PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-86
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ DERINIMO
SU LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
APRAŠYMAS
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Paslaugos pavadinimas

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Aprašymo turinys

Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo
dokumentų derinimas su Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems
suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių
direkcija) įstatymų nustatyta tvarka parengtus
teritorijų planavimo (bendruosius, specialiuosius,
detaliuosius planus) ar žemėtvarkos planavimo
(žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus,
žemės konsolidacijos projektus) dokumentus (kai
planuojama teritorija ribojasi su valstybinės
reikšmės keliais ar patenka į šių kelių apsaugos
zonų ribas). Asmenys prašymus gali pateikti raštu
(tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Kelių
direkciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais
ryšiais ar pasinaudojus atitinkamų dokumentų
rengimo informacinėmis sistemomis) arba
planuoti susitikimą su atsakingu asmeniu
(pateikimo būdas reglamentuojamas įstatymais ir
taisyklėmis).
Paslaugos gavėjo tipas
Gyventojai;
verslo subjektai;
viešojo sektoriaus subjektai;
užsieniečiai.
Paslaugos teikimo būdas
Paslauga
teikiama
elektroninėmis
ir
neelektroninėmis
priemonėmis
(būdą
reglamentuoja įstatymai).
Ar paslauga teikiama atlygintinai
Ne.
Paslaugos rezultatas
Suderintas teritorijų planavimo ar žemėtvarkos
planavimo dokumentas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
paslaugos teikimą
įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
kiti teisės aktai.
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas teikiamas laisva forma. Prašymo forma
turi atitikti bendrus raštvedybos reikalavimus.
Prašymas turi būti pasirašytas.
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Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
9. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Asmens prašymas;
pateikti asmuo
atstovavimą liudijantis dokumentas (jei kreipiasi
pareiškėjo atstovas);
įstatymų nustatyta tvarka parengtas teritorijų
planavimo
ar
žemėtvarkos
planavimo
dokumentas.
10. Informacija ir dokumentai, kuriuos Netaikoma.
paslaugos teikėjas gauna pats
11. Duomenys apie susijusius su paslauga Tokių veiksmų nėra.
veiksmus ir jų inicijavimo formos arba
nuorodos į institucijos, teikiančios
administracinę
paslaugą,
arba
administruojančios
viešąją
paslaugą,
svetainės tinklalapį, kur tokias formas
galima rasti
12. Nuoroda į paslaugos teikėjo interneto www.tpdris.lt
svetainę
www.zpdris.lt
13. Kitos pastabos ir informacija apie paslaugą Laikinai einantis Kelių direkcijos Valstybinės
reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus vedėjo
pareigas Miroslav Javorovič, tel. (8 5) 232 9732,
el. p. miroslav.javorovic@lakd.lt
Paslauga yra galutinė. Informacija teikiama
laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.
Derinimo procedūra įforminama ant teritorijų
planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumento
sprendinių brėžinio dedant antspaudą, prie kurio
pasirašo atsakingas Kelių direkcijos darbuotojas,
arba raštu.
14. Raktažodžiai
Teritorijų planavimas.
15. Asmens arba padalinio, atsakingo už Kelių direkcijos Valstybinės reikšmės kelių ir
paslaugos
suteikimą,
kontaktiniai tiltų
planavimo
skyriaus
patarėjas
duomenys
Donatas Munščinskas, tel. (8 5) 232 9668, el. p.
donatas.munscinskas@lakd.lt
Kelių direkcijos Valstybinės reikšmės kelių ir
tiltų
planavimo
skyriaus
inžinierius
Povilas Ališauskas, tel. (8 5) 232 9664, el. p.
povilas.alisauskas@lakd.lt
16. Ar atlyginimas už paslaugą gali būti Netaikoma.
sumokėtas tik paslaugos teikimo vietoje
17. Atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus Netaikoma.
pavadinimas
18. Atlyginimo už paslaugas gavėjo įmonės Netaikoma.
kodas
19. Atlyginimo už paslaugas gavėjo banko Netaikoma.
duomenys
20. Atlyginimo už paslaugas kaina
Netaikoma.
21. Institucijų
veiklos
sritys,
kurioms Teritorijų planavimas ir žemėtvarkos planavimas.
priskiriama paslauga
22. Gyvenimo įvykiai (grupės), kuriems Teritorijų plėtra.
priskiriama paslauga
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
23. Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos
paslaugos teikimo proceso aprašymas
24. Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos
paslaugos suteikimo trukmė
25. Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos
paslaugos suteikimo kaina (EUR)
26. Elektroninėmis priemonėmis teikiamos
paslaugos trumpas pavadinimas
27. Elektroninėmis priemonėmis teikiamos
paslaugos proceso aprašymas

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Aprašymo turinys
Pridedama
veiksmų,
atliekamų
teikiant
administracinę paslaugą, sekos schema.
Atsakymas į prašymą parengiamas per 5–20
darbo dienų nuo jo gavimo Kelių direkcijoje.
Netaikoma.

TPDRIS
ŽPDRIS
Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę
paslaugą,
sekos
schema
sutampa
su
neelektroninėmis
priemonėmis
teikiamos
paslaugos sekos schema.
Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis www.tpdris.lt
teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį
www.zpdris.lt
Elektroninėmis priemonėmis teikiamos Atsakymas į prašymą parengiamas per 5–20
paslaugos suteikimo trukmė
darbo dienų nuo jo gavimo Kelių direkcijoje (taip,
kaip numatyta įstatymuose).
Elektroninėmis priemonėmis teikiamos Paslauga teikiama neatlygintinai.
paslaugos suteikimo kaina
Duomenys, ar yra pasirašyta sutartis dėl Ne.
atlyginimo už paslaugas sumokėjimo per
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformą
Duomenys, ar atlyginimą už paslaugas Netaikoma.
galima sumokėti naudojantis elektronine
bankininkyste bei ar galima sumokėti per
tarpininką (paštą)
Duomenys, per kuriuos bankus galima Netaikoma.
mokėti už paslaugą, jei sutartis dėl
atlyginimo už paslaugas sumokėjimo per
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformą yra pasirašyta
Duomenys, ar gauti paslaugai reikalingas ją Taip.
gauti
siekiančio
asmens
tapatybės
nustatymas elektroninėmis priemonėmis
Duomenys, kokiu būdu gali prisijungti Registruotis TPDRIS ir (ar) ŽPDRIS (instrukcijos
asmenys, siekiantys gauti paslaugą
pateiktos minėtų sistemų interneto svetainėse).

