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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.37. „Ūkininko ūkio registravimas“, S.38. „Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro“ 
paslaugos teikiamos (paslaugas gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims. 

 
Paslaugas  S.37. „Ūkininko ūkio registravimas, ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas, 
ūkininko ūkio išregistravimas“ ir „S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro“ 
apima: 

37.1 Ūkininko ūkio įregistravimas 
37.2 Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas 
37.3 Ūkininko ūkio paveldėjimas 
37.4 Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas 
37.5 Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę 
37.6 Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio 
38.1 Ūkininko ūkio išregistravimas 

 
 
S.37.1 paslaugos rezultatas yra: 

► Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimo 

S.37.2 paslaugos rezultatas yra: 
► Pranešimas apie atnaujintus ūkininko ūkio duomenis; 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl ūkininko ūkio duomenų atnaujinimo 

S.37.3 paslaugos rezultatas yra: 
► Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas. 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimo 

S.37.4 paslaugos rezultatas yra: 
► Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo dublikatas 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo dublikato 

išdavimo 
S.37.5 paslaugos rezultatas yra: 

► Pranešimas apie ūkininko ūkio duomenų ir prašymo perkelti į kitą savivaldybę perdavimą 
ŽŪIKVC 

► Pranešima apie neigiamą sprendimą dėl ūkio perkėlimo į kitą savivaldybę 
S.37.6 paslaugos rezultatas yra: 

► Pranešimas apie partnerio išregistravimą 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl partnerio išregistravimo iš ūkininko ūkio 

S.38.1 paslaugos rezultatas yra: 
► Raštas apie ūkininko ūkio išregistravimą (grąžinamas ūkininko ūkio pažymėjimas) 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl ūkininko ūkio išregistravimo 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro 
 

 
1 pav. S.37. „Ūkininko ūkio registravimas“ ir S.38. „Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro“ proceso schema 
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1 lentelė. Proceso S.37. „Ūkininko ūkio registravimas“ ir  S.38. „Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro“ 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 paslaugą „Su Ūkininko ūkio registravimu susijusios 
paslaugos“.  

2 – Prašymo 
pildymas 

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

► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę;  
► Pasirenka paslaugą; 
► 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 – Pabaigti 
paslaugą 
(procesas 
nutrauktas) 

S_REIK_5 Paslaugos teikimo procesas nutraukiamas, kai: 

► Pasibaigia prašymo pateikimui skirtas laikas (žr. žingsnį 3 „Pasibaigia paslaugos laikas“); 
► Pasibaigia nustatytas laikotarpis atlikti mokėjimą (žr. žingsnį 7 „Pasibaigia laikas“) 

5 – Ar 

reikalingas 

mokėjimas? 

S_REIK_6 Mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis (procesas turi būti nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“) tuo atveju, 

kuomet prašymas yra teikiamas dėl mokamos paslaugos. Mokamos paslaugos yra: 

37.1 Ūkininko ūkio įregistravimas; 
37.2 Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas; 
37.3 Ūkininko ūkio paveldėjimas; 
37.4 Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas; 
 

Pastaba. Paslauga  37.2 „Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas“ yra mokama tik tuo atveju, jei keičiami 

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjime pateikiami duomenys (Ūkininko vardas, ūkininko pavardė, ūkininko gyvenamosios 

vietos adresas, ūkio adresas).  

6 – Mokėjimas S_REIK_7 Šis sub-procesas inicijuojamas pareiškėjui pateikus prašymą. Pareiškėjui arba jo nurodytam asmeniui automatiškai 
sukuriama mokėjimo užduotis, jei prašoma suteikti paslauga yra mokama.   



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

7 psl. iš 75 

S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro. 

 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_8 Šiame sub-procese pareiškėjas arba jo nurodytas asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (:BP.02 
Paslaugos apmokėjimas per VIISP) arba VIISP tikrina, ar mokėtojo atliktas mokėjimas gautas į VMI (:BP.03 Tikrinimas dėl 
apmokėjimo). 

S_REIK_9 Mokėjimo sumą VIISP nustato ir nurodo pareiškėjui automatiškai. Nurodomos šiuo metu galiojančios rinkliavų sumos. 
Konkrečias sumas turi sukonfigūruoti diegėjas el. paslaugų diegimo metu pagal savivaldybių pateiktą aktualią informaciją. 

7 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_10 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas yra 

konfigūruojamas parametras, kuris taikomas visoms savivaldybėms vienodai.  

S_REIK_11 Pasibaigus nustatytam laikotarpiui atlikti mokėjimą, paslaugos procesas yra nutraukiamas, o pareiškėjas ir institucijos 

specialistas nėra papildomai informuojami (priežastis – mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis; kol mokėjimas 

nėra atliktas, prašymas nėra pateikiamas). 

8 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_12 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas. 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“. 

9 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_13 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 / mokėjimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas / mokėjimas“ 

(paslaugos būsena – „laukiama“). 

10 – Prašymo 
tikslinimas / 
mokėjimas 

S_REIK_14 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybės administracija 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; 
► Pareiškėjas apmoka trūkstamą sumą už paslaugą; 
► Jei reikalinga, pareiškėjas el. parašu pasirašo patikslintą prašymą. 

11 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_15 Pasibaigus prašymo duomenų tikslinimui / mokėjimui skirtam laikui, pateiktas prašymas grąžinamas SI specialistui. Iš naujo 
sukuriama sprendimo priėmimo užduotis SI specialistui. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas 
visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti ar apmokėti metu SI specialistas gali nustatytą terminą 
pakeisti. 

12 – 

Informacijos 

perdavimas 

institucijai 

S_REIK_16 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą ar 

apmokėjimą. 
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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 
savivaldybę, 
paslaugą ir jeigu 
reikia atstovaujamą 
FA 

S_REIK_17 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę; 
► Paslaugą: 

► (S.37.1) Ūkininko ūkio įregistravimas; 
► (S.37.2) Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas;  
► (S.37.3) Ūkininko ūkio paveldėjimas; 
► (S.37.4) Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas; 
► (S.37.5) Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę; 
► (S.37.6) Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio 
► (S.38.1) Ūkininko ūkio išregistravimas. 

► Požymį, ar prašymą teikia: 
► Asmuo, įgaliotas kito fizinio asmens (reikia pateikti FA kodą); 
► Asmuo savo vardu. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Nurodyti savivaldybę, kuriai teikiamas prašymas; 
► Pasirinkti paslaugą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei nurodyta, kad pareiškėjas atstovauja kitą asmenį. 

2.5 – Ar prašoma 
įregistravimo 
paslaugos? 

S_REIK_18 Jei prašymas yra teikiamas dėl Ūkininko ūkio įregistravimo paslaugos (37.1), prašymo pildymo sub-procesas tęsiamas 
žingsniu 2.8 „Suliejimo žingsnis“. Kitu atveju, sub-procesas tęsiamas žingsniu 2.6 „Užklausti duomenų iš ŪŪR“. 

2.6 - Užklausti 
duomenų ŪŪR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Ūkininkų ūkio registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis iš ŪŪR 

S_REIK_20 Duomenų sąsaja su Ūkininkų ūkio registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.10 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_23 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► iš ŪŪR gautais duomenimis; 
► iš GR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_24 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

S_REIK_25 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_26 Prašymo dėl (37.1) Ūkininko ūkio įregistravimo arba dėl  (37.2) Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimo 
pildymo metu pagal ūkininko asmens kodą reikalinga galimybė patikrinti, ar ūkininkas (pareiškėjas, jei prašymą pildo FA 
savo vardu, arba paslaugos gavėjas, jei prašymą pildo FA kito asmens vardu) yra vyresnis, nei 50  metų. 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_27 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. Mokėjimo sub-procesas 
  

  
3 pav. Mokėjimo sub-proceso schema  
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

6.3 – Išsiųsti 

apmokėjimą 

vykdančiam 

asmeniui 

S_REIK_28 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 

informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

6.4 - :BP.02 

Paslaugos 

apmokėjimas per 

VIISP 

S_REIK_29 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas apmoka už 

paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

6.5 - :BP.03 

Tikrinimas dėl 

apmokėjimo 

S_REIK_30 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo“. Šiame procese VIISP tikrina, ar pareiškėjo atliktas 

mokėjimas gautas į VMI (pagal iš VMI periodiškai gaunamą informaciją apie gautus apmokėjimus). 

