duomenų 

keitimas mirus valdos 

valdytojui. 

► Valdos valdytojo duomenis; 
► Valdos centro duomenis; 
► Valdoje plėtojamos pagrindinės ekonominės 

veiklos duomenis; 
► Valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, 

mineralinių trąšų duomenis; 
► Valdos partnerių duomenis; 
► Valdos valdytojo (fizinio asmens) artimųjų 

šeimos narių (sutuoktinio (sugyventinio), vaiko, 
tėvų), gyvenančių kartu su juo, duomenis; 

► Asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui 
registro tvarkymo įstaigose, duomenis; 

► Valdoje plėtojamos papildomos ekonominės 
veiklos duomenis; 

► Valdoje esančių įregistruotų Nekilnojamojo turto 
registre nekilnojamųjų daiktų duomenis; 

► Valdoje esančių neįregistruotų Nekilnojamojo 
turto registre žemės sklypų duomenis; 

► Valdoje esančių neįregistruotų Nekilnojamojo 
turto registre pastatų duomenis; 

► Neįregistruotų Nekilnojamojo turto registre 
taksacinių miško žemės sklypų duomenis; 

► Su valda susijusių sutarčių duomenis; 

1. Duomenys 

gaunami, tik kai 

pasirinktos paslaugos: 

24.2. Žemės ūkio valdos 

duomenų atnaujinimas. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

► Valdoje naudojamų traktorių, savaeigių ir žemės 
ūkio mašinų, kurių variklio galia neviršija 8 kW, ir 
jų priekabų duomenys; 

► Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įrengimų ir jų 
pajėgumų duomenis. 

► Žemės ūkio valdos numeris. 1. Duomenys 

gaunami, tik kai 

pasirinktos paslaugos: 

24.3. Žemės ūkio valdos 

išregistravimas; 

24.4. Žemės ūkio valdos 

duomenų keitimas mirus 

valdos valdytojui. 

10.  6.3 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš ŽŪKVR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

11.  6.5 – Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris  

12.  6.6 – Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Institucijos specialistas, kuriam priskirtas 
prašymas, jo el. pašto adresas, telefono nr. 

Tais atvejais, kuomet SI 
DVS nėra tvarkomi 
duomenys apie 
specialisto pareigas arba 
skyrių, pareiškėjui 
pateikiami tik tie 
duomenys, kurie tvarkomi 
SI DVS. 

13.  6.7 – Gauti sprendimą iš SI 
DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti prašymo laukų 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

sąrašas ir (arba) dokumentų, kuriuos reikia 
pateikti, sąrašas; 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodama prašymo atmetimo priežastis; 

► Teigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas žemės ūkio valdos numeris / 
patvirtinimas apie duomenų atnaujinimą / 
patvirtinimas apie išregistruotą žemės ūkio 
valdą. 
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4 DUOMENŲ PAKETAI 
          

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš JAR 

► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinis statusas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens vadovo asmens kodas; 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė. 
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5 TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.1351(Žin., 2002, Nr. 84-
3645; 2006, Nr. 42-1524). 

Visos 

2.  Europos Tarybos 2003 m. rugsėjo 29 d. reglamento (EB) Nr.4782/2003, nustatančio 
bendras tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir 
nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio Reglamentus 
(EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr.1452/2001, (EB) Nr.1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) 
Nr.1868/94, (EB) Nr.1251/1999, (EB) Nr.1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) 
Nr.2358/71 ir (EB) Nr.2529/2001(OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas p. 
269), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentu 
(EB) Nr.293/2008 (OL 2008L 90, p. 5), 19 straipsniu. 

Visos 

3.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 
„Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo 
registre“ (Žin., 2008, Nr. 58-2192). 

Visos 
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6 PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, 
diena) 

Privalomas  Data 
nurodoma 
pagal 
prašymo 
patvirtinimo 
datą. 

- Savivaldybė Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas Savivaldybė 
nustatoma, 
pagal Valdos 
centro adresą. 

 

 

 Seniūnija  Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas Seniūnija 
nustatoma, 
pagal Valdos 
centro adresą. 

Jeigu 
seniūnija 
nenustatoma, 
prašymas 
perduodamas 
tiesiai 
savivaldybės 
administracijai  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

- Prašymą teikia: 

• Fizinis asmuo už save 

• Juridinio asmens vadovas 

• Juridinio asmens kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam 
asmeniui: 

• Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) 
kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti juridiniam 
asmeniui: 

• Juridinio asmens (paslaugos gavėjo) 
kodas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
prašymą pildo 
fizinis asmuo 

Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Pareiškėjo 
(fizinio 
asmens) 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą 
pildo: 

• Fizinis 
asmuo 

 

Asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas Nerodomas, 
jei lauke 
„Prašymą 
teikia:“  
pasirinkta:  

• Įgaliotas 
asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui; 

• Įgaliotas 
asmuo 
atstovauti 
fiziniam 
asmeniui. 

