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PRATARMĖ
Ši mokomoji knyga skirta Kraštotvarkos krypties Žemėtvarkos studijų programos
bakalaurams. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dalykas šios studijų programos studentams dėstomas 7-ajame semestre. Iki to laiko studentai susipažįsta su šia tema iš dalies
susijusiais klausimais, studijuodami Geodezijos, Žemėtvarkos pagrindų, Žemės kadastro,
Žemės informacinių sistemų dalykus.
Šioje mokomojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas medžiagos išdėstymui
apie statinių kadastro duomenis, jų surinkimą, statinių formavimą bei duomenų įrašymą į
Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą.
Mokomąją knygą sudaro septyni skyriai. Išsamiausiai pateiktas pirmojo ir antrojo
skyriaus temų aprašymas. Kituose skyriuose pateikta tik pagrindinė analizuojamų temų
medžiaga. Papildomą informaciją studentai išanalizuoja savarankiško darbo metu.
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1. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO SISTEMA.
STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS
1.1.Teisinė struktūra
Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina pagrindines asmenų laisves ir teises, taip
pat ir nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą apsaugą. Konstitucija nustato, kas šalyje gali
įgyti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.
Naujasis Civilinis kodeksas [10] reglamentuoja visus civilinius teisinius santykius,
tarp jų ir susijusius su nekilnojamuoju turtu. Jis nustatė, kad nuosavybės teisė į žemės
sklypą taip pat apima teisę į pastatus ir kitus statinius tame sklype. Šis Civilinis kodeksas
[10] panaikino privalomą nekilnojamojo turto ir teisių į jį registraciją, tačiau neįregistruoti
sandoriai negali būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Jei keli asmenys pareiškia savo
daiktines teises į tą patį turtą, teisė priklauso tam, kuris pirmasis įregistravo sandorį. Todėl
savininkas pilnai disponuoja savo turtu, tik kai šis turtas įregistruotas viešame registre.
1994 m. priimtas Žemės įstatymas [19] yra pirminis bendrasis įstatymas, reglamentuojantis žemės nuosavybę, jos tvarkymą ir naudojimą. Žemės įstatymo pagrindiniai teiginiai, Žemės reformos įstatymas [21] ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymas nustatė žemės reformos ir nuosavybės teisių į žemę Lietuvos
piliečiams atkūrimo tvarką ir siekė sukurti naują žemės tvarkymo ir nuosavybės sistemą,
kuri būtų pagrįsta laisvosios rinkos principais.
Valstybės registrų įstatymas [18] nustato valstybės registrų steigimo, tvarkymo, naudojimo ir panaikinimo tvarką, taip pat už jų atnaujinimą atsakingų institucijų teises ir
pareigas jų vartotojams.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas [12] reglamentuoja žemės sklypų, pastatų ir
kito nekilnojamojo turto duomenų surinkimą, atnaujinimą, nekilnojamojo turto duomenų
įrašymo į duomenų bazes tvarką, apibrėžia jo teisinį statusą.
Nekilnojamojo turto registro įstatymas [14] reglamentuoja žemės, pastatų, kito
nekilnojamojo turto ir teisių į juos bei juridinių faktų registravimą; apibrėžia Nekilnojamojo turto registro statusą, jo steigimą ir tvarkymą, duomenų ir informacijos teikimą.
Nuo 1998 m. įteisintas nekilnojamojo turto hipotekos registravimas Hipotekos registre. Hipotekos registro steigimo įstatymas [11] apibrėžia hipotekos objektus, hipotekos
rūšis, įregistravimo ir išregistravimo tvarką, skolų išieškojimą.
Notariato įstatymas reglamentuoja notarų funkcijas ir veiklą bei profesinę darbo
tvarką. Notarai įpareigoti veikti valstybės vardu nustatant neginčytinas fizinių ir juridinių
asmenų teises ir juridinius faktus bei garantuoti jų teisinių interesų ir valstybės interesų
apsaugą.
Vyriausybės politiką atitinkantis Elektroninio parašo įstatymas priimtas 2000 m.
Įstatymas pripažįsta ir teisiškai įteisina elektroninį (skaitmeninį) parašą; apibrėžia elektroninio (skaitmeninio) parašo sukūrimo, patvirtinimo ir įsigaliojimo reikalavimus.
Šalyje galioja keletas įstatymų, susijusių su žemės ir turto vertinimu ir apmokestinimu. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas [17] apibrėžia vertinimo principus ir
metodus, vertintojų teises, pareigas ir atsakomybę. Turto paveldėjimo mokesčio įstatymas
reglamentuoja paveldėtam turtui taikomus mokesčius atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo
gyvenamąjį statusą.
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Lietuvos kadastro sistemos pagrindas – išmatuotas žemės sklypas. Joje fiksuojami
grafiniai ir atributiniai duomenys, susiję su nekilnojamojo turto objektais. Pagrindinis matuojamas ir registruojamas nekilnojamojo turto kadastro ir registro vienetas yra nekilnojamasis daiktas, t. y. žemė, pastatai, butai, patalpos, inžinieriniai statiniai. Tik išmatuotas
sklypas gali būti fiksuojamas nekilnojamojo turto kadastre ir registre ir tik įregistruotą
turtą galima perleisti.
Pagrindinis dokumentas, apibūdinantis nekilnojamojo turto duomenis, reikalingus šio
turto apskaitai, yra Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja
nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre,
kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo
turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą,
matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pagrindinės sąvokos
Amalgamacija – nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo
daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su
greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.
Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip
pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.
Kadastro vietovė – pagrindinis nekilnojamojo turto kadastro teritorinis vienetas, skirtas nekilnojamųjų daiktų apskaitai ir žymėjimui, turintis nustatytas ribas, plotą,
pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą. Kadastro vietovė skaidoma į kadastro blokus, kurie turi ribas ir unikalius skaitmeninius kodus. Kadastro vietovės nustatomos ir keičiamos
Vyriausybės nustatyta tvarka.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai,
parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims
įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla.
Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas
nekilnojamasis daiktas, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų
koordinatės, nekilnojamųjų daiktų geometriniai ir techniniai parametrai, apskaičiuojami
žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys
faktiški kadastro duomenys.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų
apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys.
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – nekilnojamojo turto kadastro grafinė
dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir
ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.
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Pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų
patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio,
prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.
Patalpa – pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų
konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų
patalpų.
Riboženklis – žemės sklypo ribas vietovėje žymintis ženklas, atitinkantis Vyriausybės
įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir teisiškai saugomas įstatymų nustatyta tvarka.
Matininkas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo,
turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikaciją patvirtinantį
pažymėjimą ir esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų
daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą
civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.
Matininkas ekspertas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis
asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko eksperto kvalifikaciją
patvirtinantį pažymėjimą, esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal
darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės
veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti
nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka atliekantis kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolę bei
valstybinę ekspertizę.
Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra
tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios
rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų
statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į
žemės paviršių (vandens telkinių dugną).
Žemės sklypo planas – pagal matavimus vietovėje Kadastro nuostatų nustatyta tvarka
parengtas brėžinys, kuriame pažymimos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys.

1.3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema
Nekilnojamojo turto kadastras apibūdinamas kaip susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių
sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima individualiai naudotis elektroniniu
ar kitu būdu. Surenkant kadastro duomenis aktualu, kad jie būtų teisingi, patikimi, kad būtų
užtikrintas šių duomenų saugumas ir kartu jais galėtų naudotis suinteresuotos institucijos.
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Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse [10] „nekilnojamojo turto“ sąvoka pakeista į „nekilnojamąjį daiktą“, todėl šiame leidinyje dažniau naudojama pastaroji sąvoka.
Pagal Civilinį kodeksą Nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su
žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės
nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir
prigimtį yra nekilnojamieji).
Nekilnojamiesiems daiktams taip pat prilyginami įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija. Įstatymai gali pripažinti nekilnojamaisiais daiktais ir kitą turtą.
Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai
daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Dviejų ar daugiau
daiktų sujungimas nedaro nė vieno iš tokių daiktų priklausiniu, jeigu nėra požymių,
nurodytų nekilnojamajam daiktui.
Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus patikimumą, daiktinių teisių į šį turtą
saugumą bei šalies valdymui reikalingos informacijos prieinamumą užtikrina efektyviai
funkcionuojanti šių duomenų administravimo sistema. Šią sistemą sudaro trys glaudžiai
susijusios bei viena kitą papildančios dalys: 1) Nekilnojamojo turto kadastras, 2) Nekilnojamojo turto vertinimas ir 3) Nekilnojamojo turto registras.
Nekilnojamojo turto kadastro sistema apibūdina nekilnojamojo turto objektus –
žemės sklypus, statinius, patalpas ir inžinerinius įrenginius. Ji turi padėti išsiaiškinti – kur
yra nekilnojamojo turto objektas ir kokios kiekybinės jo charakteristikos.
Nekilnojamojo turto vertinimo sistema turi užtikrinti nekilnojamojo turto objektų
kokybinių ir vertinių dokumentų surinkimą bei paaiškinti, kodėl yra tokios kokybinės
nekilnojamojo turto objektų charakteristikos ir kokia jų vertė.
Nekilnojamojo turto registro sistema užtikrina nekilnojamojo turto objektų ir teisių
į juos juridinį statusą bei pateikia duomenis apie tai, kas valdo šiuos objektus ir kokiu būdu
(kaip).
Lietuvoje sukurta integruota daugiatikslio nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema, kurioje kadastro ir registro duomenys saugomi vienoje centrinėje duomenų
bazėje. Šalyje ši sistema pradėta kurti 1992 m., įgyvendinus kompiuterizuotą žemės
registravimą. Nuo 1997 m. ši sistema funkcionuoja viename padalinyje – valstybės
įmonėje Registrų centras (toliau – Registrų centras), kuri iki 2003 m. balandžio 1 d. vadinosi Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmone. Šioje įmonėje
duomenys apie žemę, pastatus, statinius, patalpas ir butus integruoti į vieną nekilnojamojo
turto informacinę sistemą. Sistema garantuoja įregistruotų teisių į nekilnojamuosius daiktus apsaugą, remia teisėtą nekilnojamųjų daiktų perleidimą, taip pat gali prisidėti prie
nacionalinės nekilnojamojo turto politikos kūrimo bei skatinti nekilnojamojo turto ir
kredito rinkos plėtrą šalyje.
Valstybės įmonė Registrų centras atsakinga už nekilnojamųjų daiktų bei teisių į juos
registravimą, tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Taip pat
šioje įmonėje sėkmingai funkcionuoja Adresų ir Juridinių asmenų registrai.
Registrų centre per mėnesį vidutiniškai įregistruojama apie 20000–25000 nekilnojamojo turto objektų ir teisių į juos.
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Kaip minėta, šioje mokomojoje knygoje aptariami vieno iš Nekilnojamojo turto registro objektų – tai yra statinių – kadastro duomenys, šių duomenų nustatymo būdai. Kadastro duomenų kiekis ir jų surinkimas priklauso nuo statinių naudojimo paskirties.

