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1. Įžanga 

 

Kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių, vagų, 

miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas 

žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio 

naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas (toliau – Gkodas) KŽS duomenų 

bazėje. KŽS yra dinaminis objektas, todėl dažnai pasitaiko Kontrolinių žemės sklypų ribų 

pasikeitimų (toliau – KŽSRP), kurie gali trukdyti tinkamai įbrėžti deklaruojamus plotus. Dažnai 

deklaruojamo lauko riba kerta netinkamo paramai kontrolinio žemės sklypo ribą (bl2, bl3, bl6, bl9) 

arba deklaruojamame plote susiformuoja naujų paramai netinkamų plotų, kurie nėra išskirti KŽS 

duomenų bazėje kaip atskiri objektai. Siekiant užtikrinti KŽSRP administravimo kokybę, sukurtas 

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) funkcionalumas – „Išankstiniai KŽSRP 

aprašymai“. 

KŽSRP, kuriuos turi aprašyti pareiškėjai kai: 

 buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, 

išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus 

paramai plotus); 

 tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais (pastatė naują statinį, iškasė tvenkinį ir 

pan.); 

 išarė ar atnaujino daugiametes ganyklas ar pievas (kodas DGP), kurias ateinančiais metais 

planuojama deklaruoti kaip ganyklas ar pievas iki 5 m. (kodai GPŽ ar GPA); 

 panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus; 

Taip pat turi aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, 

augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti. 

 

2. Prisijungimas prie sistemos 

 

Norėdami prisijungti prie „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ turite interneto naršyklės adreso lauke 

įvesti https://paseliai.vic.lt ir paspausti klaviatūros mygtuką „Enter“ (1 pav.).  

 

1 pav. 

Jeigu esate savivaldybės/seniūnijos darbuotojas atsidariusiame prisijungimo lange suveskite savo 

vartotojo vardą ir slaptažodį ir spauskite „Prisijungti“ (2 pav.). 

https://paseliai.vic.lt/
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2 pav. 

Jeigu esate žemės ūkio veiklos subjektas (fizinis arba juridinis asmuo) turte spausti „per el. valdžios 

vartus“ (3 pav.).  

 

3 pav. 

Atisidariusiame Elektroninių valdžios vartų puslapyje paspauskite mygtuką „Gyventojas“, 

identifikuokite savo tapatybę per banką arba kitą elektroninę atpažinties priemonę ir atlikite sekančius 

nurodomus e. paslaugos užsakymo žingsnius. 

Prisijungus prie ŽŪIKVC informacinės sistemos meniu juostoje paspauskite skirtuką „Kontroliniai 

žemės sklypai“ ir po to paspauskite „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“ (4 pav.). 

 

 

4 pav. 

Pirmą kartą prieš pradėdami darbą privalote susipažinti su išankstinių KŽSRP aprašymo sąlygomis. 

Perskaitę KŽSRP aprašymo sąlygas pažymėkite langelį „Susipažinau“ ir, jeigu esate pareiškėjas, 
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spauskite mygtuką „Prisijungti“ (5 pav.). Arba, jeigu esate seniūnijos/savivaldybės darbuotojas, į 

paieškos langelį įveskite asmens/valdos kodą ir spauskite „Ieškoti“ (6 pav.).  

 

5 pav. 

 

6 pav. 

 

3. Valdymo įrankių juosta/elektroninis žemėlapis  

 

Atvertame naujame lange kairėje pusėje yra: valdymo įrankių juosta (1), viduryje interaktyvus 

Lietuvos žemėlapis (2), po žemėlapiu lentelė, kurioje atvaizduojami deklaruoti laukai (3) (7 

pav.).  
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7 pav. 

Valdymo įrankių juostos mygtukai padės surasti KŽS ribų pasikeitimo vietą, reikiamoje vietoje padėti 

tašką, įkelti nuotrauką, įkelti išmatuotą lauką.  

 

SVARBU! Užvedus pelės žymeklį ant pasirinkto įrankio, galėsite susipažinti su įrankio paskirtimis. 