6.7 - :BP.07 

Informacija dėl 

apmokėjimo 

institucijai 

S_REIK_31 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VIISP suformuoja 

informacijos apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia į institucijos DVS. 
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2.4. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

8.2 – Ar gautas 

prašymas / 

patikslinti 

duomenys? 

S_REIK_32 Tais atvejais, kai procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 

vykdomas 8.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 8.7 žingsnis. 

8.3 – Perduoti 

prašymą į SI DVS 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.4 – Laukimo 

žingsnis 

S_REIK_34 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. 

8.5 - Gauti 

informaciją apie 

tarpinę paslaugos 

teikimo būseną 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.6 – Informuoti 

paslaugos gavėją 

apie tarpinę 

paslaugos teikimo 

būseną 

S_REIK_36 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas perduotas SI specialistui. 

8.7 – Gauti 

sprendimą / el. 

dokumentą iš 

institucijos DVS 

S_REIK_37 VIISP iš SI DVS gauna SI specialisto priimtą sprendimą ir, jei reikalinga, parengtą el. dokumentą. Kai priimtas 

sprendimas „Reikalingas patikslinimas“, gali būti perduodama informacija apie reikalingus prašymo arba mokėjimo 

patikslinimus. 

8.8 – Informuoti 

paslaugos gavėją 

apie priimtą 

sprendimą: 

Teigiamas 

S_REIK_38 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) ir (arba) reikalingą mokėjimą už paslaugą (pvz., jei automatiškai sukurtos mokėjimo 
užduoties vykdymo metu nebuvo sumokėta visa reikiama suma); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas apie prašomos paslaugos nesuteikimą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (žr. kiekvienos iš paslaugų rezultatus skyriuje 1 „PASLAUGOS 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

sprendimas / 

Neigiamas 

sprendimas / 

Reikalingas 

patikslinimas/ 

apmokėjimas 

APIMTIS“). 

S_REIK_39 Sprendimus dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą ir reikalingo prašymo duomenų patikslinimo turi būti galimybė  priimti 

vienu metu. 

8.10 -  :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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2.5. Prašymo tikslinimo / mokėjimo sub-procesas 
  

 
5 pav. Prašymo tikslinimo / mokėjimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimo / mokėjimo" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

10.2 – Išsiskyrimo 

žingsnis 

S_REIK_41 Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo papildomo apmokėjimo už paslaugą, toliau turi būti vykdomas  

7 sub-proceso žingsnis „Mokėjimas“. Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo prašymo duomenų 

patikslinimo,  toliau turi būti vykdomas 10.3 sub-proceso žingsnis „Automatiškai užpildyti prašymo laukus“. 

6 – Mokėjimas - Vykdomas 2.3 skyriuje aprašytas mokėjimo sub-procesas. 

10.3 – 

Automatiškai 

užpildyti prašymo 

laukus 

- Pastaba: Sub-proceso „Prašymo tikslinimas / mokėjimas“ žingsniams taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

10.4 – Patikslinti ir 

patvirtinti duomenis 

- 

10.6 – :BP.06 

Elektroninis 

pasirašymas 

- 
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2.6. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 

  

6 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema  
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

12.2 – 

Suformuojamas 

duomenų rinkinys 

S_REIK_42 Perdavimui į SI DVS VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą ir / arba 

laiku neatliktą apmokėjimą, kai institucijos specialistas sprendimo priėmimo metu, priima sprendimą „Reikalingas 

apmokėjimas“. 

12.3 – Informaciją 

perduoti į 

institucijos DVS 

S_REIK_43 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

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

1.  2.6 – Užklausti duomenų iš ŪŪR Perduodama į ŪŪR ► Pareiškėjo asmens kodas 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas 

Paslaugos gavėjo 
asmens kodas nėra 
perduodamas tais 
atvejais, kuomet 
prašymas yra teikiamas 
FA už save. 

 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš ŪŪR Gaunama iš ŪŪR ► Partnerio (-ių) asmens kodas (-ai) 
► Asmens arba asmenų, turinčių teisę veikti 

visų partnerių vardu, duomenys: 
► Asmens, turinčio teisę veikti visų 

parterių vardu, vardas 
► Asmens, turinčio teisę veikti visų 

parterių vardu, pavardė 
► Asmens, turinčio teisę veikti visų 

parterių vardu, asmens kodas 
► Visų ūkininko ūkiui priskirtų sklypų 

duomenys (sugrupuotai pagal sklypą): 
► Ūkininko ūkyje naudojamų sklypų 

kadastriniai numeriai. 
► Žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (-

žiai) (pagrindinis ir papildomi); 
 

Duomenys gaunami tik, 
jei prašymas teikiamas 
dėl paslaugų: 
 

► Ūkininko ūkio 
duomenų 
pasikeitimo 
įregistravimas; 

 

 

3.  2.9 – Užklausti duomenų iš GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas 
► Partnerio (-ių) asmens kodas (-ai) 
► Sutuoktinio asmens kodas 
► Asmens (-ų), įgalioto (-ų) veikti visų 

partnerių vardu, asmens kodas (-ai) 
► Mokėtojo (fizinio asmens) kodas 

Paslaugos gavėjo 
asmens kodas 
perduodamas tik tais 
atvejais, kuomet 
pareiškėjas yra asmuo, 
kuris teikia prašymą kito 
FA vardu. 

Partnerio (-ių) asmens 
kodas (-ai) gali būti 
nurodomi pareiškėjo 
prašyme, arba gaunami 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

iš ŪŪR, priklausomai 
nuo paslaugos atvejo ir 
kieno vardu yra 
teikiamas prašymas. 

Sutuoktinio asmens 
kodai siunčiami tik tokiu 
atveju, jei jie yra 
pateikiami pareiškėjo 
prašyme.  

Mokėtojo asmens kodas 
perduodamas tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už 
paslaugą mokės FA, 
kuris yra ne pareiškėjas. 

4.  2.10 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas 
► Pareiškėjo pavardė 
► Pareiškėjo gimimo data 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta 
► Paslaugos gavėjo vardas 
► Paslaugos gavėjo pavardė 
► Paslaugos gavėjo gyvenamoji vieta 
► Partnerio (-ių) vardas (-ai) 
► Partnerio (-ių) pavardė (-ės) 
► Partnerio (-ių) pavardė (-ės) gyvenamoji 

vieta 

► Asmens (-ų), įgaliotų veikti visų partnerių 
vardu, vardas (-ai) 

► Asmens (-ų), įgaliotų veikti visų partnerių 
vardu, pavardė (-ės) 

► Mokėtojo (fizinio asmens) vardas 
► Mokėtojo (fizinio asmens) pavardė 

Pareiškėjo duomenys 
gaunami tik tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia 
FA. 

Pareiškėjo gimimo data 
gaunama tik, kai 
prašymą teikia FA už 
kitą FA. 

Paslaugos gavėjo 
duomenys nėra 
gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymas yra 
teikiamas FA už save. 

Mokėtojo vardas ir 
pavardė gaunami tik tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už 
paslaugą mokės FA, 
kuris yra ne pareiškėjas. 

 

► Ūkininko sutuoktinio asmens kodas Ūkininko sutuoktinio 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Ūkininko sutuoktinio vardas 
► Ūkininko sutuoktinio pavardė 
► Sutuoktinio vardas 
► Sutuoktinio pavardė 

duomenys perduodami 
SI specialistui tik tuo 
atveju, kai prašyme 
nurodyta, kad partneriu 
norima registruoti 
sutuoktinį. 