 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Korespondencijos 
adresas 

Šalis Gaunama iš GR Automatinis Privalomas Iš GR 
gaunamas 
deklaruotos 
gyvenamosios 
vietos 
adresas. 

Galima 
koreguoti 

 

Savivaldybė Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Privalomas  

Gyvenamoji vietovė Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Privalomas  

Gatvė Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Neprivalomas  

Namas Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Neprivalomas  

Butas Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Neprivalomas   

Pašto kodas Gaunama iš GR Automatinis 
įvedimas 

Privalomas  

Pašto dėžutės nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Neprivalomas  

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

29 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Pareiškėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą 
pildo: 

• Juridinis 
asmuo už 
save 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Teisinė forma Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Korespondencijos 
adresas 

Šalis Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Savivaldybė Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Vietovė Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Gatvė Gaunama iš JAR Automatinis Neprivalomas   

Namas Gaunama iš JAR Automatinis Neprivalomas   

Butas Gaunama iš JAR Automatinis Neprivalomas   

Pašto kodas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Pašto dėžutės nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Neprivalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Paslaugos 
gavėjo (fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą 
pildo: 

• Asmuo, 
įgaliotas kito 

Asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 
 

Pastaba. Jei 
pareiškėjas 
yra įgaliotas 
paslaugos 
gavėjo 
naudojant 
VIISP 
įgaliojimų 
komponentę

1
, 

šie laukai turi 
būti 
automatiškai 
užpildomi iš 
GR gautais 
duomenis. 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas 
 

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas 
 

                                                           
1 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų 

plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

fizinio 
asmens. 

Korespondencijos 
adresas 

Šalis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos 
reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas 
 

 

Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Vietovė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Gatvė Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Namas Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Butas Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Pašto kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Pašto dėžutės nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   

Telefono nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Paslaugos 
gavėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą 
pildo: 

• Juridinio 
asmens 
vadovas; 

• Įgaliotas 
asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui. 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 
 

 

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas 
 

 

Teisinė forma Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas 
 

 

Korespondencijos 
adresas 

Šalis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos 
reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas 
 

 

Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Vietovė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Gatvė Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Namas Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Butas Nurodo 
pareiškėjas 

Neprivalomas 
 

 

Pašto kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
 

 

Pašto dėžutės nr. Nurodo Neprivalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

pareiškėjas 

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Rankinis įvedimas  Privalomas Galima 
koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Rankinis įvedimas  Privalomas Galima 
koreguoti 

 

 ► Pasirinkite paslaugą: 

Žemės ūkio valdos: 
► Įregistravimas; 
► Duomenų atnaujinimas; 
► Išregistravimas; 
► Duomenų keitimas mirus valdos 

valdytojui; 
► Partnerio išsiregistravimas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama iš 
reikšmių sąrašo 

 

Privalomas 
 

Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Specifiniai laukai (Žemės ūkio valdos įregistravimas) 

Valdos 
valdytojo 
duomenys 

Išsimokslinimas žemės ūkio srityje: 

• Minimalus profesinis; 

• Profesinis; 

• Aukštesnysis; 

• Aukštasis neuniversitetinis; 

• Aukštasis universitetinis. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Neprivalomas Naudojamas 
ŽŪKVR 
išsimokslinimo 
žemės ūkio 
srityje 
(profesinio 
pasirengimo 
ūkininkauti) 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

klasifikatorius 

Išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį 
pasirengimą ūkininkauti) patvirtinantys 
dokumentai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 
(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

Privalomas Rodomas, kai 
pasirenkamas 
išsimokslinima
s žemės ūkio 
srityje 

 

Darbo žemės ūkio srityje stažas (metais) Pateikia 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Neprivalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Pateikite 
darbo žemės 
ūkio srityje 
stažą metais“ 

Darbo žemės ūkio srityje stažą 
patvirtinantys dokumentai 

Pateikia 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, kai 
įvedamas 
lauke „Darbo 
žemės ūkio 
srityje stažas“ 
įvedama 
reikšmė 

 

Valdos 
pagrindinės 
ekonominės 
veiklos 
duomenys 

Pagrindinės ekonominės veiklos rūšies 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
Pasirenkama 
iš ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos 
statistikos 
departamento 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius 

Pagrindinės ekonominės veiklos rūšies 
pavadinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Ūkininkavimo metodo pavadinimas  Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Ekologinis 
/ tradicinis“ 

Privalomas 
Pasirenkama 
iš 
ūkininkavimo 
metodų 
klasifikatoriaus 

Klasifikatorius 
turi būti 
gaunamas iš 
Žemės ūkio ir 
kaimo verslo 
registro 

 Ekologinės gamybos ūkio status sertifikato 
kopija (-jos) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas 
Rodoma tik 
kai lauke 
„Ūkininkavimo 
metodo 
pavadinimas“ 
pasirinkta 
„Ekologinis“. 