1.4. Statiniai, jų klasifikavimas
1.4.1. Statinių rūšys pagal naudojimo paskirtį
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 (toliau – Reglamentas), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289,
nustato statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes (pogrupius) ir požymius,
kuriais vadovaujantis statiniai priskiriami tam tikroms grupėms (pogrupiams).
Yra dvi pagrindinės statinių rūšys [28]: pastatai ir inžineriniai statiniai.
Pastatai. Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo
visas bendrasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė bendrojo ploto yra naudojama tai
paskirčiai. Tais atvejais, kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos kaip
atskiri nekilnojamojo turto objektai (maitinimo, sporto, mokslo ir t.t.), pastato paskirtis
nustatoma pagal didžiausio bendrojo ploto patalpos, kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto, paskirtį.
Pastatą gali sudaryti: antžeminiai aukštai, pusrūsis (cokolinis aukštas), rūsys, pastogės
patalpos (mansarda, mezoninas), atriumas, antresolė, galerija, priestatas, įstiklinta (uždara)
veranda, neįstiklinta (atvira) veranda, terasa, erkeris, lodža, balkonas, tambūras, portikas.
Pagal paskirtį pastatai yra skirstomi į dvi pagrindines grupes:
1) gyvenamuosius pastatus;
2) negyvenamuosius pastatus.
Inžineriniai statiniai. Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi į grupes:
1) susisiekimo komunikacijas;
2) inžinerinius tinklus;
3) kitus statinius.
1.4.2. Pastatų klasifikavimas
Gyvenamieji pastatai (namai) pagal tipą skirstomi [28] į pogrupius:
1) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai) (A)* – skirti gyventi
vienai šeimai. Šiam pastatų pogrupiui priskiriami atskiri vieno buto namai bei
namų poros ar keli sublokuoti vieno buto namai, kurių kiekvienas butas turi atskirą
stogą ir įėjimą iš lauko. Vieno buto namą gali sudaryti šie aukštai: rūsio, cokolinis
(pusrūsis), antžeminiai bei mansardinis;
2) gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai) (A) – skirti gyventi
dviem šeimoms. Šiam pastatų pogrupiui priskiriami atskiri namai, namų poros ar
keli sublokuoti namai, išskyrus vieno buto namus, atitinkančius pirmojo pogrupio
reikalavimus;
3) gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) (A). Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Patalpos daugiabučiame name gali būti remontuojamos, rekonstruojamos ir nau__________
* - skliausteliuose pateiktas pastatų žymėjimas kadastro duomenų byloje pagal naudojimo paskirtį
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dojamos prekybos, viešojo maitinimo, teisėsaugos, ryšių, medicinos, spaudos
platinimo, buitinių paslaugų teikimo bei kitoms negamybinėms reikmėms, jeigu
tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų reikalavimams. Keičiant
gyvenamųjų patalpų paskirtį, jos turi būti rekonstruotos taip, kad būtų įrengtas
atskiras įėjimas iš lauko ir kad šis rekonstravimas atitiktų gyvenamojo namo
architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus;
4) gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai)
(N) – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai,
prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). Įvairių socialinių
grupių asmenims gyventi skirti pastatai turi būti specialiai pritaikyti šiam tikslui.
Negyvenamieji pastatai skirstomi į pogrupius:
1) viešbučių paskirties pastatai (V). Trumpalaikio (viešbučio tipo) apgyvendinimo
pastatų pogrupiui priskiriami šie pastatai:
a) viešbutis – apgyvendinimo paslaugas teikti skirtas (pritaikytas) pastatas (ar
jų grupė) su specialiai suplanuotomis patalpomis – kambariais (numeriais) ir
bendrojo naudojimo patalpomis, taip pat inžinerine įranga bei kita reikiama
įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti. Viešbutis turi turėti ne mažiau kaip
10 vienviečių ir (ar) dviviečių kambarių (numerių);
b) motelis – viešbučio tipo pastatas (ar jų grupė), skirtas (pritaikytas) teikti apgyvendinimo paslaugas, turintis geras autotransporto privažiavimo sąlygas ir
pritaikytas papildomai teikti transporto priemonių saugojimo bei aptarnavimo
(autoserviso) paslaugas. Motelis turi turėti ne mažiau kaip 5 kambarius (numerius);
c) svečių namai – viešbučio tipo pastatas (ar jų grupė), skirtas (pritaikytas) teikti
tik apgyvendinimo paslaugas ir patarnavimus, reikalingus turistams priimti.
Svečių namai turi turėti ne mažiau kaip 5 kambarius (numerius);
2) administracinės paskirties pastatai (B) – pastatai (ar jų grupės) (bankai, paštas,
valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, biurai, kontoros, kiti
įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai), skirti administravimo veiklai,
kuria užtikrinamas valstybės, vietos savivaldos ar įmonės konkrečios institucijos,
įstaigos, tarnybos ar organizacijos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių–finansinių išteklių valdymas ir
naudojimas, projektų rengimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.), kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms priskirtus administravimo ar kitos veiklos uždavinius. Gamybiniame, prekybos ar kitos paskirties pastate gali būti įrengtos administracinės ar
kitos paskirties patalpos, nekeičiant pastato pagrindinės paskirties;
3) prekybos paskirties pastatai (E) – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai
(parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai
ir kiti pastatai), tarp jų ir laikini statiniai (palapinės, kioskai ir pan.);
4) paslaugų paskirties pastatai (L) – skirti paslaugoms (iš jų buities) teikti: pirtys,
grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, autoservisai, plovyklos,
laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;
5) maitinimo paskirties pastatai (M) – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai;
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6) transporto paskirties pastatai (T) – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai,
judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo,
švyturių, muitinių ir kiti pastatai);
7) garažų paskirties pastatai (G) – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti
ir remontuoti (automobilių, autobusų garažai, geležinkelio vagonų ir troleibusų
depai, orlaivių angarai, pastatai, kuriuose įrengtos transporto stovėjimo aikštelės
(požeminės ar daugiaaukštės stovėjimo aikštelės), elingai ir pan.). Garažas, esantis
namų valdoje, yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas;
8) gamybos ir pramonės paskirties pastatai (P) – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, energetikos pastatai,
kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos ir kiti). Dirbtuvės, skirtos savo ar savo
šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir
nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriskiriamos pramoninių pastatų
grupei;
9) sandėliavimo paskirties pastatai (F) – pastatai, kurių tiesioginė paskirtis – ką nors
laikyti (sandėliuoti): saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai,
kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti;
10) kultūros paskirties pastatai (C) – skirti kultūros reikmėms: viešųjų pramoginių
renginių pastatai (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai), bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo, televizijos ir kiti pastatai;
11) mokslo paskirties pastatai (C) – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai
ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos
(išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai;
12) gydymo paskirties pastatai (D) – skirti gydymo reikmėms; juose teikiama medicinos pagalba sergantiems žmonėms ar gyvūnams, jie ten prižiūrimi (ligoninės,
klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, slaugos namai, veterinarijos gydyklų
pastatai ir kt.);
13) poilsio paskirties pastatai (K) – skirti žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui. Šiam pastatų pogrupiui priskiriami: turizmo centrai, poilsio namai,
jaunimo nakvynės namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės
nameliai, kiti pastatai, atitinkantys poilsio (rekreacinių) pastatų apibrėžimą ir nepriskirti kitoms pastatų grupėms (pogrupiams);
14) sporto paskirties pastatai (U) – skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų,
baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai;
15) religinės paskirties pastatai (R) – skirti religiniams tikslams: bažnyčios, cerkvės,
koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti pastatai;
16) specialiosios paskirties pastatai (O) – skirti specialiesiems tikslams (kariniai pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos,
priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai
ir kiti pastatai);
17) pagalbinio ūkio paskirties pastatai (I) – tai namų ūkio pastatai, esantys
privačiame namų valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties
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žemės sklype, sodo sklype ir skirti pagelbėti name gyvenantiems žmonėms tenkinti
jų būtiniausias reikmes:
a) sandėlis (žr. 9 pogrupį);
b) garažas – pastatas, skirtas automobiliams, traktoriams, motociklams, jų priekaboms
laikyti;
c) dirbtuvės – pastatas, skirtas daiktams gaminti ir taisyti. Dirbtuvės priskiriamos
namų ūkio pastatams, jei jos skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai
pavojingi įrenginiai;
d) pirtis (sauna) – pastatas arba patalpa su pagalbinėmis patalpomis ar be jų,
skirta higienos poreikiams tenkinti. Pirtyje (saunoje), be kaitinimosi patalpos
(garinės), gali būti įrengta persirengimo patalpa, dušinė ar prausykla, prieangis
(tambūras), kieto kuro sandėlis (malkinė), baseinas;
e) kieto kuro sandėlis (malkinė) – statinys (pastatas) ar patalpa, skirta kietam
kurui (malkoms, anglims, durpėms) laikyti (sandėliuoti). Kieto kuro sandėlis
(malkinė) yra gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato ar kitos
paskirties pastato priklausinys;
f) vasaros virtuvė – vieno aukšto pastatas, skirtas maistui gaminti, kurio užstatytas
plotas – ne didesnis kaip 25 kv. m. Vasaros virtuvėje gali būti įrengta maisto
gaminimo patalpa, valgomasis ir maisto produktų sandėlis;
g) tvartas;
h) šiltnamis – dengtas daržas augalams auginti;
i) daržinė – pastatas pašarui, javams ir kt. laikyti;
j) lauko tualetas – išvietė su išgriebimo duobe bet kurios paskirties žemės sklype.
Lauko tualetas yra gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato priklausinys ir
gali būti pastatytas kaip atskiras pastatas;
k) pavėsinė (altana) – nedidelis lengvų konstrukcijų dekoratyvinis pastatas ar
inžinerinis statinys (priklausomai nuo konstrukcijos) su ištisomis ar ažūrinėmis
sienomis per visą ar dalį jų aukščio;
l) kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms;
18) kitos (fermų) paskirties pastatai (Ž). Fermų paskirtis gali būti tikslinama
atsižvelgiant į juose laikomus gyvulius, žvėris ir paukščius (kiaulidės, karvidės,
arklidės, veršidės, paukštidės ir pan.);
19) kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti (I): daržinė, svirnas, garažas, kiti pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms;
20) kitos (šiltnamių) paskirties pastatai (Š): šiltnamis, žiemos sodas (oranžerija),
kiti pastatai, skirti augalams auginti;
21) kitos (sodų) paskirties pastatai (S) – pastatai, esantys sodininkų bendrijose
(sodo namai (vasarnamiai) ir kiti);
22) kitos paskirties pastatai (H) – kitos paskirties pastatai, kurių negalima priskirti
prie jokių kitų šiame Reglamente išvardytų pastatų grupių (pogrupių).
1.4.3. Inžinerinių statinių klasifikavimas
Kaip minėta, inžineriniai statiniai skirstomi į susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus bei kitus statinius.
13

Susisiekimo komunikacijos skirstomos į pogrupius:
1) keliai – inžineriniai statiniai, skirti transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią
sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių
takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo
bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.
Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę
jų reikšmę, skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius.
Valstybinės reikšmės keliais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į: 1) magistralinius,
2) krašto ir 3) rajoninius kelius. Magistraliniai keliai – tai pagrindiniai Lietuvos keliai, kuriais vyksta intensyviausias transporto priemonių eismas. Jiems priskiriami ir visi į Europos
tarptautinį kelių tinklą įtraukiami valstybinės reikšmės keliai. Krašto keliai sudaro pagrindinio kelių tinklo dalį. Tai keliai, kuriais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzitinio ir turistinio
transporto priemonių eismas. Rajoniniai keliai – tai keliai, naudojami Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų teritorijose esančių juridinių ar fizinių asmenų susisiekimo
reikmėms ir jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su pagrindinių kelių tinklu.
Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui. Jie skirstomi į:
1) viešuosius ir 2) vidaus kelius. Viešieji keliai – tai keliai, jungiantys rajoninius kelius,
gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros
paveldo objektus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės
reikšmės keliams. Vidaus keliai – tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų, saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių
statinių ir įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems
keliams);
2) keliai (gatvės) – keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės
teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą;
3) geležinkelis (geležinkelio kelias) – tai inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai, iešmai) ir įrenginiai. Lietuvoje naudojamų geležinkelio kelių
vėžės plotis būna 1520 mm, 1435 mm, 750 mm. Pagal paskirtį geležinkelio keliai
skirstomi į: 1) viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelius ir 2) privažiuojamuosius
geležinkelių kelius.
4) oro uostų (aerodromų) statiniai – oro uostų (aerodromų) kilimo ir tūpimo, riedėjimo
takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai,
radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti oro uostų (aerodromų)
įrenginiai;
5) vandens uostų statiniai – jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukų statiniai,
molai, užtveriamosios dambos ir šalivagės;
6) kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai lynų
keliai ir kita.
Inžineriniai tinklai. Inžineriniai tinklai pagal paskirtį skirstomi į šiuos pogrupius:
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1) naftos tinklai – magistraliniai ir skirstomieji naftotiekiai, produktotiekiai, naftos
perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos;
2) dujų tinklai (dujotiekis). Dujotiekį sudaro šie tinklai: magistralinis dujotiekis,
skirstomasis tinklas ir tiesioginis vamzdynas. Magistralinis dujotiekis – aukšto
slėgio vamzdynas, su juo susiję statiniai bei įrenginiai dujoms iš verslovių perduoti į dujų talpyklas, miestų ir gyvenviečių skirstomuosius tinklus arba į dujas
naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių imtinai. Skirstomasis tinklas
– vamzdynai dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stočių pristatyti
iki vartotojo sistemų, taip pat inžinerijos statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems
vamzdynams funkcionuoti. Tiesioginis vamzdynas – jungtinę sistemą papildantis
dujų vamzdynas (dujotiekis), jungiantis vartotojo sistemą su magistraliniu dujotiekiu ar skirstomaisiais tinklais, kad laisvasis vartotojas galėtų naudotis sistema;
3) vandentiekio tinklai (iš jų karšto vandens tinklai) skirstomi į magistralinius tinklus (vandentakius), skirstomuosius tinklus ir įvadinius tinklus.
4) šilumos tiekimo tinklai – statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš
vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir pan.) iš šilumos šaltinio tiekiamas ir skirstomas vartotojams. Šilumos tiekimo
tinklai skirstomi į: magistralinius, skirstomuosius ir pastatų įvadinius tinklus;
5) nuotekų šalinimo tinklai. Nuotekų šalinimo tinklus sudaro: nuotekų surinkimo
tinklai ir nuotekų slėginiai tinklai;
6) elektros tinklai pagal paskirtį skirstomi į: perdavimo elektros tinklus, skirstomuosius elektros tinklus ir tiesiogines linijas.
7) nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos – aukšto ir žemo dažnio ryšių ir
šviesolaidžio (telekomunikacijų) kabelių linijos, radijo ir televizijos tinklų perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai, atramos ir kita.
Kiti statiniai skirstomi į hidrotechnikos statinius, sporto paskirties inžinerinius statinius ir kitos paskirties statinius, kurių negalima priskirti prie jokių kitų statinių grupių
(pogrupių).
Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir
aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Hidrotechnikos statiniai skirstomi į 14
pogrupių.
Sporto paskirties inžineriniai statiniai – tai sporto aikštynai bei stadionai, kurie
nėra pastatai, naudojami žaidimams atvirame ore, skirti sporto ir kūno kultūros reikmėms
(futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui, taip pat mašinų, dviračių ar arklių
lenktynių keliai ir kita).
Kitos paskirties statiniai, kurių negalima priskirti prie jokių kitų išvardytų statinių
grupių (pogrupių) (fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai,
kasybos ir gavybos, atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainių ir kiti statiniai)
ar mišrios paskirties statiniai, kuriuose negalima išskirti pagrindinės paskirties iš keleto.
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1.5. Nesudėtingi statiniai
Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazėje nėra kaupiami duomenys apie I grupės
nesudėtingus ir laikinus statinius, todėl leidinyje trumpai apibūdinami nesudėtingi statiniai.
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr.184) nustato nesudėtingų statinių sąrašą (2 priedas), šių statinių paprastų konstrukcijų
požymius, jų projektavimo, statybos bei pripažinimo tinkamais naudoti tvarką ir pan.
Pagal statybos įstatymą nesudėtingas statinys – tai paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne
didesnė kaip 80 kvadratinių metrų; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir
inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Nesudėtingi statiniai skirstomi į šias grupes: 1) I grupės nesudėtingi statiniai, 2) II
grupės nesudėtingi statiniai, 3) laikini statiniai.
Kaip minėta, prie nesudėtingų statinių priskiriami ir laikini statiniai. Laikinas statinys – tai statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi
pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos
veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I ir II grupės nesudėtingų statinių, konstrukcijos laikomos paprastomis, jei statytojas turi technišką galimybę iš jų pastatyti (sumontuoti) statinį: savo, šeimos narių bei pasitelktų (pasamdytų) statybininkų jėgomis,
daugiausia naudojant rankų darbą ir nesudėtingus mechanizmus bei nenaudojant potencialiai pavojingų įrenginių (tarp jų kėlimo kranų). Šis požymis netaikomas montuojant
pamatus bei perdangas ir kt. statybos produktus, kurių negalima pakelti rankomis ar paprastais mechanizmais (ne kėlimo kranais).
I grupės nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų
reikalavimų išimtys:
• neprivalomas statinio projektas, nereikalingi privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, neprivaloma skirti statinio projekto vadovą;
• nereikalingas statybos leidimas (atskirais šio Reglamento priede nurodytais atvejais kai kurių statinių statybai vietoj statybos leidimo privalomas kitas minėtame
priede įvardytas dokumentas, be kurio statyba, kaip ir be statybos leidimo, yra
savavališka);
• neprivaloma skirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą;
• neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra;
• neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;
• nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;
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• neatliekami: statinio kadastriniai matavimai, statinio pripažinimas tinkamu naudoti
ir statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre.
I grupės nesudėtingiems statiniams nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje arba saugomoje teritorijoje taikomos Statybos įstatymo išimtys.
II grupės nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų
reikalavimų išimtys:
• statinio projektavimo sąlygų sąvadas privalomas tik tuo atveju, kai statybos sklypo
inžineriniai tinklai ar nesudėtingų statinių inžinerinės sistemos prijungiamos prie už
sklypo ribų esančių komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų bei statybos sklypo
susisiekimo komunikacijos prijungiamos prie viešojo naudojimo kelių (gatvių);
• rengiamas sumažintos sudėties projektas – projekto schema;
• tais atvejais, kai statinio projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, statybos
leidimą išduoda savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administratorius
ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas) be statinio projekto patikrinimo
Nuolatinėje statybos komisijoje;
• neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra, išskyrus nesudėtingą statinį,
statomą saugomoje teritorijoje;
• statinio statybos techninės priežiūros privalomumas nurodytas priede (pastaboje);
• nereikalingas statybos leidimas statinį griauti.
Laikiniems statiniams galioja tos pačios Statybos įstatymo nuostatų taikymo išimtys
kaip ir II grupės nesudėtingiems statiniams ir viena papildoma nuostata – statybos leidimas išduodamas ne ilgiau kaip 3 metams.
1 skyriaus klausimai
1. Kokie norminiai dokumentai reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastrą?
2. Kas laikoma nekilnojamaisiais daiktais?
3. Kas yra nekilnojamųjų daiktų priklausiniai?
4. Kam skirta nekilnojamojo turto kadastro sistema?
5. Kokia įmonė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą?
6. Į kokiuos pogrupius skirstomi gyvenamieji pastatai?
7. Kokie pastatai priskiriami viešbučių paskirčiai?
8. Kokie pastatai priskiriami administracinės (ar kito negyvenamųjų pastatų pogrupio) paskirties pastatams?
9. Kas yra keliai, kaip jie klasifikuojami?
10.Kas yra geležinkelis bei kokios kitos susisiekimo komunikacijos?
11. Kaip klasifikuojami inžineriniai tinklai?
12.Kas priskiriama nesudėtingiems statiniams?
13.Kas priskiriama laikiniems statiniams?
14.Kokie pagrindiniai I grupės nesudėtingų statinių ypatumai?
15.Kokie pagrindiniai II grupės nesudėtingų statinių ypatumai?