Ūkininko sutuoktinio 
asmens kodas, vardas ir 
pavardė gaunami pagal 
pareiškėjo (jei prašymą 
teikia FA už save) arba 
paslaugos gavėjo (jei 
prašymą teikia FA už 
kitą FA) asmens kodą. 

Sutuoktinio duomenys 
gaunami tik tuo atveju, 
jei prašymo formoje 
sutuoktinio asmens 
kodą nurodo 
pareiškėjas (rankinis 
įvedimas). 

Sutuoktinio vardas ir 
pavardė gaunami pagal 
prašymo formoje 
pateiktą  sutuoktinio 
asmens kodą. 

5.  8.3 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas 
► Iš GR gauti duomenys 
► Iš ŪŪR gauti duomenys 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

6.  8.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 

pagal kurį nustatoma tarpinė 

paslaugos teikimo būsena 

„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris  

7.  8.5 - Gauti informaciją apie įvykį, Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) priskirtas Tais atvejais, kuomet SI 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

pagal kurį nustatoma tarpinė 

paslaugos teikimo būsena 

„Nagrinėjama“ 

prašymas, vardas, pavardė, pareigos ir 
skyrius. 

DVS nėra tvarkomi 

duomenys apie 

specialisto pareigas 

arba skyrių, pareiškėjui 

pateikiami tik tie 

duomenys, kurie 

tvarkomi SI DVS. 

8.  8.7 – Gauti sprendimą / el. 
dokumentą iš SI DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti prašymo 
laukų sąrašas ir (arba) dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti, sąrašas; 

► Reikalingas apmokėjimas. Papildomai 

perduodama apmokėjimo suma
1
; 

► Neigiamas sprendimas  
► Teigiamas sprendimas . 

 

9.  12.3 – Informaciją perduoti į 

institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris; 
► Paslaugos gavėjo vardas, pavardė; 
► Nustatytas prašymo patikslinimo / 

mokėjimo terminas; 
► Pranešimas apie laiku nepatikslintą 

prašymą ir (ar) neatliktą mokėjimo 
užduotį. 

 

                                                           
1
 Priimant sprendimą SI specialistas nurodo apmokėti reikalingą sumą. Ši suma turi būti perduota į VIISP ir pateikiama Pareiškėjui. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Šioje el. paslaugoje duomenų paketai nenumatomi. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) Visos 

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro 
reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797; Žin., 2008, Nr. 
139-5512). 

Visos  

3.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl Ūkininkų ūkių 
registravimo Ūkininkų ūkių registre tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 77-3538). 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko 
profesinio pasirengimo reikalavimų“ 

(Žin., 2003, Nr. 33-1388; Žin., 2006, Nr.145-5539) 

Visos  

5.  „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymo nr. 465 „Dėl ūkininko ūkio 
įregistravimo pažymėjimų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 
176) 

Visos 

6.  „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymo nr. 465 ,,Dėl ūkininko ūkio 
įregistravimo pažymėjimų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 
213) 

Visos 
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI 
 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, 
diena) 

Privalomas  Data nurodoma 
pagal prašymo 
patvirtinimo datą 

- Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite 
savivaldybę kuriai 
teikiate prašymą.“ 

- Prašymą teikia: 

• Asmuo pats už save  

• Įgaliotas fizinis asmuo atstovauti 
kitam fiziniam asmeniui 

• Fizinio asmens (paslaugos 
gavėjo) kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo ir 
Rankinis 
įvedimas 

 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

 

Kai pareiškėjas 
(fizinis asmuo) 
prašymą teikia už 
save, pareiškėjo 
asmens kodas 
gaunamas 
prisijungimo metu. 

- 
Pasirinkite paslaugą: 

Ūkininko ūkio: 

• Įregistravimas 

• Duomenų pasikeitimo 

Nurodo 
pareiškėjas  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 

Privalomas    
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

įregistravimas 

• Paveldėjimas 

• Pažymėjimo dublikato 
išdavimas 

• Perkėlimas į kitą 
savivaldybę 

• Išregistravimas 

• Partnerio išsiregistravimas 
iš ūkininko ūkio 

sąrašo 

Pareiškėjo 
duomenys 

 

 

Asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo 
metu 

Automatinis Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas pildomas FA 
už kitą FA 

 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

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 

Asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Vardas Nurodo 
Rankinis 
įvedimas / 

Privalomas  Pastaba. Jei 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

28 psl. iš 75 

S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro. 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo: 

FA už kitą FA 

pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Automatinis pareiškėjas yra 
įgaliotas paslaugos 
gavėjo naudojant 
VIISP įgaliojimų 
komponentę2, šie 
laukai turi būti 
automatiškai 
užpildomi iš GR 
gautais duomenis 

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

Telefono numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Paslaugą 
apmokančio 
asmens 
duomenys 

 

Taisyklė: 
Rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
savivaldybėje 
paslauga yra 
mokama 

(37.1, 37.2 
37.3, 37.4 
paslaugos) 

Požymis, ar už paslaugą mokės 
kitas asmuo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Galimybė 
pažymėti 
požymį 

Neprivalomas   

Mokėtojo tipas: 

► Fizinis asmuo 
► Juridinis asmuo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
pažymėta, kad 
paslaugą apmokės 
kitas asmuo 

 

Mokėtojo (fizinio asmens) kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kai 
pasirinktas mokėtojo 
tipas “fizinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kai 
pasirinktas mokėtojo 
tipas “juridinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai  Privalomas  

                                                           
2 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 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Mokėtojo el. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Specifiniai laukai (37.1 Ūkininko ūkio registravimas) 

Registruojamo 
ūkio duomenys 

Žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
savo ūkio žemės 
sklypų kadastro 
numerius. Vieną iš 
nurodytų sklypų 
pasirinkite kaip 
ūkio adresą.“ 

 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis. 

Turi būti sukurta 
galimybė 
pareiškėjui vieną iš 
nurodomų žemės 
sklypų pažymėti 
kaip ūkio adresą 
(Prie kiekvieno 
nurodyto sklypo 
sukurtas požymis 
„Nurodyti šį sklypą 
ūkio adresu“. 
Vienas (bet ne 
daugiau) iš 
nurodomų sklypų 
privalomai turi būti 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

pažymėtas kaip 
ūkio adresas. 

Pagrindinės žemės ūkio veiklos 
pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Turi būti galima 
nurodyti tik vienos 
pagrindinės žemės 
ūkio veikos pobūdį. 

Ar vykdysite papildomą (-as) žemės 
ūkio veiklą (-as)? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas   

Papildomos žemės ūkio ar kitokios 
veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
vykdysite papildomą (-
as) žemės ūkio veiklą 
(-as)“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną žemės 
ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį 

- Dokumento, patvirtinančio asmens 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas, 
jei bent viename 
prašymo 
formoje 
rodomame 
lauke 
„Dokumento, 
patvirtinančio 
partnerio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ arba 
lauke 
„Dokumento, 
patvirtinančio 
sutuoktinio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ yra 
prisegtas 
dokumentas. 

Privalomas 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 
teikia FA už kitą FA, 
yra mažiau, nei 50 
metų. Ūkininko amžius 
turi būti 
suskaičiuojamas pagal 
ūkininko asmens kodą 
(pareiškėjo asmens 
kodą, jei prašymą 
teikia FA savo vardu, 
arba paslaugos gavėjo 
asmens kodą, jei 
prašymą teikia FA kito 
asmens vardu). 

Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

visais kitais 
atvejais. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Dokumento, patvirtinančio asmens 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija arba ne mažesnę kaip 3 metų 
žemės ūkio veiklos patirtį įrodantys 
dokumentai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas, 
jei bent viename 
prašymo 
formoje 
rodomame 
lauke 
„Dokumento, 
patvirtinančio 
partnerio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ arba 
lauke 
„Dokumento, 
patvirtinančio 
sutuoktinio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ yra 
prisegtas 
dokumentas. 