 

- Ar žemės ūkio valdoje vykdoma papildoma 
ekonominė veikla? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip / ne“ 

Privalomas 
 

 

Valdos 
papildomos 
ekonominės 
veiklos 
duomenys 

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
papildomos 
ekonominės 

Papildomos ekonominės veiklos rūšies 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
Pasirenkama 
iš ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 

Klasifikatorius 
turi būti 
gaunamas iš 
Žemės ūkio ir 
kaimo verslo 
registro 

Papildomos ekonominės veiklos rūšies 
pavadinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 

Papildomos ekonominės veiklos 
kategorijos kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
Pasirenkama 
iš ekonominės 
veiklos 
kategorijų 
klasifikatoriaus 

Klasifikatorius 
turi būti 
gaunamas iš 
Žemės ūkio ir 
kaimo verslo 
registro 

Papildomos ekonominės veiklos 
kategorijos pavadinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

veiklos 
duomenų 
rinkinių 

Ūkininkavimo metodo pavadinimas  Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
Pasirenkama 
iš 
ūkininkavimo 
metodų 
klasifikatoriaus 

Klasifikatorius 
turi būti 
gaunamas iš 
Žemės ūkio ir 
kaimo verslo 
registro 

Duomenys 
apie valdos 
teritorijoje 
įterptų per 
metus trąšų 
kiekius  

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių valdos 
teritorijoje 
įterptų per 
metus trąšų 
kiekių 
duomenų 
rinkinių 

Metai Nurodo 
pareiškėjas 

 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valdoje 
buvo įterpta 
trąšų?“ yra 
„taip“. 

 

Reikšmė 
pasirenkama 
iš trąšų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR. 

 

Trąšų rūšys Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas   

Trąšų kiekis  Organinių trąšų, t Rankinis įvedimas Privalomas   

Mineralinių trąšų, kg 

Valdos centro 
duomenys 

Valdos centro tipas: 

• Įregistruotas NTR nekilnojamasis daiktas; 

• Neįregistruotas NTR žemės sklypas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

NTR įregistruotų 
nekilnojamų daiktų 
duomenys 

 
Taisyklė: 
Turi būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių NTR 
įregistruotų 
nekilnojamų daiktų 
duomenų rinkinių 
 

Unikalus 
nekilnojamojo daikto 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privaloma 
Rodoma tik 
kai valdos 
centro tipas 
yra 
„Įregistruotas 
NTR 
nekilnojamasis 
daiktas“. 

 

Valdoje esanti 
nekilnojamo daikto 
dalis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privaloma Kontekstinė 
pagalba: 

„Jei sklypas 
padalintas į 
kelias dalis, 
nurodykite 
dalių, kurios 
patenka į 
valdą, 
skaičiaus ir 
visų sklypo 
dalių 
skaičiaus 
santykį (pvz. 
jei sklypas 
padalintas į 3 
dalis, o 
valdoje yra 1 
dalis turi būti 
nurodyta 1/3)“ 

NTR neįregistruoto 
žemės sklypo 
duomenys 

 
Taisyklė: 

Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas 

Turi būti siūlomos 
reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas Rodoma tik 
kai valdos 
centro tipas 
yra 
„Neįregistruota

 

Seniūnija Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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Turi būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių NTR 
neįregistruoto 
žemės sklypo 
duomenų rinkinių 

Gyvenamoji vietovė Nurodo 
pareiškėjas 

Privalomas 
s NTR žemės 
sklypas“. 

 

Kadastro vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Kadastro bloko 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Valdoje esanti 
žemės sklypo dalis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės 
ūkio 
naudme
nų 
plotas 
(ha) 

Ariamosi
os 
žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Kontekstinė 
pagalba: 

„Pateikite 
plotą 
hektarais 
(ha)“ 

 

Bent vieno iš 
šių laukų 
reikšmė turi 
būti didesnė 
už 0, o kiti 
laukai pagal 
nutylėjimą turi 

Sodų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Pievų ir 
ganyklų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Miško, 
kelių 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Užstatyt Nurodo Rankinis įvedimas Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

as plotas pareiškėjas būti užpildyti 
reikšme „0“, 
kurią 
Pareiškėjas 
gali koreguoti 
įvesdamas 
norimą 
reikšmę.  

Vandenų 
plotai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Kitos 
žemės 
plotas 

Medžių 
ir krūmų 
želdinių 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Pelkių Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Pažeisto
s žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Nenaud
ojamos 
žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Nusausi
ntos 
žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Drėkina
mosios 
žemės  

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 

Naudojimosi sklypu 
teisinis pagrindas: 

• Privati nuosavybė; 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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• Nuoma iš 
valstybės; 

• Nuomojamo iš 
valstybės žemės 
sklypo subnuoma; 

• Panauda iš 
valstybės; 

• Kitais pagrindais. 

 Teisę naudotis 
žemės sklypu 
pagrindžiantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai lauke 
„Naudojimosi 
sklypu teisinis 
pagrindas“ 
pasirinkta: 

• Nuoma iš 
valstybės; 

• Nuomojamo 
iš valstybės 
žemės 
sklypo 
subnuoma; 

• Panauda iš 
valstybės; 

• Kitais 
pagrindais. 