 

Mygtuko piktograma Mygtuko pavadinimas Mygtuko funkcijos aprašymas 

 

„Sluoksnių sąrašas“ Pasirinkus šį įrankį galima pažymėti 

sluoksnius, kurie bus reikalingi aprašant KŽS 

ribų pasikeitimus 

 

„Vietos paieška“ Pasirinkus šį įrankį ir įvedus kontrolinio žemės 

sklypo (KŽS) numerį, vietovės pavadinimą, 

koordinates galima surasti reikiamą vietą. 

 

„Priartinti žemėlapio 

vaizdą“ 

Pasirinkus šį įrankį galima priartinti 

elektroninio žemėlapio vaizdą. Tą patį galima 

padaryti pasukus pelės ratuką į priekį. 

 

„Nutolinti žemėlapio 

vaizdą“ 

 

Pasirinkus šį įrankį galima nutolinti 

elektroninio žemėlapio vaizdą. Tą patį galima 

padaryti pasukus pelės ratuką atgal. 

 

„Informacija“ Pasirinkus šį įrankį ir bakstelėjus į norimą KŽS 

galima sužinoti jo identifikacinį numerį (ID 

kodas) ir Gkodą. 

 

„Taško peržiūra“ Pasirinkus šį įrankį ir bakstelėjus į norimą 

tašką galima peržiūrėti padėto taško atributinę 

informaciją arba padėtą tašką ištrinti. 

 

„Dėti tašką“ Pasirinkus šį įrankį ir bakstelėjus į norimą vietą 

žemėlapyje galima padėti tašką ir 

atsidariusioje lentelėje pasirinkti taško 

aprašymą, įkelti nuotrauką. 
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„Pridėti nuotrauką“ Pasirinkus šį įrankį galima įkelti vietovės 

nuotrauką turinčią vietovės žymę 

(Geotagging). 

 

„Legenda“ Pasirinkus šį įrankį atsidariusioje lentelėje 

galima sužinoti kiekvieno KŽS Gkodo 

reiškmę, kurie iš jų yra tinkami paramai, kurie 

ne. 

 

„KŽSRP 

matomumas“ 

Pasirinkus šį įrankį galima pažymėti kuriuos 

KŽSRP padėtus taškus ir įkeltus plotus norite 

matyti. 

 

„Įkelti duomenis“ Pasirinkus šį įrankį galima įkelti KML arba 

GPS aparatu išmatuotą plotą. 

 

„Plotų peržiūra“ Pasirinkus šį įrankį galima peržiūrėti įkeltų 

išmatuotų plotų atributinę informaciją arba 

plotą ištrinti. 

 

4. Žemėlapio sluoksniai 

Įrankių juostoje paspaudę mygtuką  „Sluoksnių sąrašas“ galite išskleisti sluoksnių sąrašą. 

Sluoksniai padeda orientuotis vietovėje, jie reikalingi žymint KŽSRP. Sluoksniai „Palydoviniai ir 

VMT vaizdai“, „KŽS ribos“ iškart yra įjungti, t. y. iškart pažymėti. Rekomenduojama juo laikyti 

įjungtus (8 pav.).  

SVARBU! Visi sluoksniai matomi tik pasirinkus tam tikrą mastelį. 

 

8 pav. 

Norėdami išjungti žemėlapio sluoksnių sąrašą paspauskite mygtuką  „Sluoksnių sąrašas”. 

 

https://istestsecure.vic.lt/KZSRP/Home/Map
https://istestsecure.vic.lt/KZSRP/Home/Map
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5. Vietos paieška 

Norėdami rasti vietą, kurioje aprašysite KŽSRP, valdymo įrankių juostoje paspauskite mygtuką 

 „Vietos paieška“. Atsidariusiame paieškos langelyje įveskite KŽS numerį, vietovės 

pavadinimą arba koordinatę ir spauskite mygtuką „Ieškoti“ (9 pav.). Rastas KŽS bus priartintas ir 

pažymėtas žemėlapyje. Jeigu ieškosite pagal vietovės pavadinimą Jums bus pateiktas sąrašas 

vietovių. Paspaudus ant norimos vietovės pavadinimo vietovė bus priartinta ir pažymėta žemėlapyje. 