Privalomas 
visais kitais 
atvejais. 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 
teikia FA už kitą FA, 
yra daugiau, nei 50 
metų. Ūkininko amžius 
turi būti 
suskaičiuojamas pagal 
ūkininko asmens kodą 
(pareiškėjo asmens 
kodą, jei prašymą 
teikia FA savo vardu, 
arba paslaugos gavėjo 
asmens kodą, jei 
prašymą teikia FA kito 
asmens vardu). 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Jei turite, prisekite 
skanuotą arba 
fotografuotą 
dokumento, 
patvirtinančio 
asmens profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti kopiją. 
Jei šio dokumento 
neturite, prisekite 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentų, 
įrodančių ne 
mažesnę kaip 3 
metų žemės ūkio 
veiklos patirtį, 
kopijas. Ūkio 
veiklos patirtis 
nustatoma pagal 
turimus pasėlių 
deklaravimo, 
gyvulių ženklinimo, 
žemės ūkio 
produkcijos 
realizavimo 
dokumentus, taip 
pat ūkininko ar 
žemės ūkio 
įmonės išduotą 
pažymą apie darbą 
ūkininko ūkyje ar 
žemės ūkio 
įmonėje. Jei 
žemės ūkio veikla 
(deklaruojami 
pasėliai, 
ženklinami 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

- Ar ūkininko ūkį registruojate kartu su 
partneriais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Žemės ūkio 
veikla, 
miškininkyste ir 
kitokia įstatymų 
neuždrausta 
veikla, kuriai 
nereikia steigti 
įmonės, ūkininkas 
gali verstis vienas 
arba kartu su 
fiziniais asmenimis 
(partneriais), 
sudaręs jungtinės 
veiklos 
(partnerystės) 
sutartį.“ 

- Ar partneriu norite registruoti: 

• Sutuoktinį, su kuriuo nėra 
sudarytos vedybų ir 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartys 

• Kitą asmenį ar asmenis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, lauke „Ar 
ūkininko ūkis 
registruojamas kartu 
su partneriais?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkas ir jo 
sutuoktinis 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartį turi sudaryti 
tuo atveju, kai yra 
sudaryta vedybų 
sutartis. Jei 
vedybų sutartis 
nėra sudaryta, 
jungtinės veiklos 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

(partnerystės) 
sutartis nėra 
reikalinga.“ 

Partnerio (-ių) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitą 
asmenį ar 
asmenis“ 

Turi būti 
galimybė įvesti 
daugiau, nei 
vieno partnerio 
duomenis 

 

Partnerio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

   

Dokumento, patvirtinančio partnerio 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas, 
jei yra prisegtas 
dokumentas 
bent viename iš 
šių laukų: 

 „Dokumento, 
patvirtinančio 
partnerio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 
„Dokumento, 
patvirtinančio 
sutuoktinio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“  

„Dokumento, 
patvirtinančio 
asmens 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 

„Dokumento, 
patvirtinančio 
asmens 

  Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija arba ne 
mažesnę kaip 3 
metų žemės 
ūkio veiklos 
patirtį įrodantys 
dokumentai“ 

Privalomas 
visais kitais 
atvejais. 

Ar partneris bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Partnerio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar partneris 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
partnerio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

 Jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ pasirinkta 
reikšmė „Kitą asmenį 
ar asmenis“ 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Jei su partneriais 
sudarytos kelios 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartys, prisekite 
visas šias sutartis. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Jungtinės veiklos 
sutartyje turi būti 
nurodomas asmuo 
ar asmenys, 
turintys teisę veikti 
visų partnerių 
vardu“ 

Sutuoktinio 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Sutuoktinį, su 
kuriuo nėra 
sudarytos 
vedybų ir 
jungtinės 
veiklos 
(partnerystės) 
sutartys“ 

 

Sutuoktinio vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas Laukai rodomi, jei 
prašymą pildo asmuo 
savo vardu 

 

Sutuoktinio pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas  

Sutuoktinio asmens kodas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas  

Sutuoktinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei 
prašymas pildomas 
kito FA vardu 

 

Dokumento, patvirtinančio 
sutuoktinio profesinį pasirengimą 
ūkininkauti, kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas, 
jei yra prisegtas 
dokumentas 
bent viename 
bent viename iš 
šių laukų: 

 „Dokumento, 
patvirtinančio 
partnerio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“  

„Dokumento, 
patvirtinančio 

 Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asmens 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 

„Dokumento, 
patvirtinančio 
asmens 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija arba ne 
mažesnę kaip 3 
metų žemės 
ūkio veiklos 
patirtį įrodantys 
dokumentai“ 

Privalomas 
visais kitais 
atvejais. 

žemės ūkio veiklos 
patirtis. 

Sutuoktinio prašymas įregistruoti jį 
partneriu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas   

Ar sutuoktinis bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Sutuoktinio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys  

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar sutuoktinis 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
sutuoktinio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Specifiniai laukai (37.2 Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas) 

Šie specifiniai laukai rodomi tik tuo atveju, kai prašymą pildo FA savo vardu 

 Kokių duomenų pasikeitimą norite 
įregistruoti? 

► Ūkininku įregistruoto 
asmens duomenų 

► Partnerių duomenų 
► Ūkio duomenų 
► Asmens arba asmenų, 

turinčių teisę veikti visų 
partnerių vardu, duomenų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 

Ūkininku 
įregistruoto 
asmens 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Kokių 
duomenų 
pasikeitimą 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privaloma atlikti 
bent vieną iš šių 
veiksmų: 

► Ūkininko 
duomenų 
keitimui 
registre 
pažymėti 
bent vieną iš 
ūkininko 
duomenų 
(vardą, 
pavardę, 
arba adresą) 

 Ūkininko 
duomenys 
užpildomi pagal 
pareiškėjo (jei 
prašymą teikia FA 
už save) arba 
paslaugos gavėjo 
(jei prašymas 
teikiamas įgalioto 
asmens atstovauti 
kitą FA) asmens 
kodą. 

Kontekstinė 
pagalba: 

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis 

Gyvenamosios vietos adresas  Gaunama iš GR Automatinis 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

norite 
įregistruoti?“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Ūkininku 
įregistruoto 
asmens 
duomenų“ 

 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o ūkininko 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 
prisegti 
dokumentą 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o ūkininko 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija arba 
ne mažesnę 
kaip 3 metų 
žemės ūkio 
veiklos patirtį 
įrodantys 
dokumentai“ 
prisegti 
dokumentą 

„Pasirinkite vieną 
ar daugiau laukų 
keitimui Ūkininko 
ūkio įregistravimo 
pažymėjime.“ 

Dokumento, patvirtinančio ūkininko 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 
teikia FA už kitą FA, 
yra mažiau, nei 50 
metų. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Dokumento, patvirtinančio ūkininko 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija arba ne mažesnę kaip 3 metų 
žemės ūkio veiklos patirtį įrodantys 
dokumentai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 
teikia FA už kitą FA, 
yra daugiau, nei 50 
metų. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. 
Vyresniam, nei 50 
metų ūkininkui 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti ne mažesnė 
kaip 3 metų žemės 
ūkio patirtis.“ 

Ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimą grąžinsite savivaldybės 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  „Keičiant 
duomenis, 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

administracijai: 

► Atvykus į savivaldybės 
administraciją 

► Registruotu paštu 

nurodytus ūkininko 
ūkio įregistravimo 
pažymėjime 
reikalinga grąžinti 
abi keičiamas 
ūkininko ūkio 
pažymėjimo 
kopijas.“ 

Partnerio (-ių) 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Kokių 
duomenų 
pasikeitimą 
norite 
įregistruoti?“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Partnerių 
duomenų“ 

 

Pasirinkite norimus atlikti 
pakeitimus: 

► Pakeisti vieno iš partnerių 
asmens duomenis 

► Išregistruoti partnerį iš 
registro 

► Registruoti naują partnerį ar 
partnerius 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 

Pasirinkite partnerį ar partnerius, 
kurių duomenis norite keisti  

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite norimus 
atlikti pakeitimus“ 
pasirinkta reikšmė 
„Pakeisti vieno iš 
partnerių asmens 
duomenis“ 

Galimų pasirinkti 
reikšmių sąrašas 
sudaromas pagal 
iš GR gautus 
kiekvieno iš 
partnerių 
duomenis. 
Duomenims gauti i 
GR siunčiami iš 
ŪŪR gauti 
partnerių asmens 
kodai. Sąrašą 
sudaro kiekvieno iš 
partnerių vardas ir 
pavardė. 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Kurį partnerio asmens duomenį ar 
duomenis norite tikslinti? 