  

- Ar valdoje yra kito Nekilnojamo turto 
registre registruoto turto? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas  Jeigu nori 
tada  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 
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taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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Valdoje 
esamo 
registruoto 
NTR turto 
duomenys 

 

Taisyklė:  
Turi būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių NTR 
įregistruotų 
nekilnojamų 
daiktų duomenų 
rinkinių 

Unikalus nekilnojamojo daikto numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privaloma Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar valdoje yra 
kito NTR 
registruoto 
turto?” yra 
„taip“. 

 

Valdoje esanti nekilnojamo daikto dalis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privaloma 

- Ar valdoje yra kito NTR neįregistruoto 
turto? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas  Jei nori  

Valdoje 
esamo 
neregistruoto 
NTR turto 
duomenys 

 

Taisyklė:  

Turi būti 
galima įvesti 
neribotą 
skaičių NTR 

Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar valdoje yra 
kito NTR 
neįregistruoto 
turto?” yra 
„taip“. 

 

Seniūnija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Gyvenamoji vietovė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Kadastro vietovės kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

neįregistruoto 
žemės sklypo 
duomenų 
rinkinių 

Kadastro bloko kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės sklypo numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Valdoje esanti žemės sklypo dalis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės ūkio 
naudmenų plotas 

Ariamosios žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Sodų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Pievų ir ganyklų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Miško, kelių Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Užstatytas plotas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Vandenų plotai Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Kitos žemės plotas Medžių ir krūmų 
želdinių 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Pelkių Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Pažeistos žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Nenaudojamos 
žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Nusausintos žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Drėkinamosios 
žemės  

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas: 

• Privati nuosavybė; 

• Nuoma iš valstybės; 

• Nuomojamo iš valstybės žemės sklypo 
subnuoma; 

• Panauda iš valstybės; 

• Kitais pagrindais. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  

 Teisę naudotis žemės sklypu 
pagrindžiantys dokumentai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai lauke 
„Naudojimosi 
sklypu teisinis 
pagrindas“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

pasirinkta: 

• Nuoma iš 
valstybės; 

• Nuomojamo 
iš valstybės 
žemės 
sklypo 
subnuoma; 

• Panauda iš 
valstybės; 

• Kitais 
pagrindais. 

- Ar žemės ūkio valda registruojama kartu su 
partneriais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas   

- Žemės ūkio valdos partnerių jungtinės 
veiklos (partnerystės) sutartis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 
(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valda 
registruojama 
kartu su 
partneriais?“ 
yra “taip”. 

 

- Ar žemės ūkio valda registruojama kartu su 
šeimos nariais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas   



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

45 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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- Ar tarp žemės ūkio valdoje registruojamų 
šeimos narių yra pilnamečių? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valda 
registruojama 
kartu su 
šeimos 
nariais?“ yra 
“taip”. 

 

- Pilnamečio artimojo šeimos nario laisvos 
formos rašytinis sutikimas, kad jo 
duomenys būtų naudojami Europos 
Sąjungos ir valstybės paramai žemės ūkiui 
ir kaimo plėtrai administruoti 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 
(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar tarp žemės 
ūkio valdoje 
registruojamų 
šeimos narių 
yra 
pilnamečių?“ 
yra “taip”. 

 

Valdos nario 
duomenys 

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
papildomos 
valdos narių 
duomenų 

Valdos nario tipas Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Partneris/ 
Šeimos narys“ 

 Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valda 
registruojama 
kartu su 
partneriais?“ 
arba „Ar 
žemės ūkio 
valda 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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rinkinių registruojama 
kartu su 
šeimos 
nariais?“ yra 
“taip”. 

Pasirenkama 
iš ŽŪKVR 
klasifikatoriaus
. 

Partneris yra: 

• Fizinis asmuo; 

• Juridinis asmuo. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Galima 
pasirinkti tik 
vieną variantą 

Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai Valdos 
nario tipas 
pasirinktas 
"Partneris“. 

 

Asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis  Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
partneris 
pasirinktas 
"Fizinis 
asmuo“ arba 
požymi „Ar 
žemės ūkio 
valda 
registruojama 
kartu su 
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grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
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šeimos 
nariais?“ yra 
“taip”. 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

 

Privalomas 

 

Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
partneris 
pasirinktas 
"Fizinis 
asmuo“ arba 
požymis „Ar 
žemės ūkio 
valda 
registruojama 
kartu su 
šeimos 
nariais?“ yra 
“taip”. 

 

Pastaba: 
Naudojant 
VIISP 
įgaliojimų 
komponentę, 
šie laukai bus 
automatiškai 
užpildomi iš 
GR gautais 
duomenis 

Pavardė 

Giminystės ryšio kodas: 

• (1) Sutuoktinis (-ė); 

• (2) Sugyventinis (-ė); 

• (3) Vaikas; 

• (4) Tėvai. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas Rodomas, tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valda 
registruojama 
kartu su 
šeimos 
nariais?“ yra 
“taip”. 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

48 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Naudojamas 
ŽŪKVR 
klasifikatorius. 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis  Privalomas Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
partneris 
pasirinktas 
"Juridinis 
asmuo“. 