 

9 pav. 

Norėdami išjungti paieškos langą dar kartą paspauskite mygtuką  „Vietos paieška“. 

Jeigu norite dėti tašką ir aprašyti KŽSRP šalia deklaruoto lauko galite vietą surasti paspaudus ant 

lauko įrašo deklaruotų laukų lentelėje. Laukas bus priartintas ir pažymėtas žemėlapyje. 

 

6. Informacija ir legenda 

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie tam tikrą KŽS paspauskite mygtuką 

„Informacija“ ir pelės kairiuoju klavišu bakstelėkite į norimą KŽS. Norimas KŽS bus pažymėtas ir 

lentelėje pateiktas jo ID kodas ir Gkodas (10 pav.) Norėdami panaikinti KŽS žymėjimą ir uždaryti 

lentelę spauskite mygtuką „Uždaryti“. 
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10 pav. 

Jeigu norite sužinoti KŽS Gkodų reikšmes, kurie plotai yra tinkami paramai, o kurie ne, paspauskite 

mygtuką  „Legenda“ (11 pav.). Atsidariusioje lentelėje skirtingomis spalvomis pažymėti ir 

aprašyti tinkami ir netinkami paramai plotai. Norėdami uždaryti lentelę dar kartą spauskite mygtuką 

 „Legenda“. 

 

11 pav. 

7. Taško padėjimas  

 

Jeigu suradote vietą žemėlapyje kur yra KŽSRP ir norite padėti šioje vietoje tašką spauskite mygtuką 

 „Dėti tašką“ ir norimoje žemėlapio vietoje spustelėkite kairįjį pelės klavišą. Atsidariusioje 

lentelėje „Taško atributai“ eilutės KŽS Nr. ir Gkodas yra automatiškai užpildytos, o stulpelyje 
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„Taško aprašymas“ iš pateikto sąrašo pasirinkite tinkamiausią Jūsų dedamą tašką apibūdinantį 

KŽSRP aprašymą, pavyzdžiui „Išrauti medžiai ir /arba krūmai“ (12 pav.). 

 

12 pav. 

Pasirinkus aprašymą paspauskite mygtuką „Įkelti nuotrauką“ ir įkelkite nuotrauką vaizduojančią 

atliktą (esamą) pasikeitimą. Įkėlus spauskite mygtuką „Patvirtinti“ (13 pav.).  

 

13 pav. 

Paspaudus mygtuką „Patvirtinti“, ekrano viršuje atsiras užrašas „Duomenys išsaugoti“ ir naujas 

taškas, kuris žymi KŽSRP, bus išsaugotas žemėlapyje (14 pav.). 
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14 pav. 

SVARBU! Dedant tašką lentelėje „Taško atributai“ pasitikrinkite ar KŽS numeris, kuriame dedate 

tašką ir Gkodas, kuris žymi tinkamas tai ar netinkamas paramai plotas, yra teisingai užpildyti.  

SVARBU! Kiekvienam pasikeitimui turite įkelti vieną nuotrauką su vietovės nuoroda, kurioje turi 

būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.).  

SVARBU! KŽSRP turi būti aprašyti tik tada, kai yra atlikti vietoje.  

SVARBU! Padėtas taškas turi atitikti esamo ar išnykusio objekto vietą ar ploto ribos pasikeitimą. Jei 

tašką dėsite netiksliai arba ant KŽS ribos, taško aprašyme gali nebūti tinkamo pasirinkimo. 