► Partnerio vardą 
► Partnerio pavardę 
► Partnerio gyvenamosios 

vietos adresą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privaloma atlikti 
bent vieną iš šių 
veiksmų: 

► Lauke „Kurį 
partnerio 
asmens 
duomenį ar 
duomenis 
norite 
tikslinti?“ 
pažymėti 
bent vieną 
reikšmę 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o partnerio 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 
prisegti 
dokumentą 

Laukai rodomi 
kiekvienam lauke 
„Pasirinkite partnerį ar 
partnerius, kurių 
duomenis norite keisti“ 
pasirinktam partneriui. 
Turi būti aiškiai 
matoma, kurio 
nurodyto partnerio 
duomenys yra 
tikslinami. 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite vieną 
ar daugiau 
partnerio asmens 
duomenų 
tikslinimui. 
Partnerio asmens 
duomenys bus 
patikslinti pagal 
Gyventojų registre 
turimus duomenis.“ 

Dokumento, patvirtinančio partnerio 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Pasirinkite partnerį ar partnerius, 
kuriuos norite išregistruoti iš registro  

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke „Pasirinkite 
norimus atlikti 
pakeitimus“ pasirinkta 
reikšmė „Išregistruoti 
partnerį iš registro“ 

Galimų pasirinkti 
reikšmių sąrašas 
sudaromas pagal 
iš GR gautus 
kiekvieno iš 
partnerių 
duomenis. Sąrašą 
sudaro kiekvieno iš 
parnerių vardas ir 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

pavardė. 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 

Ar su išregistruojamu partneriu ar 
partneriais buvo sudaryta jungtinės 
veiklos (partnerystės) sutartis ar 
sutartys? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas  

Dokumentai, liudijantys, jog 
jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartis ar sutartys su partneriu ar 
partneriais yra pasibaigusi (-ios) 
teisės aktų nustatyta tvarka 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
su išregistruojamu 
partneriu ar partneriais 
buvo sudaryta 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartis?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentų 
kopijas.“ 

- Ar partneriu norite registruoti: 

• Sutuoktinį, su kuriuo nėra 
sudarytos vedybų ir 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartys 

• Kitą asmenį ar asmenis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite norimus 
atlikti pakeitimus“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruoti naują 
partnerį ar partnerius“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

„Ūkininkas ir jo 
sutuoktinis 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartį turi sudaryti 
tuo atveju, kai yra 
sudaryta vedybų 
sutartis. Jei 
vedybų sutartis 
nėra sudaryta, 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartis nėra 
reikalinga.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Partnerio (-ių) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitą 
asmenį ar 
asmenis“ 

Turi būti 
galimybė įvesti 
daugiau, nei 
vieno partnerio 
duomenis 

 

Partnerio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

   

Dokumento, patvirtinančio partnerio 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas   Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Ar partneris bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Partnerio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar partneris 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
partnerio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

- Jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ pasirinkta 
reikšmė „Kitą asmenį 
ar asmenis“ 

 

Sutuoktinio 
duomenys 

Sutuoktinio vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Sutuoktinį, su 
kuriuo nėra 
sudarytos 
vedybų ir 
jungtinės 
veiklos 
(partnerystės) 
sutartys“ 

 

Sutuoktinio pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas  

Sutuoktinio asmens kodas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas  

Dokumento, patvirtinančio 
sutuoktinio profesinį pasirengimą 
ūkininkauti, kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Sutuoktinio prašymas įregistruoti jį 
partneriu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas   

Ar sutuoktinis bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Sutuoktinio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys  

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar sutuoktinis 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
sutuoktinio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Ūkio duomenys Kokius ūkio duomenis norite 
pakeisti? 

• Ūkiui priskirtų sklypų 
duomenis 

• Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį 

• Ūkio adresą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Ūkio 
duomenų“ 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių 

- Kokius pakeitimus norite atlikti su 
ūkiui priskirtais sklypais? 

• Ūkiui priskirti naują sklypą 
ar sklypus 

• Atsisakyti ūkiui priskirto 
sklypo ar sklypų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Ūkiui priskirtų sklypų 
duomenis“ 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Naujo sklypo ar 
sklypų 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei pasirinkta 
reikšmė „Ūkiui 
priskirti naują 
sklypą ar 
sklypus“ 

Naujo žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
sutuoktinio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Rodomas, jei 
pasirinkta 
reikšmė 
„Atsisakyti ūkiui 
priskirto sklypo 
ar sklypų“ 

Nurodykite ūkiui priskirtą sklypą ar 
sklypus, kurie nebėra įtraukiami į ūkį 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 

Reikšmių sąrašas 
sudaromas pagal 
iš ŪŪR gautus 
ūkininko ūkyje 
naudojamų sklypų 
kadastrinius 
numerius. Vieną 
sąrašo reikšmę turi 
sudaryti sklypo 
kadastrinis 
numeris. 

Pagrindinės ir 
papildomų 
žemės ūkio ir 
kitų veiklų 

Pagrindinės žemės ūkio veiklos 
pobūdis 

Gaunama iš 
ŪŪR 

Automatinis Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Žemės ūkio ir kitokios 

Prie šio lauko turi 
būti sukurtas 
mygtukas „Keisti“ 

Kontekstinė 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Norint pateikti 
prašymą, 
reikalinga atlikti 
bet vieną iš šių 
veiksmų: 

• Nurodyti 
naują 
pagrindinę 
veiklą 

• Atsisakyti 
bent vienos 
papildomos 
veiklos 

• Pridėti bent 
vieną naują 
papildomą 
veiklą 

veiklos pobūdį“ pagalba: 

„Jei norite pakeisti 
pagrindinę žemės 
ūkio veiklą, 
spauskite mygtuką 
„Keisti“ 

Naujos pagrindinės žemės ūkio 
veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei prie 
lauko „Pagrindinė 
veikla“ buvo 
paspaustas mygtukas 
„Keisti“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę. Turi 
būti galimybė šį 
lauką panaikinti. 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite neują 
žemės ūkio veiklą.“ 

Papildomos žemės ūkio ar kitokios 
veiklos pobūdžiai 

Gaunama iš 
ŪŪR 

Automatinis Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 

Prie kiekvienos iš 
papildomų veiklų 
turi būti sukurtas 
požymis 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

„Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį“ 

 

Pateikiamos visos iš 
ŪŪR gautos 
papildomos veiklos 

 

„Atsisakyti“. 
Pareiškėjui 
suteikiama 
galimybė pažymėti 
tas papildomas 
veiklas, kurių 
norima atsisakyti. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pažymėkite tas 
papildomas žemės 
ūkio ar kitas 
veiklas, kurių 
norite atsisakyti.“ 

Ar vykdysite naują papildomą (-as) 
žemės ūkio veiklą (-as)? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį“ 

 

Naujos papildomos žemės ūkio ar 
kitokios veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
vykdysite naują 
papildomą (-as) žemės 
ūkio veiklą (-as)“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

klasifikatorius. 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną naują 
žemės ūkio ar 
kitokios veiklos 
pobūdį 

Asmens arba 
asmenų, 
turinčių teisę 
veikti visų 
partnerių 
vardu, 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
laukams: 

Norint pateikti 
prašymą, 
reikalinga atlikti 
bet vieną iš šių 
veiksmų: 

• Nurodyti 
bent vieną 
partnerį, 
kurio teisė 
veikti visų 
partnerių 
vardu yra 
panaikinam
a 

• Nurodyti 

Asmenų, turinčių teisę veikti visų 
partnerių vardu, vardai ir pavardės 

Gaunama iš 
ŪŪR 

Automatinis Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Asmens arba 
asmenų, turinčių teisę 
veikti visų partnerių 
vardu, duomenų“ 

Pagal ŪŪR duomenis, 
pateikiami visų 
asmenų, turinčių teisę 
veikti visų partnerių 
vardu, vardai ir 
pavardės. 