17

2. NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENŲ
SURINKIMAS
2.1. Nekilnojamojo turto kadastro objektai ir duomenys
Nekilnojamojo turto kadastro objektais [12] laikomi nekilnojamieji daiktai:
1) žemės sklypas;
2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį,
kuriam nereikia statybos leidimo;
3) patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:
1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima
suformuoti kaip atskirų nekilnojamųjų daiktų;
2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai,
kuriais laikomi savarankiški, pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai,
pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;
3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai,
riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios
su žemės sklypu ar statiniu kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu.
Atskiriems nekilnojamojo turto kadastro objektams surenkami kadastro duomenys
bei parengiamos kadastro duomenų bylos. Šiame leidinyje žemės sklypų kadastro duomenys ir jų surinkimas neanalizuojami.
Surenkami ir į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi šie statinių kadastro duomenys [12]:
1) objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys;
2) unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo
laiką;
3) patalpų, suformuotų kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, unikalus numeris,
kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris
nekinta visą šio daikto egzistavimo laiką;
4) statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas;
5) statinio parametrai: plotas; tūris; ilgis, plotis, skersmuo, skerspjūvis, aukštis, gylis,
perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai;
6) statinio statybinė medžiaga;
7) statinio vidaus įrangos charakteristikos;
8) statinio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;
9) statinio fizinio nusidėvėjimo ir baigtumo procentas;
10) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;
11) statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;
12) duomenys apie statinio statybos būklę;
13) statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus
numeris);
14) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, buvimo vieta pastate
(statinio, kuriame yra patalpa, unikalus numeris);
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15) statinio aukštų skaičius;
16) patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;
17) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaičius;
18) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
kambarių skaičius;
19) aukštas, kuriame yra patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
20) kultūros paminklo ir kultūros vertybės duomenys;
21) statinio kontūrų skaitmeninė grafinė informacija ir statinio vidaus išplanavimo
skaitmeniniai grafiniai duomenys;
22) statinio kadastro duomenų nustatymo data;
23) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.
Įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą,
turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas
(gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu
Nekilnojamojo turto registre.
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras. Kadastro darbams metodiškai vadovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į kadastrą įrašo ir juos tvarko kadastro
tvarkytojo struktūrinių padalinių – filialų ir filialų skyrių, esančių apskričių centruose ir
savivaldybėse – darbuotojai. Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad
nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie
buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą.

2.2. Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų
reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių
matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai [22],
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės [24], patvirtintos Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 522, bei kiti norminiai dokumentai.
Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių
koordinatės, išskyrus tuos atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės
reformos įstatymo nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai (šių sklypų ribų posūkio
taškų koordinatės nustatomos digitalizuojant analoginius planus), taip pat apskaičiuojami
tų žemės sklypų plotai ir (arba) statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo
turto objektų planai.
Kadangi žemės sklypų kadastriniai matavimai išsamiai analizuojami Geodezijos pagrindų, Geodezinių matavimų bei kitų dalykų programose, šioje mokomojoje
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priemonėje išsamiau pateikiama statinių kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo tvarka.
Statinių kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus,
kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo [16] nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. I grupės nesudėtingų ir laikinų statinių kadastriniai matavimai neatliekami.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, turintys Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą licenciją atlikti nekilnojamojo turto
kadastro objektų kadastrinius matavimus. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymą
šie asmenys vadinami matininkais bei matininkais ekspertais. Jų teisės ir pareigos (3
priedas) reglamentuotos minėtame įstatyme.
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų kontrolę organizuoja
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų (toliau – užsakovai) ir kadastrinius matavimus
atliekančio juridinio asmens (toliau – vykdytojas) susitarimas, jei kitaip nenumatyta
įstatymais ar kitais teisės aktais.
Inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų, geležinkelių, kelių, hidrotechninių statinių
ir pan.) kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografinės
ar kartografinės medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos (techninių pasų ir
panašiai) pagal jų tarpusavio susitarimą. Kitų statinių (kelių, gatvių, aikščių, hidrotechninių
statinių ir pan.) kadastro darbams atlikti naudojami tokio mastelio ir detalumo topografiniai planai, kontrolinės, geodezinės nuotraukos ar topografiniai žemėlapiai (jų kopijos),
kad būtų užtikrintas kadastro duomenų surinkimas bei pagal juos atliekami įkainojimo bei
kiti darbai.
Kartografinę medžiagą ir kitus dokumentus, kurių reikia kadastriniams matavimams
atlikti, pateikia užsakovas arba surenka vykdytojas pagal jų tarpusavio susitarimą.
Kadastriniams matavimams naudojama ši medžiaga:
1) išrašas iš centrinio duomenų banko apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą
nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį;
2) nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio fragmentai;
3) žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems rengti naudojamų papildomų planų
fragmentų kopijos;
4) detaliųjų planų M1 : 500, M1 : 1000 ir M1 : 2000 kopijos;
5) žemėtvarkos projektų ar kitų specialiųjų planų, kuriuose suformuoti žemės sklypai,
kopijos;
6) žemės sklypų planų kopijos;
7) ortofotografiniai žemėlapiai ar jų pagrindu parengti topografiniai žemėlapiai;
8) valstybinio ar vietinio geodezinio pagrindo punktų koordinatės, krokiai;
9) gretimų sklypų ribų posūkio taškų koordinačių, nustatytų geodeziniais prietaisais,
katalogai (išrašai) ar šių sklypų planų kopijos;
10) statinio projektas;
11) statybos leidimas;
12) nekilnojamojo daikto kadastro matavimų byla.
Statinių kadastrinių matavimų metu:
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1) išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų
statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą;
2) susiejami visi žemės sklype esantys statiniai (tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės
sklypo kadastriniai matavimai ir nebuvo nustatytos statinių kerčių koordinatės);
3) nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus inžinerinių statinių
kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės valstybinėje
koordinačių sistemoje;
4) nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto
kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje
koordinačių sistemoje;
5) nustatoma iš pateiktų dokumentų statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos
(rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;
6) apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo
turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
7) patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
8) parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
9) užpildomos statinių kadastro duomenų formos;
10)apskaičiuojamos statinio vertės: atkūrimo sąnaudos (statybinė vertė), atkuriamoji
vertė, vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;
11) suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai
galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų
nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir panašiai) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų
bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [22] nustatyta
tvarka, ir, jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro
duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą.
Kadastro duomenys apie statinius renkami pagal jų tipus:
1) pagrindinis pastatas;
2) pagalbinis pastatas;
3) patalpa pastate;
4) inžineriniai statiniai.
Skirtingų tipų statiniams pildomos atskiros kadastro duomenų formos.

2.3. Pastatų kadastriniai matavimai
Gavus nekilnojamojo daikto savininko ar faktinio naudotojo prašymą atlikti kadastrinius matavimus, aptarus šių darbų sąlygas bei parengus susitarimą, atliekami nekilnojamojo daikto kadastro duomenų rinkimo bei bylos rengimo darbai. Duomenys surenkami,
parengiami planai bei užpildomos reikalingos formos dviem etapais: 1) lauko darbų metu
bei 2) dirbant kameraliai. Lauko darbų metu išmatuojami objektai, parengiami statinių
išdėstymo žemės sklype abrisas bei pagrindinio pastato atskirų aukštų abrisai, surenkami
pagrindiniai kadastro duomenys, užpildomos atitinkamos formos.