 

Galimi KŽSRP aprašymų pasirinkimai: 

Ploto, kuriame žymite 

pasikeitimą Gkodas KŽS aprašymas, pasirinkčių galimybės 

bl1 – kontrolinis 

dirbamos žemės sklypas 

(ariamoji žemė, ganykla, 

sodai ir uogynai) 

 Naujas kelias 

 Naujas griovys   

 Naujas vandens telkinys 

 Nauji užsodinti medžiai 

 Nauji savaime užaugę medžiai / krūmai 

 Šlapynė, pelkė 

 Nauji pastatai 

 KŽS ribos nėra 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

 Išarta daugiametė ganykla, panaikintas arba naujai pasodintas 

daugiamečių sodinių plotas 

bl1b – kontrolinis 

dirbamos žemės 

sklypas, kuriame 

nebuvo prašyta paramos 

praėjusiais metais 

 Naujas kelias 

 Naujas griovys 

 Naujas vandens telkinys 

 Nauji užsodinti medžiai 

 Nauji savaime užaugę medžiai / krūmai 

 Šlapynė, pelkė 
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 Nauji pastatai 

 KŽS ribos nėra 

 Visas arba dalis KŽS ploto tinkamas paramai 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

 Išarta daugiametė ganykla, panaikintas arba naujai pasodintas 

daugiamečių sodinių plotas 

bl2 – kontrolinis 

užstatytų teritorijų 

žemės sklypas 

miestuose (išskyrus 

Alytaus, Kauno, 

Klaipėdos, Palangos, 

Panevėžio, Šiaulių, 

Vilniaus miestų 

savivaldybių 

teritorijose)  

 Visas arba dalis KŽS ploto tinkamas paramai 

 Išrauti medžiai ir / arba krūmai 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

 Išarta daugiametė ganykla, panaikintas arba naujai pasodintas 

daugiamečių sodinių plotas 

bl3 –kontrolinis miškų 

žemės sklypas (miškai, 

medžių grupės, krūmai) 

 Išrauti medžiai ir / arba krūmai 

 Naujas kelias 

 Naujas griovys 

 Naujas vandens telkinys 

 Nauji pastatai 

 Sodas,  vaismedžiai 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

bl6 – kontrolinis 

užstatytų teritorijų 

žemės sklypas ne 

miestuose 

 Pastato nėra 

 Sodas, vaismedžiai 

 Visas arba dalis KŽS ploto tinkamas paramai 

 Naujas vandens telkinys 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

bl9 – kontrolinis mišrus 

žemės sklypas 

(pelkėtose teritorijos, 

karjerai, laikinai įmirkę 

plotai ir pan.) 

 Pelkės, šlapynės, karjero nėra (KŽS plotas tinkamas paramai) 

 Naujas kelias 

 Naujas griovys 

 Naujas vandens telkinys 

 Nauji pastatai 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

 Išrauti medžiai ir/arba krūmai 

gc11p – greitkelis; 

gc12p –kelias su danga; 

gc14p – kelias su danga 

be kieto pagrindo; 

gc15p – gruntkelis; 

gc16p – lauko ir miško 

kelias; 

 Kelio nėra 

 Pasikeitė kelio konfigūracija 

gzp – geležinkelio 

sankasa; 
 Pasikeitusi geležinkelio sankasos konfigūracija 

hc31p – 1–3 m pločio 

upelis, griovys, 

kanalas; 

hc32p – 3–6 m pločio 

upelis, griovys, 

kanalas; 

hc32p – 6–12 m pločio 

upelis, griovys, 

kanalas; 

 Griovio, upelio nėra 

 Pasikeitė griovio konfigūracija 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

hd1 - upė;  Vandens telkinio nėra 
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 Pasikeitusi vandens telkinio konfigūracija 

hd2 - upelis, kanalas, 

drenažo griovys; 

 Vandens telkinio nėra 

 Pasikeitusi vandens telkinio konfigūracija 

hd3 - ežeras, 

tvenkinys;  

 Vandens telkinio nėra 

 Pasikeitusi vandens telkinio konfigūracija 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

hd4 - kitas paviršinio 

vandens telkinys 

(baseinas, kūdra); 

 Vandens telkinio nėra 

 Pasikeitusi vandens telkinio konfigūracija 

 Naujas EASV kraštovaizdžio elementas (griovys, miškelis, kūdra) 

 

8. Padėtų taškų peržiūra 

 

Jeigu padėjote tašką ir norite pamatyti aprašytą KŽSRP informaciją arba jį ištrinti paspauskite 

mygtuką  „Taško peržiūra“ ir spustelėkite kairįjį pelės klavišą ant norimo peržiūrėti taško. 