Prie kiekvieno 
asmens, turinčio 
teisę veikti visų 
parterių vardu, 
vardo ir pavardės 
turi būti sukurtas 
požymis 
„Panaikinti teisę“. 
Pareiškėjas turi 
turėti galimybę 
pažymėti tuos 
asmenis, iš kurių 
atimama teisė 
veikti visų 
partnerių vardu. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pažymėkite tuos 
partnerius, kurių 
teisė veikti visų 
partnerių vardu 
panaikinama“ 

Ar norite pridėti naują asmenį ar 
asmenis, turinčius teisę veikti visų 
partnerių vardu? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Asmens arba 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

53 psl. iš 75 

S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro. 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

bent vieno 
naujo 
asmens, 
kuriam 
suteikiama 
teisė veikti 
visų 
partnerių 
vardu, kodą 

asmenų, turinčių teisę 
veikti visų partnerių 
vardu, duomenų“ 

Asmens, turinčio teisę veikti visų 
partnerių vardu, asmens kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
norite pridėti naują 
asmenį ar asmenis, 
turinčius teisę veikti 
visų partnerių vardu?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Turi būti galimybė 
įvesti daugiau, nei 
vieno asmens, 
turinčio teisę veikti 
visų partnerių 
vardu, asmens 
kodus 

Jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties, kurioje nurodytas asmuo 
arba asmenys, turintys teisę veikti 
visų partnerių vardu, kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotus arba 
fotografuotus 
dokumentą ar 
dokumentus.“ 

 Nurodykite 
sklypo, į kurį 
perkeliamas ūkio 
adresas, 
kadastrinius 
duomenis 

Kadastro 
vietovės kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
“Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti? “ 
pasirinkta reikšmė 
“Ūkio adresą” 

 

Kadastro bloko 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Specifiniai laukai (37.2 Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas) 

Šie specifiniai laukai rodomi tik tuo atveju, kai prašymą pildo FA kito asmens vardu 

 Kokių duomenų pasikeitimą norite 
įregistruoti? 

► Ūkininku įregistruoto 
asmens duomenų 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

► Partnerių duomenų 
► Ūkio duomenų 
► Asmens arba asmenų, 

turinčių teisę veikti visų 
partnerių vardu, duomenų 

Ūkininku 
įregistruoto 
asmens 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Kokių 
duomenų 
pasikeitimą 
norite 
įregistruoti?“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Ūkininku 
įregistruoto 
asmens 
duomenų“ 

Kurį ūkininko asmens duomenį ar 
duomenis norite tikslinti? 

► Ūkininko vardą 
► Ūkininko pavardę 
► Ūkininko gyvenamosios 

vietos adresą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privaloma atlikti 
bent vieną iš šių 
veiksmų: 

► Ūkininko 
duomenų 
keitimui 
registre 
pažymėti 
bent vieną iš 
ūkininko 
duomenų 
(vardą, 
pavardę, 
arba adresą) 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o ūkininko 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 
prisegti 
dokumentą 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o ūkininko 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 

 Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

Ūkininko asmens 
duomenys 
gaunami iš GR, 
tačiau nerodomi 
pareiškėjui, pagal 
nurodytą 
paslaugos gavėjo 
asmens kodą. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite vieną 
ar daugiau 
ūkininko asmens 
duomenų 
tikslinimui. 
Ūkininko asmens 
duomenys bus 
patikslinti pagal 
Gyventojų registre 
turimus duomenis.“ 

Dokumento, patvirtinančio ūkininko 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

kopija arba 
ne mažesnę 
kaip 3 metų 
žemės ūkio 
veiklos patirtį 
įrodantys 
dokumentai“ 
prisegti 
dokumentą 

teikia FA už kitą FA, 
yra mažiau, nei 50 
metų. 

profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Dokumento, patvirtinančio ūkininko 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija arba ne mažesnę kaip 3 metų 
žemės ūkio veiklos patirtį įrodantys 
dokumentai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Rodomas, jei 
nustatyta, kad 
pareiškėjui, jei 
prašymą teikia FA už 
save, arba paslaugos 
gavėjui, jei prašymą 
teikia FA už kitą FA, 
yra daugiau, nei 50 
metų. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. 
Vyresniam, nei 50 
metų ūkininkui 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti ne mažesnė 
kaip 3 metų žemės 
ūkio patirtis.“ 

- Ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimą grąžinsite savivaldybės 
administracijai: 

► Atvykus į savivaldybės 
administraciją 

► Registruotu paštu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Ūkininku 
įregistruoto asmens 
duomenų“ 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Keičiant 
duomenis, 
nurodytus ūkininko 
ūkio įregistravimo 
pažymėjime 
reikalinga grąžinti 
abi keičiamas 
ūkininko ūkio 
pažymėjimo 
kopijas.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Partnerių 
duomenys 

Pasirinkite norimus atlikti 
pakeitimus: 

► Pakeisti vieno iš partnerių 
asmens duomenis 

► Išregistruoti partnerį iš 
registro 

► Registruoti naują partnerį ar 
partnerius 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Partnerių 
duomenų“ 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių. 

Partnerio, kurio duomenis norite 
tikslinti, asmens kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite norimus 
atlikti pakeitimus“ 
pasirinkta reikšmė 
„Pakeisti vieno iš 
partnerių asmens 
duomenis“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno partnerio 
asmens kodus 

Kurį partnerio asmens duomenį ar 
duomenis norite tikslinti? 

► Partnerio vardą 
► Partnerio pavardę 
► Partnerio gyvenamosios 

vietos adresą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privaloma atlikti 
bent vieną iš šių 
veiksmų: 

► Lauke „Kurį 
partnerio 
asmens 
duomenį ar 
duomenis 
norite 
tikslinti?“ 
pažymėti 
bent vieną 
reikšmę 

► Lauke 
„Dokumento, 
patvirtinanči
o partnerio 

Laukai rodomi 
kiekvienam lauke 
„Partnerio, kurio 
duomenis norite 
tikslinti, asmens 
kodas“ nurodytam 
partnerio asmens 
kodui. Turi būti aiškiai 
matoma, kurio 
nurodyto partnerio 
duomenys yra 
tikslinami. 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite vieną 
ar daugiau 
partnerio asmens 
duomenų 
tikslinimui. 
Partnerio asmens 
duomenys bus 
patikslinti pagal 
Gyventojų registre 
turimus duomenis 
pateiktu partnerio 
asmens kodu.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Dokumento, patvirtinančio partnerio 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 

kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti, 
kopija“ 
prisegti 
dokumentą 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Partnerio, kurį norite išregistruoti iš 
registro, asmens kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke „Pasirinkite 
norimus atlikti 
pakeitimus“ pasirinkta 
reikšmė „Išregistruoti 
partnerį iš registro“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno partnerio 
asmens kodus 

Ar su išregistruojamu partneriu ar 
partneriais buvo sudaryta jungtinės 
veiklos (partnerystės) sutartis ar 
sutartys? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas  