21

2.3.1. Kadastro duomenų surinkimas statinių išdėstymo planams sudaryti
Tais atvejais, kai buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai (nustatytos
žemės sklypo ribos posūkio taškų, riboženklių bei žemės sklype esančių pastatų kerčių
koordinatės), lauko matavimams naudojami šiame plane esantys duomenys (žemės sklypų
ribos, išoriniai statinių kontūrai, kiti plane nubraižyti objektai). Tokiu atveju į kadastro
duomenų bylą bus segamas parengtas ir patvirtintas žemės sklypo planas su jame esančiais
statiniais. Jei yra pakitimų, pagal turimą medžiagą rengiamas naujas žemės sklypo planas, kuriame nurodomas planui sudaryti panaudotų duomenų šaltinis. Naudojant užsakovų
pristatytus planus ir juose esančius duomenis, reikia įsitikinti jų teisingumu.
Tais atvejais, kai atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nebuvo nustatytos
žemės sklypo ribos posūkio taškų, riboženklių bei žemės sklype esančių pastatų kerčių
koordinatės, atliekant lauko matavimus, iš išorės matuojami ir tarpusavyje susiejami visi
žemės sklype esantys statiniai. Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško bei
inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės
valstybinėje koordinačių sistemoje.
Statinių išdėstymo planams sudaryti duomenys gaunami horizontalinės nuotraukos
metodais (linijiniais, kampiniais bei kombinuotais matavimais). Matavimų tikslas – gauti
duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamojo turto objektų išdėstymo planus reikiamu
masteliu ir šiuos objektus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus naudojamasi
žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenimis (jų planais).
Linijiniai matavimai – horizontaliosios nuotraukos linijinių sankirtų, sąvarų ir kitais
metodais atlikti matavimai. Pagal vietovėje esančią situaciją tarpusavyje derinami visi
linijinių matavimų metodai.
Kampiniai matavimai – horizontaliosios nuotraukos kampinių sankirtų metodu atlikti matavimai. Šie matavimai atliekami naudojant kampų matavimo prietaisus.
Kombinuoti matavimai – poliniu, koordinačių metodu atlikti matavimai. Šie matavimai atliekami naudojant kampų bei linijų matavimo prietaisus (teodolitus, tacheometrus, ruletes). Kampiniai ir kombinuoti matavimai taikomi esant dideliems bei sudėtingiems matuojamiems objektams.
Linijiniai matavimai lauke atliekami elektroniniais linijų matavimo prietaisais arba
30–50 metrų ilgio komparuotomis bei tikslumo reikalavimus atitinkančiomis ruletėmis.
Visi matavimai atliekami ir užrašomi 0,01 m tikslumu. Matavimai vykdomi horizontaliojoje projekcijoje.
Sudarant statinių, kuriems nėra ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo
planą braižomas abrisas. Jame išmatuojami ir nubraižomi visi nekilnojamojo turto objektai, kuriems atliekami kadastro matavimai.
Kadastro darbus draudžiama vykdyti pagal projektinę medžiagą ar schemas.
2.3.2. Pastatų vidaus matavimas
Aukštų planai sudaromi tik pagrindinių pastatų. Pagalbinių pastatų aukštų planai
sudaromi, kai to pageidauja užsakovas.
Pastatai matuojami ruletėmis arba elektroniniais linijų matavimo prietaisais, kurie
nustatyta tvarka tikrinami.
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Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti turi būti išmatuotos ir
aprašytos visos pastato sudėtinės dalys. Pastatą gali sudaryti: 1) antžeminė dalis (pagrindinis pastatas, pastogės patalpos, pagrindinis gyvenamasis priestatas, priestatas, antstatas),
2) požeminė dalis (pusrūsis (cokolinis aukštas), rūsys).
Pastato antžeminė dalis yra viršutinė pastato dalis nuo pirmojo aukšto grindų
paviršiaus (nulinės altitudės) iki pastato aukščiausios konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių,
vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) viršaus.
Požeminė pastato dalis yra nuo nulinės altitudės iki rūsio (pusrūsio) konstrukcijų
apačios.
Gyvenamosios paskirties pastato priestatu gali būti:
1) gyvenamojo namo nešildomos pagalbinės patalpos, pastatytos jo šildomų atitvarų
išorinėje pusėje (pvz., prieangis);
2) vėliau pristatytas statinys, susietas su juo funkcionaliai ir tiesioginiu įėjimu iš
pastato į priestatą.
Garažas, priblokuotas prie gyvenamojo namo ir turintis tiesioginį (įėjimas iš pastato ir
kt.) ar netiesioginį (balkonas virš priblokuoto pastato ir kt.) ryšį su juo, laikomas šio namo
priestatu.
Negyvenamosios paskirties pastato priestatai turi turėti bent vieną bendrą sieną ir būti
tos pačios paskirties, nors juose gali ir nebūti įėjimų iš vieno į kitą.
Pastato aukštas yra erdvė nuo patalpų grindų paviršiaus iki virš jų esančių patalpų
grindų paviršiaus (viršutinis aukštas – iki pastogės perdangos šilumos izoliacijos arba
sutapdinto denginio viršaus). Pastato aukštų skaičius – tai perdangų (tarp jų – ir viršutinio
aukšto perdangos, sutapdintos su stogu) skaičius aukščiau pirmojo aukšto grindų paviršiaus
(nulinės altitudės). Pastato aukštumas nustatomas pagal antžeminių aukštų kiekį, neskaitant rūsių, pusrūsių, pastogės patalpų, antstatų.
Iš lauko pastatas matuojamas pagal pamatų lygį 0,01 m tikslumu. Jei pastato kiekvieno aukšto (taip pat rūsio ar pusrūsio) sienų ilgis nevienodas, jie matuojami atskirai ir matmenys įrašomi kiekvieno aukšto abrise.
Iš išorės pastatas matuojamas nuo bet kurio kampo, abrise užkirtimo būdu pažymint
langų, durų, laiptų ir kitų elementų matmenis, pagal visą pastato su priestatais perimetrą.
Pastato išorėje esantys piliastrai ir kiti išsikišimai iki 10 cm abrise nežymimi ir nematuojami. Medinių pastatų kertės į sienų ilgį neįskaičiuojamos.
Iš vidaus pastatas matuojamas visu patalpos perimetru palangės (1,00–1,50 m)
aukštyje pagal apdailintų sienų paviršių, pažymint durų, krosnių, dūmtraukių ir kt. matmenis. Negalima matuoti pagal grindjuostes.
Pastatų konstrukcijos matuojamos laikantis šių reikalavimų:
1) langų ir durų matmenys imami pagal išorinę pastato angą arba „angą šviesoje”
(mediniuose namuose);
2) įvairios krosnys, viryklės ir židiniai – pagal pagrindo gabaritus;
3) matuojant laiptines abrise pažymimi laiptų aikštelių matmenys, laiptotakių kryptis,
laiptelių skaičius ir bendri laiptinės matmenys. Jeigu laipteliai nevienodo pločio ar
ilgio, kiekvienas laiptelis matuojamas atskirai;
4) santechnikos įrengimai, vandentiekio čiaupai, kriauklės, vonios, dujinės ir
elektrinės viryklės, unitazai ir kt. nematuojami, abrise jų buvimo vieta pažymima
apytiksliai;
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5) visi krosnių, kaminų, nišų ir kt. iškilimai, didesni negu 5 cm, abrise turi būti pažymėti;
6) vandentiekio, kanalizacijos vamzdžiai, centrinio šildymo radiatoriai planuose
nežymimi.
Matuojant sudėtingų konfigūracijų pastatus (nestačiakampių patalpų), būtina
išmatuoti įstrižaines. Nestačiakampiuose pastatuose būtinai išmatuojamos visų kampinių
pastato patalpų įstrižainės.
Matuojant pastatus būtina išmatuoti sienų ir pertvarų storį. Ten, kur nėra angų, matuojama tarp tam tikrų taškų iš pastato išorės ir vidaus, o skirtumas tarp jų yra sienos storis.
Apvalių krosnių, židinių ir kolonų matuojamas perimetras ar lanko ilgis ir kiti matmenys, o diametras apskaičiuojamas.
Pastato aukštų abrisai sudaromi ant popieriaus lapo. Braižant pastatų aukštų abrisus
galima panaudoti statybinius brėžinius, projektus ar kitą planinę medžiagą. Abrise nurodomos visos pastato aukšto detalės. Kai nėra galimybės aiškiai pažymėti visas plano detales,
išnašas galima daryti stambesniu masteliu.
Atlikus matavimus būtina patikrinti, ar atitinka vidaus ir išorės sienų matmenys.
Tuo tikslu patalpų sienų ir pertvarų matmenys sumuojami pagal kiekvieną pastato sieną.
Jeigu matavimai atlikti teisingai, išorės ir vidaus matmenų suma turi būti vienoda. Dėl
sienų išlinkimo ir netikslaus matavimo gali būti gaunama paklaida. Leidžiama paklaida
apskaičiuojama pagal formulę:
P1 = p × 0,0075,

(2.1)

čia P1 – leidžiama paklaida m;
p – vidaus (patalpų, sienų, pertvarų) matmenų skaičius.
Faktinė paklaida Pf nustatoma pagal formulę:
Pf = Liš – Lv ,

(2.2)

čia Liš – išmatuotas išorinės sienos ilgis m;
Lv – vidaus patalpų sienų ilgio bei pertvarų storio suma m.
Jei faktinė paklaida viršija leistiną, būtina atlikti kontrolinius matavimus. Faktinė paklaida, neviršijanti leistinos, išdalijama proporcingai prie abrise pažymėtų patalpų matmenų
pridedant arba atimant paklaidos išlyginimo dydį 0,01 m tikslumu. Padidinti ar sumažinti
sienų ar pertvarų storį, siekiant išlyginti paklaidą, neleidžiama.
2.3.3. Pastatų ir jų dalių aukščio (gylio) nustatymas
Renkant kadastro duomenis išmatuojamas pastato bei jo dalių išorės bei vidaus patalpų
aukštis.
Patalpų vidaus aukštis matuojamas kiekvienoje patalpoje, tačiau, jei patalpų aukštis
vienodas, pakanka matuoti tik keletą iš jų. Patalpų vidaus aukščiu laikomas aukštis nuo
grindų iki lubų. Jei patalpos aukštis nevienodas, matuojama aukščiausioje ir žemiausioje
vietose arba charakteringuose taškuose.
Rūsių, pusrūsių ir kitų įgilintų patalpų matuojamas gylis. Gyliu laikomas grindų,
esančių žemiau išplaniruoto žemės paviršiaus, lygis. Jeigu atskiros pastato dalys įgilintos
nevienodai, tuomet gylis matuojamas pastato charakteringuose taškuose ir kampuose. Pa24

talpos gylis matuojamas jos kampuose ir nustatomas vidutinis gylis. Buto arba patalpos
kampų, kurie ribojasi su kitomis patalpomis ir tiesiogiai matuoti reikiamame taške nėra
galimybės, gyliai nustatomi interpoliacijos būdu.
Nustatant pastato gabaritus matuojamas pastato ir jo dalių išorės aukštis H nuo
žemės paviršiaus iki karnizo viršaus. Jei pastatas yra šlaite, išorės aukštis matuojamas
pastato kampuose ir išvedamas vidurkis. Jei pastato atskirų dalių aukštis nevienodas,
kiekvienos dalies išorės aukštis matuojamas atskirai. Pastato su parapetais išorės aukštis
matuojamas nuo žemės iki stogo dangos paviršiaus.
Priestato išorės aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus iki karnizo viršaus.
Priestato su vienšlaičiu stogu išorės aukštis taip pat matuojamas nuo žemės iki karnizo viršaus.
Pagalbinio pastato su vienšlaičiu stogu išorės aukštis matuojamas žemiausioje vietoje.
Pastatų ir jų dalių (išskyrus 1–2 butų gyvenamųjų namų ir sodo namų valdų statinius) įkainojimo aukštis Hi nustatomas taip:
1) pagrindinių pastatų – aukštų suma sudedama su perdangų storių suma:
2) pastatų be pastogių pagal apšiltintą stogo konstrukciją – vidaus patalpos aukštis
sumuojamas su perdangos ir apšiltinimo sluoksnio storiu.
3) pastatų be pastogių, kai nėra apšiltinimo sluoksnio (daržinės ir kt.), – imama išorinė
stogo konstrukcijos linija;
4) rūsių ir pusrūsių – patalpų vidaus aukštis h sumuojamas su perdangos storiu;
5) pastogės patalpų ir kitų antstatų – patalpų vidaus aukštis h sumuojamas su perdangos ir apšiltinimo storiu;
6) nešildomų priestatų – vidaus aukštis sumuojamas su perdangos storiu, kur nėra
perdangos – nuo grindų iki priestato karnizo viršaus;
7) erkerių – imamas aukščių skirtumas nuo žemės iki erkerio karnizo ir nuo žemės
paviršiaus iki erkerio apatinės dalies.
1–2 butų gyvenamųjų namų ir sodo sklypų statinių įkainojimo aukštis Hi nustatomas taip:
1) jei pastatas be rūsio, pusrūsio, įkainojimo aukštis Hi lygus išorės aukščiui H;
2) jei rūsys (pusrūsis) po dalimi pastato, pastato įkainojimo aukštis Hi skaičiuojamas
pagal formulę:
Hi =

S p × H − Sr × H r
Sp

,

(2.3)

čia Sp – pastato plotas pagal išorinius matmenis m2;
Sr – rūsio (pusrūsio) plotas pagal išorinius matmenis m2;
H – pastato išorinis aukštis m;
Hr – rūsio neįgilintos dalies aukštis su perdanga m;
3) jei rūsys (pusrūsis) po visu pastatu, pastato įkainojimo aukštis nustatomas pagal
formulę:
H i = H – Hr ,

(2.4)
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čia Hi – aukštis nuo pirmo aukšto grindų lygio iki pastato karnizo viršaus m;
H – pastato išorinis aukštis m;
Hr – rūsio neįgilintos dalies aukštis su rūsio perdanga m;
4) rūsių ir pusrūsių įkainojimo aukštis Hi nustatomas rūsio vidaus patalpų aukštį
sumuojant su rūsio perdangos storiu;
5) pastogės patalpų ir kitų antstatų įkainojimo aukštis Hi (m) nustatomas pagal
formulę:
Hi =

Q
,
S

(2.5)

