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DĖL KADASTRO DUOMENŲ PAKETŲ
Informuojame, kad valstybės įmone Registrų centras 2017-04-26 raštu Nr. (1.1.35)s-3599

.Dėl kadastro duomenų paketų" Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė
informaciją dėl, įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnio 4 dalies,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų' Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 .Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (toliau - Nuostatai), 130-132 punktuose nustatytus
reikalavimus bei vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos (toliau - Statybų inspekcija) ir valstybės įmones Registrų centro 2015 m.
gegužės 7 d. Pranešimų apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo
dokumentus, savavališkos statybos dokumentus teikimo bei statinio unikalaus numerio suteikimo
Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Tel. 8 706 86 666
Tel. 8 706 85 003
Faks. 8 706 86 949
El. paštas nzt@nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

2
sutartimi Nr. SU-91(5.21)/B-163, nuo 2017-04-11 pradėjusios veikti sąveikos tarp Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos .Jnfostatyba"
(toliau - IS .Jnfostatyba") ir Nekilnojamojo turto registro. IS .Jnfostatyba" iregistravus statybą
leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą,
savavališkos statybos aktus, ar tuos dokumentus pažymėjus negaliojančiais, į Nekilnojamojo turto
registrą teikiami pranešimai, kuriais vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastre daromos /
panaikinamos žymos.
IS "Info statyba" registruojant naują statybą leidžiantį dokumentą, iš IS "Info statyba"
gaunama užklausa dėl naujo statinio unikalaus numerio sukūrimo. Gautos užklausos apdorojamos ir
nauji unikalūs numeriai Nekilnojamojo turto kadastre sugeneruojami automatiškai, taip pat
valstybės imonė Registrų centras gauna pranešimą apie išduotą statybą leidžiantį dokumentą, kurį
priėmus ir apdorojus, naujai sugeneruoto unikalaus numerio objektui Nekilnojamojo turto kadastre
daroma žyma apie išduotą statybą leidžiantį dokumentą. Atkreiptinas dėmesys, kad šie naujai
sukurti unikalūs numeriai neįrašomi statybą leidžiančiuose dokumentuose.
Remdamiesi tuo, kas pirmiau išdėstyta, prašome Jūsų nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenis nustatančius asmenis - matininkus, informuoti, kad šie Nuostatų 26 punkte nustatyta
tvarka teikdami Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui - valstybės įmonei Registrų centr .
prašymus dėl pradinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (toliau - duomenų paketas), kUL_t
reikia darbui atlikti, parengimo, kai nekilnojamasis daiktas formuojamas pirmą kartą, turi nurodyti
statybą leidžiančio dokumento datą ir numerį (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas). Tais
atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas arba statytojas jo neturi, kai statybą
leidžiantis dokumentas privalomas, ir atliekamas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
nustatymas, ši informacija turėtų būti nurodyta prašyme parengti duomenų paketą.
Valstybės įmone Registrų centras taip pat informavo, kad raštu kreipėsi į Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu inicijuoti
pakeitimus dėl Nekilnojamojo turto registre automatiškai sugeneruotų nekilnojamųjų daiktų
unikalių numerių įrašymo į statybą leidžiančius dokumentus.
Tikimės sėkmingo ir abipusiai produktyvaus bendradarbiavimo.
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Pagarbiai
L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių

Ieva Nakvosienė, tel. 8 706 85 191, el. p. Ieva.Nakvosiene@nzt.1t

Jurij Komijenko
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Vinco Kudirkos g. J 8-3,03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688202, faks, (85) 2688311, el.p ..info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniųasmenų registre, kodas 1241 t 0246:
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Nacionalinei žemes tarnybai
, prie Žemes ūkio ministerijos
El. p. nzt@nzt.lt

Nr. (1.1.35.)s-55'9j'

DEL KADASTRO DUOMENŲ PAKETŲ

Įgyvendinant

Lietuvos Respublikos

statybos įstatymo

53 straipsnio 4 dalies, Lietuvos

Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalies, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų,

patvirtintų

Lietuvos Respublikos

Vyriausybes

2002 m,

balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 .Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo",
planavimo

130-132

punktų nuostatų

ir statybos inspekcijos

reikalavimus

prie Aplinkos

bei vadovaujantis

ministerijos

(toliau

Valstybinės

-= Statybos

teritorijų

inspekcija)

ir

valstybės įmonės Registrų centro (toliau - Registrų centras) 2015 m. gegužės 7 d. Pranešimų apie
išduotus statybą leidžiančius dokumentus,

statybos. užbaigimo dokumentus, savavališkas

statybos

dokumentus teikimo bei statinio unikalaus numerio suteikimo sutartimi Nr. SU~91 (5.21 )lB~ 163, nuo
2017-04-11

pradejo

valstybines

priežiūros

Nekilnojamojo

veikti

sąveika

informacinės

turto registro.

tarp Lietuvos

Respublikos

sistemos

.Jnfostatyba''

IS .Jnfostatybe"

įregistravus

statybos

(toliau

-

leidimų
IS

ir statybos

.Jnfostatyba")

statybą leidžiančius

ir

dokumentus,

statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą, savavališkos statybos aktus, ar tuos
dokumentus pažymėjus negaliojančiais,

į Nekilnojamojo

turto registrą teikiami pranešimai, kurią

pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre daromos / panaikinamos kadastro žymos.
IS "Infostatyba"

registruojant

naują statybą

leidžiantį

dokumentą,

iš IS .Jnfostatyba"

gaunama užklausa naujo statinio unikalaus numerio sukūrimui. Gautos užklausos apdorojamos ir
nauji unikalūs numeriai Nekilnojamojo turto kadastro sugeneruojami automatiškai, taip pat Registrų
centras gauna pranešimą
naujai sugeneruoto

apie išduota statybą leidžiantį dokumentą, kurį priėmus ir apdorojus,

unikalaus numerio objektui Nekilnojamojo

žyma apie išduotą statybą leidžiantį

dokumentą.

Atkreiptinas

unikalūs numeriai neįrašorni statybą leidžiančiuose dokumentuose.

turto kadastre

įrašomą kadastro

dėmesys, kad šie naujai sukurti
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Prašome informuoti matininkus,
nustatyta

tvarka

nekilnojamasis

teikiant

kadastro

kad Nekilnojamojo

tvarkytojui

prašymą

turto kadastro nuostatų

dėl

duomenų

paketo

26 punkte

išdavimo,

kai

daiktas formuojamas pirmą kartą (toliau - duomenų paketas), prašyme nurodytų

statybą leidžiančio dokumento datą ir numerį (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas). Tais
atvejais, kai statybą. leidžiantis dokumentas
leidžiantis

dokumentas

privalomas,

nereikalingas

ir atliekamas

arba statytojas jo neturi, kai statybą

nekilnojamojo

daikto

kadastro

duomenų

nustatymas, ši informacija turėtų būti nurodyta prašyme išduoti duomenų paketą,
Papildomai

informuojame,

kad raštu buvo kreiptasi į Valstybinę teritorijų planavimo

ir

statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu inicijuoti pakeitimus, kad Nekilnojamojo
turto registre automatiškai

sugeneruoti

nekilnojamųjų

daiktų unikalūs numeriai būtų įrašomi

į

statybą leidžiančius dokumentus.

."
L.e. direktoriaus pavaduotojo
Nekilnojamojo turto kadastrui

ir registrui pareigas'

Kazys Maksvytis

Originalas nebus siunčiamas
Vaivara Gumeniukienė, tel. (8 5) 2658401, el. p. Vaivara.Gumeniukiene@registrucentrasJt