Dokumentai, liudijantys, jog 
jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartis ar sutartys su partneriu ar 
partneriais yra pasibaigusi (-ios) 
teisės aktų nustatyta tvarka 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
su išregistruojamu 
partneriu ar partneriais 
buvo sudaryta 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartis?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentų 
kopijas.“ 

- Ar partneriu norite registruoti: 

• Sutuoktinį, su kuriuo nėra 
sudarytos vedybų ir 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartys 

• Kitą asmenį ar asmenis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite norimus 
atlikti pakeitimus“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruoti naują 
partnerį ar partnerius“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę 

„Ūkininkas ir jo 
sutuoktinis 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

sutartį turi sudaryti 
tuo atveju, kai yra 
sudaryta vedybų 
sutartis. Jei 
vedybų sutartis 
nėra sudaryta, 
jungtinės veiklos 
(partnerystės) 
sutartis nėra 
reikalinga.“ 

Partnerio (-ių) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitą 
asmenį ar 
asmenis“ 

Turi būti 
galimybė įvesti 
daugiau, nei 
vieno partnerio 
duomenis 

 

Partnerio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

   

Dokumento, patvirtinančio partnerio 
profesinį pasirengimą ūkininkauti, 
kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas   Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Ar partneris bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Partnerio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar partneris 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
partnerio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės 
sklypo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

numeris 

- Jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ pasirinkta 
reikšmė „Kitą asmenį 
ar asmenis“ 

 

Sutuoktinio 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
partneriu norite 
registruoti“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Sutuoktinį, su 
kuriuo nėra 
sudarytos 
vedybų ir 
jungtinės 
veiklos 
(partnerystės) 
sutartys“ 

 

Sutuoktinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Dokumento, patvirtinančio 
sutuoktinio profesinį pasirengimą 
ūkininkauti, kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Tik vienam iš 
prašymo formoje 
nurodomų ūkio 
narių (ūkininko ir 
ūkininko partnerių) 
privaloma turėti 
profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti. Jei 
ūkininkui (bet ne jo 
partneriams) yra 
50 ir daugiau 
metų, profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti gali 
atstoti 3 metų 
žemės ūkio veiklos 
patirtis. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Ūkininkui ar bent 
vienam iš  jo 
partnerių 
privaloma turėti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

profesinį 
pasirengimą 
ūkininkauti.“ 

Sutuoktinio prašymas įregistruoti jį 
partneriu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas   

Ar sutuoktinis bendrai veiklai skiria 
žemę? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Sutuoktinio skiriamo 
žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys  

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar sutuoktinis 
bendrai veiklai skiria 
žemę?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
sutuoktinio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Ūkio duomenys Kokius ūkio duomenis norite 
pakeisti? 

• Ūkiui priskirtų sklypų 
duomenis 

• Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį 

• Ūkio adresą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Ūkio 
duomenų“ 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių 

- Kokius pakeitimus norite atlikti su 
ūkiui priskirtais sklypais? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 

Galima pasirinkti 
vieną ir daugiau 
reikšmių 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

• Ūkiui priskirti naują sklypą 
ar sklypus 

• Atsisakyti ūkiui priskirto 
sklypo ar sklypų 

sąrašo pasirinkta reikšmė 
„Ūkiui priskirtų sklypų 
duomenis“ 

Naujo sklypo ar 
sklypų 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Duomenų 
laukai rodomi, 
jei pasirinkta 
reikšmė „Ūkiui 
priskirti naują 
sklypą ar 
sklypus“ 

Naujo žemės sklypo 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
sutuoktinio bendrai 
veiklai skiriamų 
žemės sklypų 
kadastrinius 
duomenis“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės 
sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Ūkiui priskirto 
sklypo, kuris 
nebėra 
įtraukiamas į ūkį, 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno sklypo 
kadastrinius 
duomenis 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite visų 
Ūkiui priskirtų 
sklypų, kurie 
nebėra įtraukiami į 
ūkį, kadastrinius 
duomenys“ 

Kadastro bloko 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Žemės sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Pagrindinės ir 
papildomų 

Ar norite keisti pagrindinę žemės 
ūkio veiklą? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

žemės ūkio ir 
kitų veiklų 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Norint pateikti 
prašymą, 
reikalinga atlikti 
bet vieną iš šių 
veiksmų: 

• Nurodyti 
naują 
pagrindinę 
veiklą 

• Atsisakyti 
bent vienos 
papildomos 
veiklos 

• Pridėti bent 
vieną naują 
papildomą 
veiklą 

/ „Ne“ 

Naujos pagrindinės žemės ūkio 
veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
norite keisti pagrindinę 
žemės ūkio veiklą?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę. Turi 
būti galimybė šį 
lauką panaikinti. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite neują 
žemės ūkio veiklą.“ 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Ar norite atsisakyti papildomos (-ų) 
žemės ūkio ar kitos (-ų) veikos (-ų)? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį“ 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pažymėkite tas 
papildomas žemės 
ūkio ar kitas 
veiklas, kurių 
norite atsisakyti.“ 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

64 psl. iš 75 

S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro. 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Atsisakomos papildomos žemės 
ūkio ar kitos veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
norite atsisakyti 
papildomos (-ų) žemės 
ūkio ar kitos (-ų) 
veikos (-ų)?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną žemės 
ūkio ar kitokios 
veiklos pobūdį. 
Kontekstinė 
pagalba: 

„Pažymėkite tas 
papildomas žemės 
ūkio ar kitas 
veiklas, kurių 
norite atsisakyti.“ 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Ar vykdysite naują papildomą (-as) 
žemės ūkio veiklą (-as)? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Žemės ūkio ir kitokios 
veiklos pobūdį“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Naujos papildomos žemės ūkio ar 
kitokios veiklos pobūdis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
vykdysite naują 
papildomą (-as) žemės 
ūkio veiklą (-as)“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Pasirenkama iš 
ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną naują 
žemės ūkio ar 
kitokios veiklos 
pobūdį. 

Turi būti 
naudojamas 
Lietuvos statistikos 
departamento 
generalinio 
direktoriaus 
įsakymu „Dėl 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ 
patvirtintas 
ekonominės 
veiklos rūšių 
klasifikatorius. 

Asmens arba 
asmenų, 
turinčių teisę 
veikti visų 
partnerių 
vardu, 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
laukams: 

Norint pateikti 
prašymą, 

Ar norite panaikinti asmens ar 
asmenų teisę veikti visų partnerių 
vardu? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Asmens arba 
asmenų, turinčių teisę 
veikti visų partnerių 
vardu, duomenų“ 

 

Asmens, kurio teisė veikti visų 
partnerių vardu panaikinama, 
asmens kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
norite panaikinti 
asmens ar asmenų 
teisę veikti visų 
partnerių vardu?“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieno asmens 
kodą.  