čia Q – pagal išorinius matavimus apskaičiuotas tūris m3;
S – pagal išorinius matavimus apskaičiuotas plotas m2.
Pastogės patalpų ir kitų antstatų tūriui apskaičiuoti reikiamas aukštis nustatomas vidaus aukštį susumavus su perdangos ir apšiltinto sluoksnio storiu. Kiemo rūsių įkainojimo
aukštis nustatomas pridedant prie rūsio vidaus aukščio perdangos storį (be žemių pylimo).
2.3.4. Kitų kadastro duomenų nustatymas
Kadastrinių matavimų bylai suformuoti surenkami kiti statinių kadastro duomenys:
1) statinio pavadinimas, nustatytas iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ar
pažymos apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti – iš statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pažymos,
kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo projekto;
2) statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, nustatyta iš statinio pripažinimo
tinkamu naudoti akto ar pažymos apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti, o tais
atvejais, kai statinys nebaigtas statyti, – iš statybos valstybinę priežiūrą atliekančios
institucijos pažymos, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo projekto;
3) adresas – pagal pateiktus dokumentus;
4) statinio statybos (rekonstravimo) pradžios metai, nustatyti iš leidimo statinį
statyti (rekonstruoti), ir statinio statybos (rekonstravimo) pabaigos metai, nustatyti
iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ar pažymos apie statinio pripažinimą
tinkamu naudoti.
Tais atvejais, kai statiniams statyti ar rekonstruoti nustatyta tvarka nebuvo išduoti
leidimai, tie statiniai pastatyti tada, kai šių reikalavimų nebuvo arba tokie leidimai pagal
įstatymus nebūtini, statybos (rekonstravimo) metai nustatomi pagal kitus pateiktus dokumentus arba, nesant statybos (rekonstravimo) metus patvirtinančių dokumentų, pagal
raštišką naudotojo pareiškimą.
5) pagrindinio pastato vidaus įrangos apibūdinimas:
• vandentiekis – jeigu pastate yra vandentiekio vamzdžiai ir vandeniu aprūpinama
centralizuotai iš gatvės tinklų arba iš artezinių ar kiemo šulinių. Jeigu gatvėje
tinklai yra, o į pastatą nėra įvado ir vandentiekis jame neįrengtas, tai toks pastatas nelaikomas aprūpintas vandeniu;
• kanalizacija – jeigu patalpose įrengti ūkinio fekalinio vandens surinkimo prietaisai ir ištekėjimas į lauko kanalizacijos tinklus ar surinkimo šulinius;
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• šildymas: 1) centrinis šildymas – jeigu pastatas aprūpintas centrinio šildymo
prietaisais ir šiluma tiekiama iš centralizuotų sistemų ar iš įrenginio, sumontuoto pastate ar bute, skirto šildymui ir nepriklausančio nuo energijos šaltinio
(centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (ŠEC, grupinė, kvartalinė, rajoninė
katilinė ar kt.) arba vietinis centrinis šildymas (dujų, elektros ir pan. įrenginiai
ar vietinė katilinė)), 2) krosninis šildymas;
• karštas vanduo – jeigu pastatas aprūpintas specialiu vandentiekiu, skirtu tiekti
karštą vandenį, neatsižvelgiant į šilto vandens tiekimo tvarką;
• dujos – jeigu pastatas prijungtas prie gamtinių dujų tinklų ar suskystintų dujų
rezervuarų;
• elektra – jei į pastatą yra atvestas elektros įvadas;
• vonia (dušas) – nepriklausomai, iš kokio šaltinio gaunamas karštas vanduo (tačiau,
jei pastate nėra kanalizacijos, jis nelaikomas aprūpintu vonia, nors ši įrengta);
• vėdinimas ir kondicionavimas.
Taip pat nustatomos ir aprašomos pagalbinio pastato bei patalpos (ar buto) vidaus
įrangos charakteristikos. Jei pastato patogumai laikinai neveikia (gedimas, remontas ar
kitos priežastys), pastatas laikomas aprūpintu tais patogumais.
2.3.5. Surinktų kadastro duomenų apdorojimas
Statinių išdėstymo planų sudarymas. Statinių išdėstymo planai braižomi masteliu
1:500 – 1:2000, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą bei sudėtingumą. Planai rengiami
bei kadastro duomenys aprašomi kompiuterinėmis priemonėmis.
Statinių išdėstymo planas braižomas naudojantis abrisu bei kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi ant A0 – A4 formatų lapų. Pagrindinis plano mastelis
M 1:500. Atskirais atvejais mastelis gali būti 1:1000 arba 1:2000. Užsakovui pateikus
geodeziškai išmatuoto žemės sklypo plano kopiją, statinių išdėstymo planas sudaromas
joje. Kadastriniais matavimais išmatuoto žemės sklypo plano kopijoje nubraižomi nesantys objektai bei įrašomi šiomis taisyklėmis reglamentuojami parametrai.
Pagal sienų statybines medžiagas pastatai žymimi:
1) p – plytų, akmenų mūro;
2) m – rąstų;
3) b – gelžbetonio plokščių, blokų, blokelių, akmenbetonio ir pan.;
4) t – monolito;
5) g – metalo;
6) ž – medinių su karkasu, medinių skydų, molio ir kiti neišvardinti;
7) ž (p) – mediniai su karkasu apmūryti arba mediniai skydiniai apmūryti.
Jei pastato sienos pastatytos iš įvairių medžiagų, žymima pagal pagrindinę
medžiagą.
Braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi sutartiniais simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė)
nurodo pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) nurodo pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) nurodo statybinę sienų medžiagą (pvz., pastato pažymėjimas plane
2 B3/p reiškia, kad pastatui suteiktas antras numeris žemės sklype, tai administracinės
paskirties trijų aukštų mūrinis pastatas). Prie pastatų esantys priestatai numeruojami
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atskirai ir žymimi pastato paskirties mažąja raide (pvz., 1a1/m – pirmasis gyvenamosios
paskirties pastato priestatas, vieno aukšto, sienos – rąstų).
Pastatų aukštų planų sudarymas. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams
pastatams. Pagalbinių pastatų aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Tuo
atveju, kai braižomi pagalbinio pastato aukštų planai, visi kadastro duomenys apie šį
pastatą renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.
Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti, turi būti išmatuotos ir
aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.
Pastatų aukštų planai braižomi pagal abrisą masteliu 1:100–1:200, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, laikantis sutartinių ženklų. Grafinė paklaida negali
būti didesnė kaip 0,5 mm.
Pastatų aukštų planai braižomi tokia tvarka: 1) pastato išoriniai kontūrai; 2) vidaus
laikančiosios sienos; 3) priestatų sienos; 4) pertvaros, krosnys, vidaus bei išorės durys ir
langai; 5) kiti pastato elementai.
Braižant planus, dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai.
Nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė
žemės tarnyba.
2.3.6. Pastato, užimto žemės ploto, ploto bruto ir tūrio skaičiavimas
Pagal pastatų išorės matmenis apskaičiuojamas pastato užimtas žemės plotas, plotas
bruto bei pastatų tūriai.
Nustatant pastato užimtą žemės plotą apskaičiuojamas pirmojo aukšto horizontalaus pjūvio (projekcijos) plotas. Į šį plotą įskaičiuojami po pastatu padarytų įvažų, erdvių
žmonėms praeiti ir kitoms reikmėms, portikų, terasų, įėjimo į pastatą laiptų (aikštelių),
įvažiavimų į garažus, šviesduobių, krovinių nuleidimo duobių plotai. Kai pirmojo aukšto
horizontali projekcija nesutampa su požeminės pastato dalies, išsikišusios virš žemės
paviršiaus, horizontalia projekcija, suskaičiuojamas didesnės projekcijos dalies, esančios
už pirmojo aukšto horizontalios projekcijos ribų, plotas. Šis plotas nustatomas grafiškai 1
kv.m tikslumu.
Pastato plotas bruto yra visų pastato aukštų horizontalių pjūvių plotų, taip pat rūsio
(pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir funkcionaliai susietų priestatų horizontalių pjūvių
plotų, skaičiuojamų pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma.
Pagal pastato išorės matmenis ir nustatytą įkainojimo aukštį Hi apskaičiuojamas
pastato antžeminės dalies, požeminės dalies ir viso pastato tūris.
Pastato antžeminės dalies tūris skaičiuojamas taip:
1) pagrindinio pastato tūris skaičiuojamas dauginant horizontalaus pjūvio plotą iš
įkainojimo aukščio Hi. Horizontalaus pjūvio plotas skaičiuojamas pirmojo aukšto
lygyje virš pamatų pagal sienų išorinius paviršius, įskaičiuojant tinko arba kitokios fasadų apdailos (jeigu ji yra) sluoksnio storį, nišas, tačiau be išsikišančių
architektūrinių detalių; jeigu kitų aukštų horizontalaus pjūvio plotai skirtingi,
analogiškai apskaičiuojamas kiekvieno skirtingus gabaritus turinčio aukšto plotas;
2) pastogės patalpų tūris gali būti skaičiuojamas dviem būdais:
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• dauginant horizontalų pjūvio plotą iš įkainojimo aukščio. Horizontalaus
pjūvio plotas skaičiuojamas pastogės patalpų langų lygyje pagal sienų išorinį
paviršių;
• dauginant vertikalaus pjūvio plotą iš pastogės patalpų ilgio (Vertikalaus pjūvio
plotas skaičiuojamas pagal pastogės patalpų sienų išorinį paviršių bei perdangos apšiltinto sluoksnio paviršių, o esant pastogės patalpoms su sutapdintu
stogu – iki stogo dangos paviršiaus. Pastogės patalpos ilgis imamas pagal sienų
išorinį paviršių, įskaitant tinko arba apdailos sluoksnio storį, nišas, tačiau be
išsikišančių architektūrinių detalių.);
3) prie antžeminės pastato dalies tūrio priskaičiuojamas erkerių, iš fasadų plokštumų
iškištų kitų pastato dalių (patalpų), iš pastato fasadų plokštumų neišsikišančių
lodžų ir kitų nišų, švieslangių ir kupolų tūris;
4) aukštai, skirti inžineriniams tinklams ir įrenginiams, į pastato tūrį įskaitomi, nors ir
neapšildomi;
5) į antžeminės dalies pastato tūrį neįskaičiuojama įvažų po pastatu, terasų, portikų,
atvirų verandų ir kitų sienomis neatitvertų erdvių, prie fasadų pristatytų lodžų,
įstiklintų ir neįstiklintų balkonų tūris;
6) priestatų ir antstatų tūriai skaičiuojami taip pat kaip ir pagrindinių pastatų.
Pastato požeminės dalies tūris skaičiuojamas taip:
1) rūsio ar pusrūsio – dauginant horizontalaus pjūvio plotą iš įkainojimo aukščio.
Horizontalaus pjūvio plotas skaičiuojamas pagal rūsio ar pusrūsio sienų išorinį
paviršių, įskaitant tinko arba apdailos sluoksnio storį, nišas, tačiau neįskaitant
išsikišusių architektūrinių detalių;
2) prie požeminės pastato dalies tūrio priskaičiuojamas baseinų, technologinių
duobių ir kitų erdvių (pagal šių erdvių sienų išorės matmenis), esančių žemiau
rūsio (pusrūsio) grindų paviršiaus, tūris;
3) į požeminės pastato dalies tūrį neįskaičiuojami šviesduobių, krovinių nuleidimo
duobių, atvirų išorės laiptų bei išsikišančių iš pamatų išorės vertikalių plokštumų
konstrukcijų ir pogrindžio tūris.
Atskirai stovinčių kiemo rūsių, kurių sienos yra virš žemės paviršiaus, tūris nustatomas pagal išorinius matavimus. Aukštis matuojamas nuo rūsio grindų iki lubų, pridedant
perdangos storį. Požeminiai rūsiai (užpilti žemėmis) matuojami iš vidaus, pridedant sienų
storį.
Pastato tūris skaičiuojamas 1 kub. m tikslumu.
2.3.7. Patalpų plotų skaičiavimas
Pastatams, kuriems rengiami aukštų planai, apskaičiuojami pastatų vidaus plotai.
Pastato patalpų vidaus plotai skaičiuojami tarp atitvarinių konstrukcijų paviršių.
Į vidaus plotus neįskaičiuojami plotai:
• žemesnių kaip 1,6 m nišų ir jose įrengtų spintų;
• erdvių po laiptais, kurios žemesnės kaip 1,6 m;
• pastogėse įrengtų patalpų, kurios žemesnės kaip 1,6 m;
• krosnių, židinių, viryklių (skaičiuojant ir vientiso su virykle garų rinktuvo aukštį),
aukštesnių kaip 1,3 m;
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• iki 1,5 m pločio sienų ir pertvarų angų. Jei sienos ar pertvaros angos plotis didesnis
kaip 1,5 m ir yra įstiklinta ar pan., ir kurios aukštis nuo grindų didesnis kaip 1,6 m,
šios angos plotas skaičiuojamas iki atitinkamos atitvaros;
• uždarų laiptinių, lifto šachtų;
• atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių.
Gyvenamosios patalpos (t.y. buto gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose; vieno buto namo; atskiro kambario su bendrojo naudojimo patalpomis) plotas
skaičiuojamas kaip gyventi skirtų uždarų ar pusiau uždarų patalpų plotų suma. Gyvenamosios patalpos skaičiuojami šie patalpų plotai: gyvenamasis, pagalbinis, verslo, rūsio
(pusrūsio) patalpų, garažo bei naudingasis plotai.
Gyvenamasis plotas. Prie gyvenamųjų patalpų priskiriama: svetainės, valgomieji,
miegamieji, darbo kabinetai, gyvenamieji kambariai, virtuvės ir kitos gyventi tinkančios
šiltos patalpos, kurių grindų plotas didesnis kaip 4 kv. m (kai kuriems gyvenamųjų pastatų
tipams teisės aktais gali būti nustatytas kitoks minimalus kambario grindų plotas). Šios
patalpos turi turėti apšiltintas atitvarines konstrukcijas ir galimybę būti normaliai šildomos
žiemą, neatsižvelgiant, ar jose yra stacionariniai šildymo įrenginiai, ar ne. Kambarių
sieninės spintos įskaitomos į gyvenamąjį plotą. Be to, kontoroms, smulkiam rankų darbo
verslui (mezgimui, pynimui, tapybai ir pan.) naudojamos buto patalpos, kurioms taikomi
gyvenamųjų patalpų norminiai reikalavimai, yra kambariai. Kambarys – tai patalpa, apribota perdangomis (denginiu) ir sienomis (pertvaromis) nuo grindų iki lubų, ne mažesnio
kaip 4 kv. m grindų ploto, atitinkanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus higienos reikalavimus.
Pagalbinis plotas. Pagalbinis plotas yra visų gyvenamųjų patalpų, išskyrus kambarius, verslo patalpas, rūsius (pusrūsius) ir garažus, plotų suma.
Į pagalbinį plotą įskaitomos visos šildomos ar nešildomos patalpos, naudojamos
epizodiškai ir neskirtos tiesiogiai gyventi: virtuvės (pastatų, atiduotų naudoti iki 200001-01), virtuvėlės, tualetai, vonios, dušo kambariai, pirtys, saunos ir jų nusirengimo kambariai, baseinai, skalbyklos, pomėgių patalpos (sporto, meistravimo, kai jos neįeina į verslo patalpų sudėtį), taip pat prieškambariai, koridoriai, vestibiuliai, priemenės, prieangiai,
sandėliai, įstiklintos verandos, įstiklintos lodžos, įstiklinti balkonai, taip pat žiemos sodai
ir atriumai pastato tūryje, komunikacijų įvadų ir apskaitos patalpos, elektros skydinės,
katilinės, ventiliacinės kameros, patalpos su vandens šildikliais, siurbliais, išsiplėtimo indais ir kt. Taip pat pagalbinį plotą sudaro atvirų ir pusiau atvirų laiptų aikštelės (išskyrus
rūsio patalpų), jeigu jos yra kitos patalpos (koridoriaus, prieškambario, kambario) neatskiriama dalis arba atlieka koridoriaus paskirtį.
Pagalbinio ploto dalis, esanti „šiltomis” atitvaromis apribotoje pastato erdvėje,
įskaičiuojama į pagalbinį naudingąjį gyvenamosios patalpos plotą.
Šaltų pagalbinių patalpų (uždarų lodžų, įstiklintų balkonų, uždarų verandų, oranžerėjų, atriumų, žiemos sodų, priemenių, sandėlių, kitų „šaltas” atitvaras turinčių patalpų)
plotai įskaičiuojami į gyvenamosios patalpos pagalbinį nenaudingąjį plotą.
Verslo plotas. Šiam plotui priskiriamas gyvenamojoje patalpoje verslui skirtų patalpų,
kuriose užsiimama kuria nors darbine ar kita veikla, aptarnaujami klientai, plotas.
Rūsio (pusrūsio) patalpų plotas skaičiuojamas pagal jų faktinę paskirtį: pusrūsyje
įrengtų kambarių plotas įskaičiuojamas į gyvenamąjį, pagalbinių patalpų – į pagalbinį,
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verslo patalpų – į verslo, garažo patalpų – į garažo, naudojamų tiesioginei rūsio (pusrūsio)
paskirčiai – į rūsio (pusrūsio) plotą.
Garažo plotas. Jį sudaro patalpų automobiliams, motociklams ir jų priekaboms laikyti plotas.
Naudingasis plotas. Gyvenamosios patalpos naudingasis plotas yra visų kambarių
(gyvenamojo ploto), verslo patalpų (verslo ploto) ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio
naudingojo ploto) plotų suma.
Patalpų plotas skaičiuojamas kvadratiniais metrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
Gyvenamosios paskirties pastato bendrąjį plotą Pb sudaro:
Pb = Pgp + Pbn+ Pr + Pgr ,

