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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATŲ
PROJEKTO

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga išnagrinėjo Žemės ūkio ministerijos
parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 .Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo" ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo"
projektą (toliau - Projektas). Teikiame pastabas ir pasiūlymus.

1. Projektu keičiamu 8.1 punktu numatyta Žemės ūkio ministerijai perduoti dabar
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos šiame punkte numatytas funkcijas.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Nuostatai)
kituose punktuose nenumatyta prievolė kadastro tvarkytojui tik suderinus su Žemės ūkio ministerija
administruoti kadastrą, projektuoti, diegti, pertvarkyti ir naudoti šio kadastro informacinę sistemą.
Manome, kad Projektu teikiamas siūlymas yra perteklinis ir atsisakytinas.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4
dalimi Nacionalinė žemės tarnyba gali būti įpareigota tik suformuoti (ar pertvarkyti) nekilnojamąjį daiktą,
o ne tvirtinti nustatytus kadastro duomenis. Tai numatyta ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32
straipsnio 3 dalies 12 punkte. Žemės įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje sąvoka "Žemės sklypų formavimas
ir pertvarkymas" nenumato nei kadastro duomenų tvirtinimo, nei sprendimo suformuoti nekilnojamąjį
daiktą. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas suformuoti statinius šiuo metu nepriimamas.

Įvertinant tai, kas išdėstyta, siekdami mažinti administracinę naštą ir biurokratizmą, manydami,
kad Nacionalinė žemės tarnyba neturėtų dubliuoti ar perimti vykdytojo (matininko ) funkcijų, siūlome
Nuostatų 12 punkte atsisakyti žodžių "patvirtinti nustatytus kadastro duomenis". Jeigu būtų pritarta šiam
pasiūlymui, atitinkamai reikėtų tikslintini ir kitus Nuostatų punktus.

3. Keičiamame Nuostatų 21 punkte nurodyta, kad "Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius
matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede ir
(arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos
projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas:" Atkreipiame dėmesį, kad pagal
galiojančią nuostatą dėl įvairaus teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų tikslumo
vykdytojas daugeliu atvejų turėtų kreiptis į žemėtvarkos skyrių ir prašyti pateikti išvadą. Siekiant to
išvengti, siūlome nustatyti leistinus ribų (konfigūracijos) nukrypimus. Taip pat kyla klausimas kokie
duomenys bus nurodomi, jeigu teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas nebuvo
rengtas?

4. Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus praktiškai visais atvejais nustatoma, kad
kadastrinių matavimų metu apskaičiuoti žemės sklypų plotai, nustatyti žemės sklypų ribų ilgiai tarp
posūkio taškų ir nustatytos žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės neatitinka nurodytiems
patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai,
tikrindami parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kiekvieną kartą sprendžia klausimą ar
nustatytus neatitikimus laikyti teritorijų planavimo dokumentų rengimo pažeidimais ir inicijuoti šių
dokumentų patikslinimą, ar pritarti žemės sklypų ribų patikslinimui vietovėje netikslinant patvirtintų
teritorijų planavimo dokumentų. Pastebėtina, kad žemėtvarkos skyriai išvadas žemės sklypų ribas
patikslinti vietovėje, netikslinant patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, paprastai priima tais



atvejais, kai teritorijų planavimo dokumentus, pagal kuriuos buvo atlikti žemės sklypų kadastriniai
matavimai, būna patvirtinę patys Žemėtvarkos skyriai, tuo tarpu kitų teritorijų planavimo dokumentus
tvirtinančių institucijų patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams keliami aukštesni tikslumo
reikalavimai. Be to, daugeliu atvejų, teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančios institucijos nesutinka
su žemėtvarkos skyrių priimtomis išvadomis tikslinti teritorijų planavimo dokumentus, nes žemėtvarkos
skyrių nustatytus nesutapimus laiko neesminiais ir nesukeliančiais pasekmių tretiesiems asmenims. Todėl
manome, kad išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų tikslinimo turėtų priimti teritorijų planavimo
dokumentus tvirtinančios institucijos. Siūlome Projekto 1.3.11 punktą išdėstyti taip:

,,1.3.11. papildyti nauju 21' punktu, buvusį 21' punktą laikyti 212 punktu, jį pakeisti ir šiuos
punktus išdėstyti taip:

,,211. Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš vykdytojo šių Nuostatų 21.2 punkte nurodytus
dokumentus:

211.1. per 30 dienų išnagrinėja paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų
suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba)
žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų
patikslinimo vietovėje arba:

211.2. nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose pažeidimų,
dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai,
inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kurių organizatorius iki 2010
m. birželio 30 d. - apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. - Nacionalinės žemės tarnybos
vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, 0 kitu atveju apie nustatytus
neatitikimus informuoja teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinusią
instituciją, prašant priimti sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos
projekto patikslinimo iniciavimo būtinumo. Teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos
projektus tvirtinančioms institucijoms priėmus sprendimą, kuriuo patvirtinamas būtinumas
patikslinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, žemės sklypo kadastro
duomenų bylos rengimo darbai tęsiami pagal patikslinto teritorijų planavimo dokumento ar žemės
valdos projekto sprendinius."

5. Siūlome Projekto 21.2 punkte numatyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
patvirtintos formos situacijos brėžinys būtų rengiamas ir teikiamas vektorinėje formoje tuo užtikrinant
brėžinyje pateikiamų duomenų integralumą su kitų informacinių sistemų duomenimis.

6. Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, yra atvejų, kai žemės sklypai ribojasi su
anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių
koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ir bendra riba sutampa. Netikslinga kviesti
gretimų žemės sklypų savininkus.

Siūlome palikti Nuostatų 32.1.1.1. punktą.
7. Nuostatų 36.3.7 punkto pakeitimai dar labiau apsunkina žemės sklypų kadastrinių

matavimų ir žemės sklypų planų parengimo darbus, todėl siūlome jų atsisakyti.
8. Nuostatų 32.1.1.2 punkte siūlome atsisakyti informacijos apie numatomus žemės sklypo

kadastrinius matavimus skelbimo seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nes neįmanoma
nustatyti ar ši informacija buvo paskelbta, daugeliu atvejų žemės sklypų savininkai negyvena tos
seniūnijos teritorijoje arba, jeigu ir gyvena - jie neturi galimybės susipažinti su ten skelbiama informacija.
Jeigu nebūtų pritarta šiam pasiūlymui, prašome. Projekte aptarti kaip vykdytojas turės įrodyti, kad minėta
informacija buvo paskelbta.

9. Siekdami mažinti administracinę naštą, siūlome atsisakyti, mūsų manymu, perteklinio
reikalavimo žemės sklypo planą derinti su Projekto 32.1.8.1 - 32.1.8.4 punktuose nurodytomis
institucijomis. Šios institucijos dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų
rengimo procedūrose, todėl tuo metu gali išsakyti savo nuomonę dėl žemės sklypo ribų.

10. Siūlome patikslinti Projekto 35.3.3 punktą ir jį išdėstyti taip: "nurodyti žemės sklypo ribų
ilgiai tarp ribų posūkio taškų". Atitinkamai siūlome nekeisti Nuostatų 76.1.4 punkto.
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