 

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas  

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis  Privalomas   

Telefono nr. Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis  Privalomas   

- Ar Žemės ūkio valdoje yra NTR 
neįregistruotų statinių? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas  Kai nori 

Duomenys 
apie valdoje 
esančius 
neįregistruotu
s 
Nekilnojamojo 
turto registre 
statinius 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: 

• Gyvuliams laikyti; 

• Sandėliai; 

• Saugyklos; 

• Kiti statiniai. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė  

Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
valdoje 
esančių  
neįregistruotų 
Nekilnojamojo 
turto registre 
statinių 
duomenų 
rinkinių  

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pastatų tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR. 

Tipas: 

• Veršidė; 

• Karvidė; 

• Kiaulidė; 

• Avidė; 

• Arklidė; 

• Paukštidė; 

• Mišrios paskirties pastatas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta 
„Gyvuliams 
laikyti“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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Tipas: 

• Grūdų; 

• Mineralinių trąšų ir pesticidų; 

• Daržinė; 

• Mėšlidė; 

• Siloso tranšėja; 

• Kiti. 

   Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta 
„Sandėliai“ 

 

Tipas: 

• Daržovių; 

• Vaisių; 

• Mėsos ir mėsos produktų; 

• Žuvų ir žuvų produktai; 

• Kazeino ir pieno miltų; 

• Kitos. 

   Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta 
„Saugyklos“ 

Tipas: 

• Žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
pastatai; 

• Stikliniai šiltnamiai; 

• Plėveliniai šiltnamiai sezono metu; 

• Technikos remonto ir aptarnavimo 
dirbtuvės; 

• Garažai; 

• Kiti. 

   Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

„Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta „Kiti 
statiniai“ 

Pastatų skaičius  Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

 

Vakuminių 
šaldytuvų 
duomenys 

Iš jų vakuminių 
šaldytuvų skaičius 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Neprivalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite 
kiek iš jūsų 
saugyklų turi 
vakuminius 
šaldytuvus“ 

Vakuminių 
šaldytuvų faktinė 
talpa tonomis 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta 
„Saugyklos“ ir 
kai lauke 
„Tipas“ 
pasirinkta 
„Daržovių“ 
arba „Vaisių“ 
arba „Mėsos ir 
mėsos 
produktų“ arba 
„Žuvų ir žuvų 
produktai“ 

Faktinė talpa vietomis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
paskirčių tipų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 
naudojimo 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

paskirtis“ 
pasirinkta 
„Gyvuliams 
laikyti“ arba 
„Kiti statiniai“ 

Faktinė talpa (tonomis) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Privalomas  Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio vadoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
statinių?“ yra 
taip. 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pastatų 
parametrų 
klasifikatoriaus 
gaunamo iš 
ŽŪKVR 

Rodoma, kai 
lauke 
„Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis“ 
pasirinkta 
„Gyvuliams 
laikyti“ arba 
„Sandėliai“ 
arba 
„Saugyklos“. 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

55 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

- Ar žemės ūkio valdoje yra NTR 
neįregistruotų taksacinių miško žemės 
sklypų? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas   

Duomenys 
apie 
neįregistruotu
s  NTR 
taksacinių 
miško žemės 
sklypus 

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
neįregistruotų  
NTR 
taksacinių 
miško žemės 
sklypų 
duomenų 
rinkinių 

Urėdijos kodas Nurodo 
pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas  

  

Privalomas  

  

Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valdoje 
yra NTR 
neįregistruotų 
taksacinių 
miško žemės 
sklypų?“ yra 
taip. 

Kontekstinė 
pagalba 

„Informacija, 
kurią reikia 
pateikti 
šiuose 
laukuose, 
galite rasti 
miško 
nuosavybės 
dokumentuos
e“ 

Girininkijos kodas 

Miško kvartalo kodas 

Sklypo identifikavimo kodas 

Sklypo dalis  

Sklypo plotas 

- Ar žemės ūkio valdoje yra neįregistruotų 
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, 
kurių variklio galia neviršija 8 kW, ir jų 
priekabų? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas  Kai nori... 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 
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šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
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Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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Duomenys 
apie valdoje 
naudojamus 
neįregistruotu
s traktorius 
savaeigius ir 
žemės ūkio 
mašinas, kurių 
variklio galia 
neviršija 8 
kW, ir jų 
priekabos 

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
valdoje 
naudojamų 
registruotų 
traktorių 
identifikacinių 
kodų 

Skaičius Traktorių iki 40 kW Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valdoje 
yra 
neįregistruotų 
traktorių, 
savaeigių ir 
žemės ūkio 
mašinų, kurių 
variklio galia 
neviršija 8 kW, 
ir jų 
priekabų?“ yra 
taip. 