Atsidariusioje lentelėje „Taško atributinės informacijos peržiūra“ matysite informaciją apie 

padėtą tašką, kas ir kada jį padėjo, koks parinktas taško aprašymas ir taip pat galite atsiųsti įkeltą 

vietovės nuotrauką paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“. Jeigu norite uždaryti spauskite mygtuką 

„Uždaryti“, jeigu norite ištrinti spauskite mygtuką „Trinti“ (15 pav.). 

 

15 pav. 

Jeigu paspausite mygtuką „Trinti“ programa Jūsų paklaus „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtą 

tašką?“, jeigu tikrai norite ištrinti spauskite „Taip“ tada ekrano viršuje bus pranešimas „Taškas 

sėkmingai ištrintas“. Ištrintas taškas žemėlapyje nedings, jis bus atvaizduojamas pilkos spalvos. 

Norėdami išjungti šią funkciją dar kartą paspauskite mygtuką  „Taško peržiūra“. 

 

9. Nuotraukos įkėlimas 
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Jeigu turite nuotrauką su geografine vietovės žyme (Geotagging) galite ją įkelti. Spauskite mygtuką 

 „Pridėti nuotrauką“. Atsidariusioje lentelėje „Taško atributai“ įkelkite nuotrauką 

vaizduojančią atliktą (esamą) pasikeitimą (16 pav.). 

 

16 pav. 

Nurodykite KŽS numerį stulpelyje „KŽS Nr.“ ir pasirinkite iš sąrašo tinkamiausią ploto aprašymą 

stulpelyje „Ploto aprašymas“. Spauskite mygtuką „Pridėti“ , po to spauskite mygtuką „Išsaugoti“, 

duomenys bus išsaugoti (17 pav.). 

 

17 pav. 

SVARBU! Įkėlus vieną nuotrauką su geografine vietovės žyme (Geotagging) galima nurodyti kelis 

KŽS numerius ir kelis ploto aprašymus, jeigu toje vietoje yra įvykę keli ploto pokyčiai, pavyzdžiui, 

išrauti medžiai ir/arba krūmai ir yra nauji pastatai. 
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10. Išmatuoto ploto įkėlimas 

Jeigu turite GPS prietaisais išmatuotą pasikeitusį plotą jį galite įsikelti. Spauskite mygtuką  

„Įkelti duomenis“. Atsidariusioje lentelėje „GPS duomenų įkėlimas“ spauskite mygtuką 

„Pasirinkite ZIP bylą“ ir pasirinkite Jūsų kompiuteryje esančius išmatuoto pasikeitusio ploto 

grafinius duomenis SHP formatu ZIP rinkmenoje. Pasirinkus plotą spauskite mygtuką „Įkelti GPS 

duomenis“ (18 pav.). 

 

18 pav. 

Nurodykite KŽS numerį stulpelyje „KŽS Nr.“, pasirinkite iš sąrašo tinkamiausią ploto aprašymą 

stulpelyje „Ploto aprašymas“ ir įkelkite nuotrauką vaizduojančią atliktą (esamą) pasikeitimą. 

Spauskite mygtuką „Pridėti“, po to mygtuką „Išsaugoti“, duomenys bus išsaugoti (19 pav.). 

 

19 pav. 
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SVARBU! Įkėlus GPS prietaisais išmatuotą pasikeitusį plotą galima nurodyti kelis KŽS numerius, 

kelis ploto aprašymus, įkelti kelias nuotraukas, jeigu toje vietoje yra įvykę keli ploto pokyčiai, 

pavyzdžiui, naujai pasodintas sodas ir naujas kelias. 

Jeigu turite KML išmatuotą pasikeitusį plotą jį taip pat galite įsikelti. Spauskite mygtuką  

„Įkelti duomenis“. Atsidariusioje lentelėje „KML duomenų įkėlimas“ spauskite mygtuką 

„Pasirinkite .kml bylą“ ir pasirinkite Jūsų kompiuteryje esančius išmatuoto pasikeitusio ploto 

grafinius duomenis KML formatu . Pasirinkus plotą spauskite mygtuką „Įkelti KML duomenis“ (20 

pav.). 