Šis kodas turi būti 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

reikalinga atlikti 
bet vieną iš šių 
veiksmų: 

• Nurodyti 
bent vieną 
partnerį, 
kurio teisė 
veikti visų 
partnerių 
vardu yra 
panaikinam
a 

• Nurodyti 
bent vieno 
naujo 
asmens, 
kuriam 
suteikiama 
teisė veikti 
visų 
partnerių 
vardu, kodą 

pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

siunčiamas su 
duomenų užklausą 
į GR kaip Partnerio 
asmens kodas (žr. 
3 skyrių). 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite 
asmens ar 
asmenų, kurių 
teisę veikti visų 
partnerių vardu 
panaikinama, 
asmens kodus.“ 

Ar norite pridėti naują asmenį ar 
asmenis, turinčius teisę veikti visų 
partnerių vardu? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė „Taip“ 
/ „Ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Kokių duomenų 
pasikeitimą norite 
įregistruoti?“ pasirinkta 
reikšmė „Asmens arba 
asmenų, turinčių teisę 
veikti visų partnerių 
vardu, duomenų“ 

 

Asmens, turinčio teisę veikti visų 
partnerių vardu, asmens kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
norite pridėti naują 
asmenį ar asmenis, 
turinčius teisę veikti 
visų partnerių vardu?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

Turi būti galimybė 
įvesti daugiau, nei 
vieno asmens, 
turinčio teisę veikti 
visų partnerių 
vardu, asmens 
kodus 

Jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties, kurioje nurodytas asmuo 
arba asmenys, turintys teisę veikti 
visų partnerių vardu, kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotus arba 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

fotografuotus 
dokumentą ar 
dokumentus.“ 

- Žemės sklypo, į 
kurį perkeliamas 
ūkio adresas, 
kadastriniai 
duomenys 

Kadastro 
vietovės kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
“Kokius ūkio duomenis 
norite pakeisti? “ 
pasirinkta reikšmė 
“Ūkio adresą” 

 

Kadastro bloko 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės sklypo 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Specifiniai laukai (37.3 Ūkininko ūkio paveldėjimas) 

- Pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl Ūkininko ūkio paveldėjimo, pareiškėjui pateikiami visi duomenų laukai, apibūdinti šios lentelės sk iltyje 
„Specifiniai laukai (37.1 Ūkininko ūkio registravimas)“ 

- Notaro patvirtintų paveldėjimo 
dokumentų kopijos 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotus arba 
fotografuotus 
dokumentus.“ 

Specifiniai laukai (37.4 Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas) 

- Skelbimo dėl pažymėjimo 
negaliojimo fakto šalies dienraštyje 
iškarpa 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Pametęs ar kitaip 
praradęs 
įregistravimo 
pažymėjimą, 
ūkininkas privalo 
per 10 darbo dienų 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

68 psl. iš 75 

S.37. Ūkininko ūkio registravimas. S.38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro. 

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

šalies dienraštyje 
paskelbti 
pažymėjimo 
negaliojimo faktą, 
o su prašymu 
išduoti naują 
pažymėjimą 
savivaldybės 
administracijai turi 
pateikti skelbimo 
iškarpą. Prisekite 
skanuotą arba 
fotografuotą šio 
skelbimo iškarpos 
kopiją.“ 

Specifiniai laukai (37.5 Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę) 

- Kontekstinė pagalba specifiniams paslaugos atvejo laukams:  

„Pateikus prašymą dėl ūkininko ūkio perkėlimo į kitą savivaldybė, ūkininko ūkio duomenys, kartu su prašymu, perduodami Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC).  Apie ūkininko ūkio perkėlimą ŽŪIKVC informuoja savivaldybę, į kurią perkeliamas ūkininko 
ūkis.  

Šios paslaugos objektas yra ūkininko ūkio duomenų ir prašymo perkelti ūkį į kitą savivaldybę perdavimas ŽŪIKVC. Gavus pranešimą apie 
teigimą sprendimą dėl šios paslaugos suteikimo, savivaldybei, į kurią perkeliamas ūkis, reikalinga teikti prašymą dėl ūkininko ūkio 
įregistravimo.“ 

- Žemės sklypo, į kurį 
perkeliamas ūkis, 
adresas 

Kadastro 
vietovės 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite žemės 
sklypo, į kurį 
perkeliamas ūkio 
adresas, 
kadastrinius 
duomenis.“ 

Kadastro 
bloko kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Žemės 
sklypo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

numeris 

 Ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimą grąžinsite savivaldybės 
administracijai: 

• Atvykus į savivaldybės 
administraciją 

• Registruotu paštu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Perregistruojant 
ūkį kitoje 
savivaldybėje 
reikalinga grąžinti 
abi ūkininko ūkio 
pažymėjimo 
kopijas. Ūkis galės 
būti 
perregistruotas tik 
gavus šias 
kopijas.“ 

Specifiniai laukai (37.6 Partnerio išsiregistravimas iš ūkininko ūkio) 

 Ūkininko asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite 
asmens, kurio 
vardu įregistruotas 
ūkis, kodą.“ 

 Ar ūkininko ūkis įregistruotas kartu 
su partneriais, su kuriais buvo 
sudaryta jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartis ar sutartys? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė “Taip” 
/ “Ne” 

Privalomas   

 Dokumentai, liudijantys, jog 
jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartis su ūkininku yra pasibaigusi 
teisės aktų nustatyta tvarka 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
ūkininko ūkis 
įregistruotas kartu su 
partneriais?“ pasirinkta 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Jei jungtinės 
veiklos sutartis 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

reikšmė „Taip“ pasibaigė ar buvo 
nutraukta, pateikite 
tai įrodančius 
dokumentus.“ 

Specifiniai laukai (38.1 Ūkininko ūkio išregistravimas) 

 Ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimą grąžinsite savivaldybės 
administracijai: 

• Atvykus į savivaldybės 
administraciją 

• Registruotu paštu 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

 
 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Išregistruojant ūkį 
reikalinga grąžinti 
abi ūkininko ūkio 
pažymėjimo 
kopijas. Ūkis bus 
išregistruotas tik 
gavus šias 
kopijas.“ 

Papildomi laukai 

- Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 
(skanuota arba 
fotografuota 
įgaliojimo 
kopija) 

Privalomas Rodomas, jei prašymą 
teikia  

► Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
asmeniui. 
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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 Savivaldybė, kuriai pateikiamas prašymas, visais atvejais nurodoma pareiškėjo, 
kadangi, jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis gali būti įregistruojamas 
asmens pasirinkimu vienoje iš jų 

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 Kadangi asmuo ar asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, yra nurodomi 
jungtinės veiklos sutartyje, į prašymo formą siūlome papildomai neįtraukti laukų, 
kuriuose būtų nurodomi šių asmenų duomenys. 

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 

4.  2014.03.13 Su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru buvo aptarta galimybė realizuoti 
sąsają su Ūkininkų ūkių registru. Iš pateiktų dviejų alternatyvų: 

- Realizuoti duomenų apsikeitimo sąsają prašymo duomenų perdavimui į 
Ūkininkų ūkių registrą; 

- Prašymo pildymo metu tik gauti duomenis iš Ūkininkų ūkių registro 
pirminiam prašymo užpildymui ir nerealizuoti duomenų perdavimo į 
Ūkininkų ūkių registrą. 

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: 

Gautas ŽŪIKVC atstovės atsakymas el. paštu bei 
aptarta telefonu  
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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. 

 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. 

5.   Buvo siūloma atsisakyti popierinio paslaugos rezultato (ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimų), tačiau, dėl teisinių apribojimų (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio 
įstatyme nurodyta: „2. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas 
išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 7 straipsnyje, 
pateikimo“), šis pasiūlymas buvo atmestas.  

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 

6.  2014.03.24 Siūlome pridėti paslaugos atvejį, kurio metu ūkininko partneris (ar partnerio 
įgaliotas asmuo) teikia prašymą dėl išregistravimo iš ūkininko ūkio. Šiuo atveju 
ūkininko partneriui su prašymu išregistruoti iš ūkininko ūkio taip pat reikalinga 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.24 skambučio metu 

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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pateikti dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su 
ūkininku yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

7.  2014.03.24 Nė vienu šiame funkcinių reikalavimų dokumente aprašomų paslaugų atveju  nėra 
reikalinga pateikti Ūkininko ūkio pažymėjimo įregistravimo numerio, kadangi šį 
duomenį SI specialistas gali patikrinti Ūkininkų ūkių  registre pagal ūkininko 
asmens kodą.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.24 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.26 susitikimo metu 

8.  2014.03.26 Siūlėme atsisakyti reikalavimo pametus ar kitaip praradus ūkininko ūkio 
pažymėjimą, šio pažymėjimo negaliojimo faktą skelbti šalies dienraštyje, bei 
pateikti skelbimo iškarpą su prašymu išduoti ūkininko ūkio įregistravimo 
pažymėjimo dublikatą. Tačiau, dėl teisinių apribojimų, šis pasiūlymas buvo 
atmestas. 

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

 

 