 

Traktorių 40–59 kW Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Traktorių 60–90 kW Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Traktorių 100 ir 
daugiau kW 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Krovininių 
automobilių 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Traktorių priekabų, Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Krautuvų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės dirbimo 
mašinų ir padargų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Tręšimo ir augalų 
apsaugos mašinų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Sėjamosios ir 
sodinamosios 
technikos 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žolinių pašarų 
ruošimo mašinų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Derliaus nuėmimo 
mašinų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Sandėlių mašinų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Fermų mašinų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

- Ar yra su žemės ūkio valda susijusių 
sutarčių? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas  Jei 
neįregistravo 
registrų 
centre 

Duomenys 
apie sutartis  

 

Taisyklė: Turi 
būti galima 
įvesti neribotą 
skaičių 
sutarčių 
duomenų 

Sudarymo data: 

• Metai 

• Mėnuo 

• Diena 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš galimo 
reikšmių sąrašo 
kiekvienam 
duomeniui – 
metams / mėnesiui / 
dienai 

Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Galiojimo pabaigos data: Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš galimo 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

rinkinių • Metai 

• Mėnuo 

• Diena 

reikšmių sąrašo 
kiekvienam 
duomeniui – 
metams / mėnesiui / 
dienai 

Valdos nario 
duomenys 

Valdos nario tipas: 

• Fizinis asmuo 

• Juridinis asmuo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  

Fizinio asmens 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

Rodoma tik 
kai požymis 
„Valdos nario 
tipas“ yra 
„Fizinis 
asmuo“. 

 

Fizinio asmens 
vardas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Fizinio asmens 
pavardė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Juridinio asmens 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

Rodoma tik 
kai požymis 

 

Juridinio asmens 
pavadinimas  

Gaunama iš JAR Automatiškai Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 
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taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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„Valdos nario 
tipas“ yra 
„Juridinis 
asmuo“. 

Sutarties antrosios 
šalies duomenys 

Valdos 
identifikavimo kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Antrosios šalies 
tipas: 

• Fizinis asmuo; 

• Juridinis asmuo. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas  

Fizinio asmens 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

Rodoma tik 
kai požymis 
„Antrosios 
šalies tipas“ 
yra „Fizinis 
asmuo“. 

 

Fizinio asmens 
vardas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Fizinio asmens 
pavardė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Juridinio asmens 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 
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Juridinio asmens 
pavadinimas.  

Gaunama iš JAR Automatiškai Privalomas 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

Rodoma tik 
kai požymis 
„Antrosios 
šalies tipas“ 
yra „Juridinis 
asmuo“. 

 

Sutarties dalykas: 

• Dėl nekilnojamo daikto naudojimo; 

• Dėl srutų išlaistymo; 

• Dėl mėšlo pardavimo; 

• Kitos sutartys. 

 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas Rodoma tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Ar sklypas įregistruotas NTR? Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ne“ 

Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Dėl 
nekilnojamo 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 
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daikto 
naudojimo“ 
arba „Dėl 
srutų 
išlaistymo“. 

Nekilnojamojo daikto unikalus numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Dėl 
nekilnojamo 
daikto 
naudojimo“ 
arba „Dėl 
srutų 
išlaistymo“. 

 

Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar sklypas 
įregistruotas 
NTR“ yra taip. 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

62 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
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Nekilnojamojo daikto dalis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Dėl 
nekilnojamo 
daikto 
naudojimo“. 

 

Kadastro vietovės kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Dėl 
nekilnojamo 
daikto 
naudojimo“ 
arba „Dėl 

 

Kadastro bloko kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Sklypo numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės ūkio naudmenų plotas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
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Užpildymo būdas Privalomuma
s 
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taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

srutų 
išlaistymo“. 

Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar sklypas 
įregistruotas 
NTR“ yra ne. 

Žemės ūkio 
naudmenų plotas 

Ariamosios žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Dėl 
nekilnojamo 
daikto 
naudojimo“. 

 

Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar sklypas 
įregistruotas 
NTR“ yra ne. 

 

Sodų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Pievų ir ganyklų Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Miško, kelių Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Užstatytas plotas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Vandenų plotai Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Kitos žemės plotas Medžių ir krūmų 
želdinių 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Pelkių Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
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Kitos 
taisyklės / 
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Pažeistos žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Nenaudojamos 
žemės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Nusausintos žemės Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Drėkinamosios 
žemės  

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Parduodamos paslaugos ar prekės 
pavadinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar yra su 
žemės ūkio 
valda susijusių 
sutarčių?“ yra 
taip. 

 

Rodoma, tik 
kai Sutarties 
dalykas yra 
„Kitos 
sutartys“ arba 
„Dėl mėšlo 
pardavimo“. 

 

Parduodamos paslaugos ar prekės mato 
vienetas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Parduodamos paslaugos ar prekės kiekis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

- Ar Žemės ūkio valdoje yra žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo įrenginių? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
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taisyklės / 
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Duomenys 
apie žemės 
ūkio 
produkcijos 
perdirbimo 
įrengimus ir jų 
pajėgumą  

Žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įrengimų tipas: 

• Mėsos 

• Pieno 

• Vaisių ir daržovių 

• Konditerijos 

• Malūnų 

• Kiti žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įrenginiai 

 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas Rodoma, tik 
kai požymis 
„Ar Žemės 
ūkio valdoje 
yra žemės 
ūkio 
produkcijos 
perdirbimo 
įrenginių“ yra 
taip. 