 

20 pav. 

Nurodykite KŽS numerį stulpelyje „KŽS Nr.“, pasirinkite iš sąrašo tinkamiausią ploto aprašymą 

stulpelyje „Ploto aprašymas“ ir įkelkite nuotrauką vaizduojančią atliktą (esamą) pasikeitimą. 

Spauskite mygtuką „Pridėti“, po to mygtuką „Išsaugoti“, duomenys bus išsaugoti(21 pav.). 

 

21 pav. 
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SVARBU! Įkėlus GPS prietaisais išmatuotą pasikeitusį plotą galima nurodyti kelis KŽS numerius, 

kelis ploto aprašymus, įkelti kelias nuotraukas, jeigu toje vietoje yra įvykę keli ploto pokyčiai, 

pavyzdžiui, pastato nėra, naujas vandens telkinys ir išrauti medžiai ir/arba krūmai. 

 

11. Įkeltų plotų peržiūra 

 

Jeigu įkėlėte išmatuotą pasikeitusį KŽS plotą ir norite peržiūrėti aprašytą KŽSRP informaciją arba jį 

ištrinti paspauskite mygtuką  „Ploto peržiūra“ ir spustelėkite kairįjį pelės klavišą ant norimo 

peržiūrėti ploto. Atsidariusioje lentelėje „Atributinės informacijos peržiūra“ matysite informaciją 

apie įkeltą plotą, kas ir kada jį įkėlė, koks parinktas ploto aprašymas ir taip pat galite atsiųsti įkeltą 

vietovės nuotrauką paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“. Jeigu norite uždaryti spauskite mygtuką 

„Uždaryti“, jeigu norite ištrinti spauskite mygtuką „Trinti“ (22 pav.). 

 

22 pav. 

Jeigu paspausite mygtuką „Trinti“ programa Jūsų paklaus „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtą 

plotą?“, jeigu tikrai norite ištrinti spauskite „Taip“, tada ekrano viršuje bus pranešimas, kad 

„Duomenys sėkmingai ištrinti“. Ištrintas plotas žemėlapyje nedings, bet bus atvaizduojamas rudos 

spalvos. Norėdami išjungti šią funkciją dar kartą paspauskite mygtuką  „Ploto peržiūra“. 

 

12. KŽSRP peržiūra 

Jeigu norite peržiūrėti padėtus taškus ir įkeltus plotus spauskite mygtuką  „KŽSRP 

matomumas“. Ir pažymėkite atsidariusioje lentelėje kokius taškus ir plotus norite matyti: valdoje 

padėtus ar ištrintus taškus, kaimyninius padėtus ar ištrintus taškus, valdoje įkeltus ar ištrintus plotus, 
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kaimyninius įkeltus ar ištrintus plotus. Taškai ir plotai bus atvaizduoti žemėlapyje (23 pav.). 

Norėdami išjungti šią funkciją dar kartą paspauskite mygtuką  „KŽSRP matomumas“. 

 
23 pav. 

13. Kiti registrai, pagalbos teikimas 

 

Atlikę visus norimus veiksmus „Išankstinai KŽSRP aprašymai“ modulyje paspaudę mygtuką 

„Kiti registrai” po to mygtuką „Grįžti į pagrindinį meniu“ galėsite sugrįžti į ŽŪIKVC 

informacinės sistemos puslapį ir pasinaudoti kita elektronine paslauga (24 pav.).  

 

24 pav. 

Jeigu bandote aprašyti ploto pokyčius „Išankstinai KŽSRP aprašymai“ modulyje ir norite 

pasikonsultuoti paspauskite mygtuką „Pagalba”. Atsidariusioje lentelėje matysite VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centro pagalbos telefono numerį  ir nuorodą į internetinį puslapį (25 

pav.) 

 
25 pav. 