(2.6)

čia Pgp – visų gyvenamųjų patalpų bendras plotas m2;
Pbn – bendro naudojimo patalpų plotas m2;
Pr – rūsio (pusrūsio) patalpų plotas m2;
Pgr – garažo patalpų plotas m2.
Gyvenamosios paskirties pastato negyvenamųjų patalpų (atskirų nekilnojamojo
turto objektų) plotas yra visų gyvenamosioms patalpoms nepriklausančių negyvenamųjų
patalpų (parduotuvių, kontorų, paslaugų įmonių ir kt.) plotų suma. Šio ploto sudedamosios
dalys skaičiuojamos pagal negyvenamosios paskirties patalpų plotų skaičiavimo tvarką.
Gyvenamųjų patalpų bendrasis plotas Pgp:
Pgp= Pg+ Pp + Pv + Pkt ‚

(2.7)

čia Pg – gyvenamasis plotas m2;
Pp – pagalbinis plotas (jį sudaro pagalbinis naudingas bei pagalbinis nenaudingas
plotai) m2;
Pv – verslo plotas m2;
Pkt – kitas plotas (jį sudaro rūsio (pusrūsio) bei garažo patalpų plotai) m2.
Rūsio (pusrūsio) ar garažo patalpos, į kurias patenkama tiesiog iš gyvenamosios
patalpos, įskaičiuojamas į šios gyvenamosios patalpos bendrąjį plotą.
Negyvenamosios paskirties pastato patalpų plotai skaičiuojami kaip pagrindinių ir
pagalbinių patalpų plotų suma:
Pn = Ppg + Pp ,

(2.8)

čia Ppg – pagrindinis plotas m2;
Pp – pagalbinis plotas m2.
Negyvenamosios paskirties pastatuose gyvenamųjų patalpų plotai skirstomi ir
skaičiuojami gyvenamųjų patalpų skaičiavimui nustatyta tvarka.
Sodo namelio bendrasis plotas Ps apskaičiuojamas:
Ps = Ppg + Pp ,

(2.9)
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čia Ppg – pagrindinis plotas, t.y. visų uždarų patalpų (kambarių, virtuvių, sandėliukų ir
kt.), esančių antžeminiuose aukštuose, plotas m2;
Pp – patalpų, esančių rūsiuose (pusrūsiuose), garažų, ūkio patalpų, priblokuotų prie
sodo namo ir turinčių ryšį su juo, plotas m2.
Uždarų laiptinių aikštelių plotai neskaičiuojami nepaisant jų dydžio. Atvirų verandų,
terasų, atvirų lodžų, atvirų balkonų plotai neskaičiuojami. Laikinai atitvertų patalpų,
neturinčių įėjimo, apytikris plotas priskaičiuojamas prie patalpos, su kuria jis ribojasi,
ploto.
Apskaičiuoti pastato atskirų patalpų plotai surašomi aukštų planuose ir nurodomi
kadastro duomenų formose.
2.3.8. Statinių fotografavimo tvarka
Lauko darbų metu atlikus statinių matavimus, nufotografuojamas žemės sklype esantis pagrindinis pastatas bei kiti pastatai (kuriems buvo rengti aukštų planai).
Patalpos, laikini statiniai, inžineriniai tinklai, geležinkeliai, keliai, gatvės ir pan. nefotografuojami.
Statinių fotografavimo tikslas – išsamiai, vaizdžiai parodyti statinį arba jo dalį, formas, apimtį, matmenis bei proporcijas, detales ir panaudotas medžiagas.
Pastato fasadinė pusė fotografuojama iš šono, kad, be fasado, būtų matoma dar viena siena ir taip būtų nustatyta perspektyva. Sudėtingos architektūros pastatus – su erkeriais, galerijomis, verandomis, lodžomis, portikais, terasomis, priestatais arba kai atskiroms pastato dalims naudotos skirtingos statybos medžiagos, taip pat skirtingi jų statybos metai ir nevienodas nusidėvėjimas ir jei pastato fasado nuotraukoje neatsispindi šios
pastato charakteristikos, rekomenduojama fotografuoti papildomai.
Tais atvejais, kai pastatai išsidėstę vienoje eilėje ir nėra galimybės nuotraukoje
užfiksuoti matuojamo objekto dviejų sienų, taip pat kai pastato fasadas netelpa į kadrą, jie
fotografuojami kampu taip, kad pirmajame fotografijos plane matytųsi pastato detalės, o
tolesniajame plane atsispindėtų jo forma ir matmenys.
Jeigu matuojamas pastatas yra uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, kieme arba akligatvyje,
ir nėra galimybės jį nufotografuoti kampu, padaroma frontalinė (simetrinė) jo fasado nuotrauka.
Pasikeitus pastato fasadui arba kitoms jo detalėms arba pastačius priestatus, padaromos naujos pastato nuotraukos, nors jie buvo nufotografuoti anksčiau.
Daroma po dvi spalvotas statinio nuotraukas, kad jose atsispindėtų pagrindiniai pastatui būdingi bruožai (forma, matmenys, architektūrinės detalės ir t.t.).

2.4. Statinių vertinimas
Pagrindinės sąvokos
Ekspertinis vertinimo būdas – vertinimo būdas, kai remiantis atskirų nekilnojamojo turto vienetų vertinimo patirtimi ir analize nustatomi vertinimo koeficientai, rodikliai ir
kiti santykiniai lyginamieji dydžiai, leidžiantys įvertinti panašias savybes turintį turtą.
Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – procesas, kai per nustatytą laiką, taikant
bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų
bazėse sukauptų duomenų analizės bei vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių
nekilnojamojo turto objektų grupė. Atlikus nekilnojamojo turto masinį vertinimą, paren32

giama bendra panašių nekilnojamojo turto objektų grupės vertinimo ataskaita, o kiekvieno
nekilnojamojo turto vieneto ataskaita nerengiama [13].
Nekilnojamojo turto verčių žemėlapis – Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis,
turintis nekilnojamojo turto verčių zonų sluoksnį ir kitus rodiklius (nuorodas), pagal kuriuos apskaičiuojama nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė.
Nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė – tą pačią pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį turinčių nekilnojamojo turto objektų vertė, atspindinti nekilnojamojo turto
vidutinę rinkos kainą nagrinėjamoje teritorijoje (zonoje) ir nustatyta masinio vertinimo
būdu panaudojant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme numatytus turto vertinimo metodus [13].
Vertė – prekių (paslaugų) ar kito turto, ar verslo naudingumo tam tikru metu matas,
nustatytas pagal atitinkamą vertinimo metodą [17].
Atkuriamoji vertė – apskaičiuota pinigų suma (kaštai), kurios reikėtų tokių pat
fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti (įrengti) [17].
Naudojimo vertė – apskaičiuota pinigų suma, išreiškianti turto ekonominį
naudingumą (turto teikiamą ekonominę naudą) [17].
Vertinimo modelis – matematinė formulė, taikoma nekilnojamojo turto vidutinei
rinkos vertei apskaičiuoti nekilnojamojo turto verčių zonose, atsižvelgiant į nekilnojamojo
turto kadastro rodiklius.
Vietovės pataisos koeficientas – nekilnojamojo turto rinkos kainų ir atkuriamųjų
verčių santykis nekilnojamojo turto verčių zonoje (nagrinėjamoje teritorijoje).
Rengiant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, atlikus matavimus vietovėje,
nustatomi pagrindiniai nekilnojamuosius daiktus apibūdinantys kadastro rodikliai. Vienas
iš svarbesnių kadastro duomenų nustatymo darbų etapų yra nekilnojamųjų daiktų vertės
apskaičiavimas. Ši vertė naudojama nekilnojamųjų daiktų mokesčiams nustatyti.
Nekilnojamasis turtas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymu [17], Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymu [13], Turto vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 [30], ir Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis
[25].
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nurodyti vertinimo metodai taikomi vertinant skirtingų paskirčių turtą. Nekilnojamasis turtas vertinamas [13]:
1) komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas – lyginamosios vertės (pardavimo
kainų analogų) bei naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų
srautų diskonto) metodais, taikant masinį nekilnojamojo turto vertinimą;
2) gyvenamosios, sodų ir garažų (išskyrus pramoninius) paskirties nekilnojamasis
turtas – lyginamosios vertės (pardavimo kainų analogų) metodu, taikant masinį
nekilnojamojo turto vertinimą;
3) inžineriniai statiniai – atkuriamosios vertės (kaštų) metodu (apskaičiuojant fizinio
nusidėvėjimo procentą);
4) kitas šios dalies 1–3 punktuose nenurodytas nekilnojamasis turtas – atkuriamosios vertės (kaštų) metodu (apskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo procentą), taikant
vietovės pataisos koeficientą, įvertinantį nekilnojamojo turto buvimo vietos įtaką.
Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metai pagal kalendorinių metų sausio 1 dienos būklę.
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Nekilnojamojo turto mokestine verte laikoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos
vertė bei nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu [13].
Nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Mokesčio mokėtojai gali pateikti
prašymą turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto
vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu nekilnojamojo
turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta atliekant masinį nekilnojamojo turto vertinimą, arba
nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, skiriasi nuo nekilnojamojo turto vertės,
nustatytos atliekant individualų vertinimą, daugiau kaip 10 procentų [13].
Vertės nustatymas lyginamosios vertės ir naudojimo pajamų vertės metodais.
Vertinant komercinio naudojimo, gyvenamosios, sodų, garažų paskirties nekilnojamąjį
turtą lyginamosios vertės (pardavimo kainų analogų) metodu arba naudojimo pajamų vertės
(pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodu, taikant masinį nekilnojamojo
turto vertinimą, nustatoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Objektai įvertinami
pagal sudarytus nekilnojamojo turto verčių žemėlapius.
Vertinimo modeliams sudaryti naudojami nekilnojamojo turto rinkos sandorių
duomenys grupuojami pagal nekilnojamojo turto verčių zonas ir paskirtis (paskirčių grupes)
ir analizuojami pagal statistinius metodus. Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą tvarkanti įmonė nekilnojamojo turto kadastro duomenis, atsižvelgdama
į nekilnojamojo turto rinkos konjunktūrą, pagal nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis
nekilnojamojo turto verčių zonoje suskirsto į nekilnojamojo turto grupes ir šioms nekilnojamojo turto grupėms parengia vertinimo modelius nekilnojamojo turto vidutinei rinkos
vertei apskaičiuoti. Pagalbinio ūkio pastatai, esantys gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto priklausiniais, vertinami tais pačiais metodais kaip ir pats nekilnojamasis turtas,
kurio priklausiniai yra šie pastatai.
Nekilnojamojo turto vertinimo modelyje gali būti nustatomi šie veiksniai, turintys
įtakos nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymui:
1) nekilnojamojo turto buvimo vieta;
2) nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis;
3) nekilnojamojo turto fizinės savybės (nustatytos pagal kadastro rodiklius);
4) nekilnojamojo turto inžinerinė įranga.
Įvertinant konkretų nekilnojamojo turto objektą pagal nekilnojamojo turto buvimo
vietą nustatoma nekilnojamojo turto verčių zona, nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis,
plotas ir kiti vertinimo modelyje nurodyti objekto rodikliai. Įrašius į vertinimo modelį šių
rodiklių reikšmes ir atlikus aritmetinius veiksmus, nustatoma nekilnojamojo turto vidutinė
rinkos vertė.
Vertės nustatymas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu. Nekilnojamasis turtas atkuriamosios vertės metodu vertinamas naudojant Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro duomenis, nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybos
vertės) kainynus, parengtus pagal vidutines statybos medžiagų ir darbų rinkos kainas
Lietuvoje, kuriuos tvirtina ir ne rečiau kaip kas penkerius metus atnaujina Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą tvarkanti įmonė, suderinusi su Finansų ministerija ir Aplinkos ministerija, fizinio nusidėvėjimo normatyvus ir vietovės pataisos koeficientus.
Vertinant turtą atkuriamosios vertės metodu, apskaičiuojama:
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1. Nekilnojamojo turto statybos vertė (atkūrimo kaštai) – objekto dydį (kubatūrą,
kvadratūrą ar kitą kiekį), nurodytą Nekilnojamojo turto kadastre, padauginus iš
1 kub. metro (1 kv. metro ar kito vieneto) vidutinės statybos vertės, nurodytos
nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybos vertės) kainynuose.
2. Nekilnojamojo turto atkuriamoji vertė – nekilnojamojo turto statybos vertę patikslinus fizinio nusidėvėjimo procentu, apskaičiuotu už visus nekilnojamojo turto
eksploatavimo metus, laikantis šių reikalavimų:
2.1. didesnis negu 75 proc. fizinio nusidėvėjimo procentas, išskyrus nustatytąjį
ekspertiniu vertinimo būdu, inžineriniams statiniams prilyginamas 75 proc.,
didesnis negu 70 proc. fizinio nusidėvėjimo procentas, išskyrus nustatytąjį
ekspertiniu vertinimo būdu, kitam nekilnojamajam turtui prilyginamas 70
proc.;
2.2. nekilnojamojo turto fizinio nusidėvėjimo procentas skaičiuojamas nuo jo
statybos pabaigos metų (statybos metai į fizinio nusidėvėjimo skaičiavimus
neįtraukiami), užfiksuotų Nekilnojamojo turto kadastre;
2.3. ekspertiniu vertinimo būdu fizinis nusidėvėjimas gali būti apskaičiuojamas, kai nekilnojamasis turtas:
• suremontuotas pakeičiant konstrukcijos (pamatų, sienų, perdangų, stogo ir t.
t.) elementus;
• perkeltas iš kitos vietos;
• pastatytas iš senų statybinių medžiagų;
• nukentėjęs nuo stichinių nelaimių arba yra su statybos, konstrukcijų elementų
defektais;
• suremontuotas techninius ir eksploatacijos reikalavimus atitinkančiai būklei
palaikyti (keičiamos atramos, sklendės, pabėgiai ir t.t.);
2.4. ekspertiniu vertinimo būdu fizinis nusidėvėjimas apskaičiuojamas pagal
kiekvieno konstrukcijos elemento fizinį nusidėvėjimą.
3. Nekilnojamojo turto rinkos vertė nustatoma nekilnojamojo turto atkuriamąją
vertę patikslinant vietovės pataisos koeficientais. Vietovės pataisos koeficientas
netaikomas įvertinant inžinerinius statinius.
Nekilnojamojo turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu užfiksuojamas
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje (toliau vadinama – kadastro byla), kuri
prilyginama nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitai.