 

 

Žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įrengimų skaičius 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įrengimų galia (tonų per parą) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Specifiniai laukai (Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas) 

-     
 

Pareiškėjui 
pasirinkus 
paslaugą 
„Žemės ūkio 
valdos 
duomenų 
atnaujinimas“ 
turi būti 
naudojami tie 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
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taisyklės 
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taisyklės / 
Pastabos 
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patys laukai 
pagal tas 
pačias 
taisykles kaip 
ir paslaugos 
„Žemės ūkio 
valdos 
registravimas“ 
atveju. 
Duomenys 
turi būti 
gaunami iš 
ŽŪKVR ir 
Pareiškėjui 
rodomi žemės 
ūkio valdos 
įregistravimo 
metu pateikti 
duomenys, 
kuriuos 
Pareiškėjas 
gali redaguoti. 

Specifiniai laukai (Žemės ūkio valdos duomenų išregistravimas) 

- Ar žemės ūkio valda buvo įregistruota su 
partneriais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas 
 

 

 Valdos partnerio pasirašytas sutikimas dėl 
valdos išregistravimo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

Privalomas 
Rodomas tik 
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valda 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

67 psl. iš 74 
S.24. „Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre“ elektroninės 

paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 
grupės 
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buvo 
įregistruota 
su 
partneriais?” 
yra “taip” 

Specifiniai laukai (Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui.) 

- Žemės ūkio valdos numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 
 

 

- Notaro patvirtinta paveldėjimo teisės 
liudijimo kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

Privalomas 
 

 

- Pasirinkite veiksmus, kuriuos norite atlikti 
su Žemės ūkio valda: 

• Išregistruoti; 

• Perregistruoti. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė 

Privalomas 
 

 

- Ar žemės ūkio valda buvo įregistruota su 
partneriais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ ne“ 

Privalomas 
Rodoma tik 
tais atvejais, 
kai 
pasirenkama
s veiksmas 
su Žemės 
ūkio valda 
yra 
„Išregistruoti“
. 

 

 Valdos partnerio pasirašytas sutikimas dėl Nurodo Prisegamas Privalomas 
Rodoma tik 
tais atvejais, 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

valdos išregistravimo pareiškėjas dokumentas 

(skanuota arba 
fotografuota kopija) 

kai 
pasirenkama
s veiksmas 
su Žemės 
ūkio valda 
yra 
„Išregistruoti“
. 
 
Rodomas tik  
tais atvejais, 
kai požymis 
„Ar žemės 
ūkio valdas 
buvo 
įregistruota 
su 
partneriais?” 
yra “taip”. 

Specifiniai laukai (24.5 Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio) 

- Valdos valdytojo asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas 
 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite 
asmens, kurio 
vardu 
įregistruota 
žemės ūkio 
valda, kodą.“ 

- Dokumentai, liudijantys, jog jungtinės 
veiklos (partnerystės) sutartis yra 
pasibaigusi / nutraukta teisės aktų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

(skanuota arba 

Privalomas 
 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Jei jungtinės 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomuma
s 

Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

nustatyta tvarka fotografuota kopija) veiklos 
sutartis 
pasibaigė ar 
buvo 
nutraukta, 
pateikite tai 
įrodančius 
dokumentus.“ 
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7 TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas SI specialistui (-ei) Patvirtinta 
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8 PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.02.25 Prašymas patikslinti turi nustatytą terminą, kuriam praėjus pareiškėjo pateiktas 
prašymas yra grąžinamas SI specialistui sprendimo priėmimui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.25 susitikimo metu 

2.  2014.02.25 Prašymo nereikalinga pasirašyti el. parašu. Esant poreikiui, SI turės galimybę 
pakeisti konfigūruojamą parametrą ir nustatyti poreikį pasirašyti el. parašu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.25 susitikimo metu 

3.  2014.03.14 Paslaugų 24.1, 24.2, 24.3 rezultatai yra pranešimai pateikiami el. būdu. Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 

4.  2014.03.14 Paslaugos 24.2 atveju nepasitaiko neigiamo atsakymo. Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.14 skambučio 
metu 

5.  2014.03.13 Su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru buvo aptarta galimybė realizuoti 
sąsają su Žemės ūkio ir kaimo verslo registru. Iš pateiktų dviejų alternatyvų: 

- Realizuoti duomenų apsikeitimo sąsają prašymo duomenų perdavimui į 
Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą; 

- Prašymo pildymo metu tik gauti duomenis iš Žemės ūkio ir kaimo verslo 
registro pirminiam prašymo užpildymui ir nerealizuoti duomenų perdavimo į 
Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą. 

