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Biržai
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Administracinės
paslaugos pavadinimas

2.

Administracinės
paslaugos versija

3.

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
Žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre,
duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV)
išdavimas
Atliekamas žemės ūkio valdos įregistravimas ar
išregistravimas, registracijos duomenų atnaujinimas
Registre pagal žemės ūkio valdos valdytojų prašymus.
Išduodamas duomenų apie valdos ekonominio dydžio
vienetą išrašas.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
generalinio direktoriaus 2013 m. sausio 24 d įsakymas
Nr. 1V-7 “Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių
patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).
1. Žemės ūkio valdai įregistruoti:
1.1. valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens)
tapatybę patvirtinantį dokumentą;
1.2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti
valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, reikia
pateikti asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui
registro tvarkymo įstaigose, tapatybę patvirtinantį
dokumentą;
1.3 valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės)
sutartį, jeigu tokia sutartis sudaryta;
1.4. valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos
partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio
srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius
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dokumentus;
1.5. pilnamečio artimojo šeimos nario laisvos formos
rašytinį sutikimą, kad jo duomenys būtų naudojami
Europos Sąjungos ir valstybės paramai žemės ūkiui ir
kaimo plėtrai administruoti, jeigu prašyme įregistruoti
valdą bus nurodyti artimojo šeimos nario duomenys;
1.6. valdoje naudojamo nekilnojamojo daikto unikalų
numerį arba dokumentus, kuriuose nurodomas valdoje
esančio nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindas, jeigu
prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti valdos valdytojui
arba kitam valdos nariui priklausančio (nuosavybės,
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) nekilnojamojo
daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre,
duomenys:
1.6.1. nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo
turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis
nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui
nuosavybės teise;
1.6.2. nekilnojamojo daikto naudojimą patvirtinančią
sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu
naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos
nariui nepriklauso nuosavybės teise;
1.7. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę
patvirtinantį dokumentą, jeigu prašyme įregistruoti valdą
bus nurodyti neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre
žemės sklypo duomenys, kai nuosavybės teisės į žemę
neatkurtos arba suteiktas naudoti asmeninio ūkio žemės
sklypas ar kita valstybinė žemės ūkio paskirties žemė;
1.8. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, jeigu šis
statusas suteiktas;
1.9. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų
sertifikatą, jeigu šis statusas suteiktas, valdoje nurodomas
plotas, kuriame auginami sertifikuoti išskirtinės kokybės
vaisiai, uogos ir daržovės;
1.10. sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir
kitas su valdoje vykdoma veikla susijusias sutartis, jeigu
tokios sutartys sudarytos.
2. Žemės ūkio valdai atnaujinti: duomenis, kurių
pagrindu atnaujinami valdos duomenys, ir patvirtinantys
dokumentai bei dokumentai, nurodyti 1 punkte (jeigu
valdoje įvyko pokyčių).

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
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Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

10.

11.

12.

13.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Sandra
Balčiūnienė, tel. (8 450) 43 158,
el. p. sandra.balciuniene@birzai.lt
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius, tel.
(8 450) 43 138, el. p. steponas.staskevicius@birzai.lt
Valda įregistruojama programinėmis priemonėmis
formuojant
prašymą,
atnaujinama
kiekvienais
kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kalendorinių metų
gruodžio 31 d.
Neatlygintinai

Prašymas formuojamas programinėmis priemonėmis

Steponas Staškevičius