2.5. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Atlikus kadastrinius matavimus, užpildžius reikiamas formas bei parengus objektų
planus ir surinkus kitus reikalingus dokumentus, formuojama kadastro byla. Ši byla formuojama atskiriems nekilnojamojo turto objektams:
1) žemės sklypui su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus
laikinus statinius ar nesudėtingus statinius, kuriems nereikia statybos leidimo;
2) žemės sklypui, kuriame nėra statinių;
3) statiniams (taip pat nebaigtiems statyti), išskyrus laikinus statinius ar nesudėtingus
statinius, kuriems nereikia statybos leidimo, kai nėra suformuotas žemės sklypas;
4) patalpoms, kurios yra suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
5) inžineriniams statiniams.
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Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:
1) žemės sklypo planas (skaitmeninės ir analoginės formos);
2) žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmeninės ir analoginės formos);
3) žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas;
4) panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai
ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant
šaltinį;
5) geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir
kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;
6) statinių planai (skaitmeninės ir analoginės formos);
7) statinių kadastro duomenų formos (skaitmeninės ir analoginės formos);
8) pastatų fotonuotraukos;
9) verčių nustatymo žiniaraščiai;
10) dokumentai, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
11) kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.
Tuo atveju, kai buvo atliekami statinių kadastriniai matavimai, parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia užsakovui.

2.6. Statinių kadastro duomenų tikslinimas
Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų tikslinimas – veiksmai, kuriais
nustatomi įrašyto į nekilnojamojo turto kadastrą objekto duomenų pasikeitimai ir atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Nustatant statinių kadastro duomenų pasikeitimą vietoje apžiūrimi pastatai, atskiri
aukštai ir sulyginami su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jei nėra
pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai pasikeitę, jie nufotografuojami.
Apžiūrėjimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitę duomenys surašomi abrise.
Jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamų
patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.
Pastatytų naujų priestatų, antstatų kadastro duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis pagrindiniais pastatų kadastro duomenų surinkimo reikalavimais, sutartiniais
ženklais. Naujai pastatytam pastatui pažymėti plane suteikiamas nepanaudotas eilės numeris. Nugriautų pastatų eilės numerių naudoti naujai pastatytiems pastatams žymėti plane
negalima.
Nustačius kadastro duomenų pasikeitimus, pastato aukštų planuose pažymimi visi
naujai atsiradę konstrukciniai elementai, santechnikos įrengimai bei visi kiti elementai,
kaip ir pirmą kartą renkant statinių kadastro duomenis.
Atlikus statinių kadastrinius matavimus vietovėje, kameraliai braižomi nauji pastatų
aukštų planai. Plotai skaičiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant į tai,
kiek pasikeitė patalpos plotas. Skaičiuojami patalpų plotai, kurie anksčiau nebuvo skaičiuoti
(įstiklintų lodžų, įstiklintų balkonų, įstiklintų verandų, sandėliukų šaltuose priestatuose,
antstatuose ir t.t.). Šios patalpos išmatuojamos ir apskaičiuojami plotai. Užpildomos reikalingos kadastro duomenų bylos formos.
Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
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2 skyriaus klausimai
1. Kas laikoma nekilnojamojo turto kadastro objektais?
2. Kokie statinių duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą?
3. Kas organizuoja statinių kadastrinių matavimų darbus?
4. Kokios matininkų ir matininkų ekspertų teisės ir pareigos?
5. Kokiems statiniams atliekami kadastriniai matavimai?
6. Kokia medžiaga reikalinga statinių matavimams atlikti?
7. Kada matuojami nebaigti statyti statiniai?
8. Kokie matavimo darbų etapai?
9. Kokie kadastro duomenys surenkami statinių išdėstymo planams sudaryti?
10.Kokie horizontalinės nuotraukos metodai naudojami matavimams?
11. Kokie atliekami pastatų išorės ir vidaus matavimo darbai?
12. Kokie reikalavimai abrisams sudaryti?
13. Kokios pastatų sudėtinės dalys?
14. Kaip nustatomos pastatų matavimo paklaidos?
15. Kaip nustatomi pastatų ir jų dalių aukščiai?
16.Kaip apdorojami surinkti kadastro duomenys?
17.Kaip sudaromi statinių išdėstymo planai?
18.Kaip sudaromi pastatų aukštų planai?
19.Kaip nustatomi pastatų ir jų dalių plotai bei tūriai?
20.Kaip nustatomi bendrasis, naudingasis, gyvenamasis, verslo, pagalbinis, rūsio,
garažo, negyvenamųjų patalpų bei kiti plotai?
21. Kokia statinių fotografavimo tvarka?
22. Kokie nekilnojamojo turto vertinimo metodai naudojami vertinant skirtingų
paskirčių turtą?
23. Kokiems objektams formuojamos atskiros nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų bylos?
24.Kokie dokumentai komplektuojami nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje?
25.Kaip atliekamas kadastro duomenų tikslinimas?
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3. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS
3.1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į kadastrą
Užsakovas kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
bylą (2 egzempliorius) ir reikalingas kadastro duomenų formas bei planus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
vieną egzempliorių ir kadastro duomenų formas bei planus, parengtus skaitmenine forma.
Kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis
į kadastrą ar juos pakeisti, įregistruoja jį kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje,
nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką (valandą ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašymą priėmusį asmenį, ir suteikia prašymui eilės
numerį. Kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimtą sprendimą prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti. Prašymą
pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo įregistravimo faktą,
datą ir laiką. Pažymos formą tvirtina kadastro tvarkytojas.
Kai pateiktieji dokumentai atitinka nustatytuosius reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis
įrašo į kadastrą. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą patvirtinantys dokumentai pareiškėjams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas. Į kadastrą įrašomi nekilnojamojo daikto
kadastro duomenys – suformuojamas įrašas. Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo
daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro
tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.
Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus
ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems
naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji
jų identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame
duomenų banke.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašytais į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenų banko patvirtinimą. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys
įrašyti į centrinį duomenų banką, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašą
apie kadastro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.
Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, sudaroma
šio daikto dokumentų archyvinė byla.
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei
statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar buvo atlikti nekilnojamosios kultūros
paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu.
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3.2. Kadastro duomenų įrašymo ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų
pakeitimo dokumentai yra:
1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas;
2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis;
3) rašytiniai sandoriai;
4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai;
5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai.
Kaip minėta, kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto
kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro
duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų [22]
nustatyta tvarka.
Kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą [2], kai yra prašoma įrašyti į
nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991
m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė.

3.3. Nekilnojamojo turto kadastro sandara ir duomenų turinys
Nekilnojamojo turto kadastrą sudaro įrašai apie nekilnojamuosius daiktus. Įraše nurodomi:
1) tekstiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
2) grafiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys apie šio daikto padėtį valstybinėje
koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.
Kai statinys yra padalytas į patalpas, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys apie statinį ir apie jo sudėtines
dalis – patalpas.
Nekilnojamųjų daiktų, kurie pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą yra įrašyti
į valstybės paslapčių sąrašą, duomenys apie statinių statybinę medžiagą, plotą, vidaus
įrangos charakteristikas saugomi Vyriausybės nustatyta tvarka.
Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinė byla. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, sudaroma šio daikto dokumentų
archyvinė byla. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinėje byloje saugomi:
1) prašymai įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;
2) prašymai atsiimti prašymus įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;
3) sprendimai atsisakyti įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;
4) dokumentai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai, pagal kuriuos
įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.
Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos saugomos kadastro tvarkytojo
nustatyta tvarka archyve.
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3.4. Pranešimai kadastro tvarkytojui
Institucija, išdavusi leidimą statinį statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar atlikti
nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus, per 14 kalendorinių
dienų nuo išdavimo dienos perduoda pranešimą kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas
padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.
Institucija, pripažinusi statinį tinkamu naudoti, per 14 kalendorinių dienų nuo
pripažinimo dienos perduoda pranešimą kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro
žymą nekilnojamojo turto kadastre.
Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis
gyventi, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda pranešimą
kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.
Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą
paskelbti saugomu arba Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda
pranešimą kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.
Institucija, priėmusi sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą,
per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda nuosavybės teisių
atkūrimo bylą kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta
tvarka duomenis įrašo į nekilnojamojo turto kadastrą.

3.5. Kadastro duomenų naudojimas
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami, saugomi ir teikiami iš
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo [14] ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų [23] nustatyta tvarka. Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus,
reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais. Informacija centrinio duomenų banko duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams pagal
kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis. Kadastro duomenys yra vieši, išskyrus
valstybės paslaptį sudarančius duomenis.
3 skyriaus klausimai
1. Kaip atliekamas kadastro tvarkytojui pateikto prašymo ir kadastro duomenų registravimas?
2. Kokie duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą teisiniai pagrindai?
3. Kas sudaro nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinę bylą?
4. Kokios institucijos privalo informuoti nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją?
5. Kaip naudojamasi nekilnojamojo turto kadastro duomenimis?
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4. PAGRINDINĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ
FORMAVIMO SĄLYGOS
Nekilnojamųjų daiktų formavimas – tai įstatymine baze paremtų taisyklių,
priemonių bei veiksmų visuma, leidžianti atsirasti arba sukurti nekilnojamąjį turtą kaip
daiktinės teisės objektą [12].
Įstatymams veikti Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimus, ministerijos
ir žinybos bei įgaliotos institucijos išleidžia metodinius nurodymus, rekomendacijas bei
teikia metodinius paaiškinimus Vyriausybės nutarimams įvykdyti. Parengta įstatyminė
bazė nustato mechanizmą, kaip gali būti suformuotos objekto daiktinės teisės, tai yra
chronologiją, vykdytojus, atsakomybę, įforminimą. Kaip minėta, svarbiausieji šalies
nekilnojamojo turto objektai yra žemės sklypai, statiniai bei patalpos. Žemės sklypų
formavimą dažniausiai vykdo valstybės ir valdžios institucijos (apskrities administracijos
ir savivaldybės) ir tik šiek tiek įtakos turi privačios struktūros – fiziniai bei juridiniai asmenys. Formuojant statinius bei įrenginius, tenkinančius visuomenės poreikius, valstybės
ir valdžios institucijos tvirtina projektinius dokumentus, suteikia leidimus statyboms ir jas
pripažįsta tinkamais naudoti.
Statinių, ypač pastatų, statyba dažniausiai yra vykdoma privataus sektoriaus iniciatyva, todėl ir didžioji atsakomybės dalis tenka fiziniams bei juridiniams asmenims – statytojams. Valstybės ir valdžios struktūros tvirtina statinių projektus, suteikia leidimus statyboms bei pripažįsta juos tinkamais naudoti, t. y. atlieka kontrolės funkcijas.
Nekilnojamųjų daiktų formavimo būdai [12]:
1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą;
2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus
nekilnojamuosius daiktus;
3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise
valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;
4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą;
5) atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją.
Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka.
Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro
duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