Gautas ŽŪIKVC atstovės atsakymas el. paštu bei 
aptarta telefonu  
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Esant galimybėms, siūlytume 1 alternatyvą, kadangi taip palengvinamas darbas 

savivaldybės specialistui (nereikia duomenų rankiniu būdu vesti į registrus), o taip 

pat sumažėja žmogiškųjų klaidų kiekis. Suprantama, galutinis sprendimas 

priklausys nuo registrų techninių galimybių bei ŽŪIKVC ir savivaldybių išreikštų 

poreikių. 

Prašome ŽŪIKVC atsakyti į klausimus, susijusius su I-osios alternatyvos 

įgyvendinimo techninėmis galimybėmis, ir patvirtinti, ar galėtumėte realizuoti I-ojoje 

alternatyvoje aprašytas duomenų apsikeitimo sąsajas. Kaip tarėmės, būtume 

dėkingi, jei atsakymo sulauktume iki ketvirtadienio (03-13) d.d. pabaigos. Jei 

vertinant alternatyvas iškils klausimų, susiskambinkime. 

ŽŪIKVC pateiktas atsakymas: 

Jūsų pateiktoje 1 alternatyvoje yra siūlymas savivaldybėse kuriamą verslo valdymo 

sistemą perkelti į ŽŪIKVC registrų sistemas, o tai nesuderinama su registrus 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

2 alternatyvoje pateiktas pasiūlymas galėtų būti įgyvendintas, tačiau norime 

atkreipti dėmesį (jei paslauga bus įgyvendinta duomenų teikėjui, o ne savivaldybės 

darbuotojui)  kad registrų duomenys yra 

mokami  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290094&p_tr2=2, 

pvz.: registrų duomenų peržiūra duomenų teikėjui (registrų objektų 

savininkui)  nemokama gali būti tik kartą metuose, kitais atvejais duomenys yra 

mokami, todėl Jūs turėtumėte numatyti šio proceso kontrolę ir apmokėjimo tvarką 

registrus tvarkančiai institucijai. 

Atsakymas į skaidrėse užduotus klausimus - taip, pagal asmens kodą galima gauti 

įvardintus registrų duomenis. 

 

Skambučio metu pateikta informacija: 

 Registre duomuo yra „momentinis“, t.y. jis iš karto išsaugomas ir pagal 
nustatytas taisykles, pvz., po paros, perduodamas į kitas registrus/IS, 
kurioms registrų duomenys yra teikiami. 

http://messaging.ey.net/get.htm?url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290094&p_tr2=2
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

 Registre nėra ir nenumatoma (nematoma poreikio) tarpinėms duomenų 
lentoms, kurios būtų reikalingos, jei būtų realizuota I alternatyva (lentose 
tuomet reikėtų saugoti prašymų duomenis). 

 Registrai buvo kurti, kad specialistas pildytų galutinius duomenis. 

 Perduoti registro turimus duomenis – sutinka. 

6.  2014.03.26 Keičiamas aptarimų metu priimtas sprendimas ir siūloma prašymą pasirašyti el. 
parašu. Esant poreikiui, SI turės galimybę pakeisti konfigūruojamą parametrą ir 
nustatyti poreikį pasirašyti el. parašu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo 
metu  
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

7.  2014.03.26 Keičiamas aptarimų metu priimtas sprendimas ir paslaugos 24.2 atveju įtraukiamas 
ir neigiamas atsakymas. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo 
metu  
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

8.  2014.03.26 Turi būti įtrauktas 24.1. Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas paslaugos 
atvejis, kai Žemės ūkio valdos partneris prašo jį išregistruoti iš Žemės ūkio valdos. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo 
metu  
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

9.  2014.03.26 Pareiškėjui pasirinkus paslaugą „Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas“ turi 
būti naudojami tie patys laukai pagal tas pačias taisykles kaip ir paslaugos „Žemės 
ūkio valdos registravimas“ atveju. Duomenys turi būti gaunami iš ŽŪKVR ir 
Pareiškėjui rodomi žemės ūkio valdos įregistravimo metu pateikti duomenys, 
kuriuos Pareiškėjas gali redaguoti. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo 
metu  
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

10.  2014.03.26 Atsižvelgiant į tai, kad prašymo forma susideda iš didelio skaičiaus skirtingų dalių ir 
laukų, Diegėjas, vykdydamas detalią analizę, turi įvertinti ir pateikti siūlymus dėl 
patogaus prašymo formos pateikimo pareiškėjui: prašymo formos laukų išdėstymo 
(pvz., numatant atskirus vedlio žingsnius / korteles skirtingoms specifinių laukų 
grupėms), prašymo formos pildymo sekos (pvz., pradžioje pateikiant kontrolinius 
klausimus, pagal kuriuos susiformuoja prašymo forma) ir kitų prašymo formos 
pildymo aspektų. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo 
metu  
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
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9 Priedas 1. Duomenų apsikeitimo sąsajų su Žemės ūkio ir kaimo verslo registru principinė schema 
 

 

 

 