4.1. Statinių formavimas
Statinius galima pradėti formuoti turint teisėtai naudojamą žemės sklypą, t.y. pateikus pažymėjimą, patvirtinantį nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre. Sklypas gali būti nuomojamas, naudojamas panaudos teise
arba privati nuosavybė. Prieš pradedant statybinę veiklą, reikia parengti ir patvirtinti
žemės sklypo suplanavimo projektą. Pagrindinius reikalavimus projektui rengti, tolesniems statybų projektavimo, projektų vykdymo veiksmams nustato Lietuvos Respublikos
statybos įstatymas ir jo poįstatyminiai dokumentai. Atliekant statybinius tyrinėjimus, rengiant statinio projektą, statant ir pripažįstant statinį tinkamu naudoti, be minėto įstatymo,
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privaloma remtis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, reglamentuojančiais:
• aplinkos apsaugą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą,
• saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, kultūros paveldo ir jo teritorijų apsaugą,
• gaisrinę saugą, gyventojų higieną ir sveikatos apsaugą,
• darbo saugą ir visuomenės sveikatos apsaugą bei pan.
Normatyvinius atstumus tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų nustato Vyriausybės
įgaliota institucija normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.
Statinio projektavimas suplanuotame sklype pradedamas nuo techninių sąlygų sąvado
užsakymo ir jų gavimo. Statytojas pateikia savivaldybei pageidavimus dėl inžinerinių
pajėgumų (elektros, dujų, šilumos, vandens nuotekų, telekomunikacijų ir kt.) galimo panaudojimo būsimuose statiniuose. Savivaldybė, suderinus galimus pajėgumų panaudojimus arba jų papildomus įrengimus su eksploatuojančiomis organizacijomis, priima galutinį
sprendimą ir išduoda techninių statybos sąlygų sąvadą. Tolesni techninės veiklos veiksmai
nustatyti Statybos įstatyme:
1) statybiniai tyrinėjimai,
2) statinių projektavimas,
3) statinio projekto ekspertizė,
4) statybos darbai ir statinių projekto vykdymo priežiūra,
5) statinio statybos techninė priežiūra,
6) statinio ekspertizė.
Statybinių tyrinėjimų pagrindinis tikslas yra nustatyti žemės grunto sudėtį statybvietės
teritorijoje. Jei numatytas statyti objektas yra papildomą taršą skleidžianti įmonė, tuomet
turi būti ištiriamas grunto užterštumas. Urbanizuotose teritorijose galimos istorinio paveldo liekanos, todėl gali būti reikalaujama atlikti istorinius, archeologinius, architektūrinius
tyrinėjimus. Sklypas turi būti įformintas atlikus kadastrinius matavimus bei parengus
topografinę nuotrauką.
Statinio projektavimo pirmuoju etapu, esant statybinių tyrinėjimų rezultatams,
užsakovas privalo pateikti objekto projektavimo sąlygų sąvadą. Šiam sąvadui gauti statytojas pateikia savivaldybei duomenis apie būsimą statinį pagal nustatytą formą, projektinius siūlymus, žemės naudojimo dokumentus.
Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Inžinerinių
tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis.
Visų antžeminių statinių ir tų požeminių statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar
kitoms jų reikmėms tenkinti, projektams, be kitų nustatytų dalių, yra privaloma architektūrinė
dalis. Statinio projektas rengiamas architekto vadovaujantis statinio saugos ir paskirties reikalavimais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir
paskirties dokumentais. Baigiamasis statinio projektavimo etapas yra statinio projekto patvirtinimas. Tam tikriems statiniams turi būti atlikta statinio projekto ekspertizė. Statinį galima
pradėti statyti tik turint statybos leidimą, statybos darbų leidimą bei kitus reikalingus dokumentus.
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4.2. Statybos leidimas ir statybų vykdymas
Statybos leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtintas Statybos
techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“.
Statybos leidimas vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio
remontą bei nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbus yra privalomas,
išskyrus [16]:
1) nesudėtingus (tarp jų – laikinus) statinius;
2) statinio paprastąjį remontą (kai šis remontas vykdomas saugomose teritorijose,
statybos leidimas tam tikrais atvejais reikalingas);
3) statinio (patalpų) paskirties keitimą, kai paskirties keitimo projekte numatytas tik
paprastasis remontas arba statybos darbų atlikti nereikia.
Statybos leidimą, įskaitant statybos leidimą griauti statinį, išduoda:
1) statiniui, išdėstytam kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio
statytojas (užsakovas) yra savivaldybė (jos institucija, savivaldybės kontroliuojama įmonė, kiti savivaldybės administravimo subjektai) – apskrities viršininko
administracija;
2) statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmėms, įrašytam į Vyriausybės nustatyta
tvarka tvirtinamą sąrašą – apskrities viršininko administracija Vyriausybės nustatyta tvarka;
3) bet kuriam kitam statiniui – savivaldybės administracijos direktorius arba jo
įgaliotas kitas savivaldybės administracijos tarnautojas.
Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas (statant ūkio
būdu – statytojas) privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus. Statybos leidimas nesuteikia teisės pradėti
žemės darbų. Žemės darbai atliekami reglamento STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka.
Visiems statiniams, suprojektuotiems viename statinio projekte ir esantiems tiek
statinio statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms), tarp jų – ir laikiniems
statiniams, statomiems statybos reikmėms, taip pat visoms statybos rūšims, numatytoms projekte (naujų statinių statybai, rekonstravimui, kapitaliniam remontui, griovimui,
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams) išduodamas vienas
statybos leidimas.
Kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, Statytojas turi pateikti savivaldybės
administracijos subjektui [16]:
1) nustatytos formos prašymą;
2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius
dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas
priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Atvejus, kai šių dokumentų nereikia,
nustato reglamentas „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“;
3) statinio bendraturčių sutikimą;
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4) sutartį su gretimo žemės sklypo savininku dėl šio sklypo dalies laikino naudojimo statybos metu ir servitutų naudojant pastatytą statinį, dėl kompensacijų už
naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jei ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio
projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti už Statytojui priklausančio žemės sklypo ribų ar kai gretimo sklypo
dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti;
5) statinio projektą;
6) statinio projekto ekspertizės (kai ji privaloma) išvadas;
7) statinio projekto (kai projektą tvirtinti privaloma) patvirtinimo dokumentą;
8) atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
9) dokumentą dėl statinio statybos techninės priežiūros (kai techninė priežiūra yra
privaloma) vadovo paskyrimo ir jo kvalifikacijos atestato kopiją;
10) statinių kadastrinių matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą apie Nekilnojamojo
turto registre įregistruotą statinį (butą, patalpas) ir teises į jį arba Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašą (kai statinys rekonstruojamas ar
kapitališkai remontuojamas).“
Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs dokumentus, juos perduoda Nuolatinei statybos komisijai. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės merui arba administracijos subjektui išduoti arba
neišduoti statybos leidimą.
Kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, jai savivaldybės
meras arba administracijos subjektas privalo per 10 dienų nuo statytojo prašymo gavimo
perduoti Nuolatinės komisijos protokolą kartu su dokumentais.
Savivaldybės administracijos subjektas privalo išduoti statybos leidimą ne vėliau kaip
per 10 dienų (ypatingo statinio statybos leidimą – per 15 dienų) nuo dokumentų, pateikimo, o apskrities viršininko administracija – per 7 dienas nuo Nuolatinės statybos komisijos
protokolo gavimo. Savivaldybės administracijos subjektas jo išduoto leidimo kopiją kartu
su sklypo suvestinio inžinerinių tinklų plano ir dokumentų kopijomis per 3 dienas nuo jo
išdavimo pateikia apskrities viršininko administracijai ir per 30 dienų – nekilnojamojo
turto kadastro tvarkytojui. Kai leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, leidimo kopiją ji per 30 dienų pateikia nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.
Statybos leidimas galioja 10 metų. Leidimas statyti ir naudoti laikiną statinį galioja iki leidime nurodyto laiko, kuris nustatomas Nuolatinės statybos komisijos protokolu, atsižvelgiant
į statinio paskirtį, ir įrašomas statybos leidime, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 3 metai.
Statybos leidimas netenka galios šiais atvejais:
1) kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;
2) teismo sprendimu;
3) jei nuo leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba
per 10 metų nebuvo pripažintas tinkamu naudoti.
Juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar
kapitališkai remontuoti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės
pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu.
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Statybas gali vykdyti įmonės, kurių įstatuose numatyta statybų veikla, fiziniai asmenys, įsigiję statybų darbų patentą, bei užsienio valstybės statybos įmonės, turinčios
užsienio valstybės išduotus dokumentus ir pripažintus galiojančiais Lietuvoje. Statybos
rangovais vadinami fiziniai ir juridiniai asmenys, su statytoju sudarę rangos sutartį.

4.3. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti
Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais
naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. 242, yra parengtas taikant Statybos įstatymo nuostatas dėl statinių pripažinimo
tinkamais naudoti ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais, nustato pastatytų, rekonstruotų, kapitaliai suremontuotų statinių
bei pertvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarką, reikalavimus, komisijos sudėtį ir pan.
Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus,
esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti
žmonių sveikatai saugią produkciją.
Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria:
1) branduolinės energetikos objektų – Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
2) nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pertvarkomų visuomenės lėšomis (arba
jas naudojant iš dalies) – Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugą;
3) linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių – 0,4 kV
ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijų, naftos ir jos produktų tiekimo linijų,
magistralinių aukšto slėgio dujotiekių, – Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio
ministerijos;
4) visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies) nutiestų bei rekonstruotų ilgų
nuotolių geležinkelių, krašto ir magistralinių automobilių kelių su kartu pastatytais
jų statiniais (sankryžomis, tiltais, tuneliais, viadukais ir kt.), ilgų nuotolių ryšių linijų
su jų įrenginiais (televizijos bokštais, radijo antenų stiebais ir kt.), baigtų įrengti
automatinių telefonų stočių arba sumontuotos jų įrangos, pašto statinių – Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija;
5) vieno ir dviejų butų namų su kartu pastatytais priklausiniais, jų priestatų (antstatų), II
grupės nesudėtingų statinių, laikinų statinių, taip pat privatizuotų daugiabučių namų
pertvarkytų butų (kai nekeičiama jų paskirtis) – apskrities viršininko administracijos
valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Apskrities statybos
inspekcija) viršininkas;
6) daugiabučių namų, pramonės, žemės ūkio, komercinių bei viešojo naudojimo
pastatų ir kitų statinių, taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statinių arba
patalpų, statinių ir patalpų, pakeitus jų naudojimo paskirtį ar gamybos kategoriją
pagal gaisro ir sprogimų pavojų, – apskrities viršininkas arba jo įgaliota Apskrities
statybos inspekcija.
Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikiama statybos techninė ir
vykdymo dokumentacija ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas.
Komisijos nariai pagal kompetenciją privalo patikrinti, kaip statinys atitinka esminius
statinio reikalavimus, projektą, bendrųjų ir specialiųjų normatyvinių statybos dokumentų
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reikalavimus. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis)
pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos
darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių
tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar
jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.
Komisija įformina statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
Komisijos pasirašytą aktą per 15 darbo dienų patvirtina ją paskyrusi institucija. Jei
aktas per šį laiką nepatvirtinamas, svarstomos su tuo susijusios priežastys, po to komisija
sušaukiama iš naujo.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto patvirtinimo data.
Patvirtinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savininkas privalo jį įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.
Jei statinys pripažintas tinkamu naudoti, pažeidus įstatymus, poįstatyminius teisės
aktus, jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą atšaukia komisiją paskyrusi institucija iki šio
statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
Jeigu statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui pripažinus
statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu.
Nekilnojamojo turto kadastrą apie nekilnojamųjų daiktų formavimą šios proceso
metu informuoja atskirus formavimo darbus atliekančios institucijos.
4 skyriaus klausimai
1. Kokie dokumentai reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų formavimą?
2. Kokie pagrindiniai statinių formavimo darbų etapai?
3. Kokia institucija gali pakeisti statinio pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį?
4. Kas išduoda statybos leidimą, įskaitant statybos leidimą griauti statinį?
5. Kokie dokumentai pateikiami norint gauti statybos leidimą?
6. Kokie nekilnojamųjų daiktų formavimo būdai?
7. Kokios institucijos pripažįsta statinius tinkamais naudoti?
8. Koks dokumentas patvirtina, kad statinys baigtas statyti, kaip šis dokumentas
parengiamas?
9. Atliktas pastato kapitalinis remontas – iš dalies pakeista pastato fasadų išvaizda.
Kokį dokumentą reikia pateikti kadastro duomenims Nekilnojamojo turto registre
pakeisti?
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5. INŽINERINIŲ STATINIŲ KADASTRO DUOMENŲ
SURINKIMAS
Inžinerinių statinių kadastro duomenų nustatymo bei surinkimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas [12] ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai
[22], statybų tvarką reglamentuojantys dokumentai [26, 27, 28], Nacionalinės žemės tarnybos [5, 8, 29] bei kitų institucijų patvirtinti darbų techniniai reikalavimai.
Šiame skyriuje trumpai aptariami kelio ir kelio juostos kadastro duomenų surinkimo
darbai.

5.1. Kelio ir kelio juostos formavimas
Kelio kadastro duomenys nustatomi pagal kadastrinius matavimus, kurie atliekami
vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.522 [24], nuostatomis bei Kelio kadastro duomenų
bylos rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.105 [8].
Atliekant kelio kadastrinius matavimus, formuojama kelio, kaip inžinerinio statinio
(toliau vadinama – kelias), kadastro duomenų byla ir (arba) kelio juosta užimamo žemės
sklypo (toliau vadinama – kelio juosta) kadastro duomenų byla.
Prieš atliekant kelio juostos kadastro duomenų nustatymą, pagal teritorijų planavimo
dokumentus, t. y. detaliuosius planus – miesto teritorijoje, žemės reformos žemėtvarkos projektus bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus – kaimo vietovėje, turi būti
suformuotas žemės sklypas, kuriame nutiestas arba bus tiesiamas kelias.
Kelio ir kelio juostos kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, taip pat naudojant šią geodezinę, topografinę, kadastrų ir registrų bei kitų duomenų
bazių informaciją:
1) miesto gyvenamosiose vietovėse – topografinius planus, inžinerinių tinklų planus
– M 1:500–1:2 000;
2) kaimo gyvenamosiose vietovėse – topografinius planus, inžinerinių tinklų planus
– M 1:2 000–1:5 000 bei ortofotografinius žemėlapius – M 1:5 000–1:10 000;
3) kelių duomenų bankų duomenis;
4) Nekilnojamojo turto kadastro duomenis;
5) Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenis.
Topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą, kelio duomenų
banko duomenis ir kitus dokumentus, kurių reikia kelio kadastro duomenims nustatyti,
pateikia užsakovas arba surenka vykdytojas pagal jų tarpusavio rašytinį susitarimą. Kelio
ribos sutampa su kelio juostos užimamo žemės sklypo ribomis.

5.2. Kelio kadastro duomenų nustatymas
Atliekant kelio kadastro duomenų nustatymą, nustatomi kelią sudarančių sudėtinių
dalių kadastro duomenys.
Savivaldybių ribos kelią dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus.
Kadastro vietovių ribos kelio juostą dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus.
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Kai kertasi keli skirtingos reikšmės keliai, padalijamas žemesnės reikšmės kelias.
Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama didesnę reikšmę turinčiam keliui.
Kai kertasi keli tos pačios reikšmės keliai, padalijamas didesnį kelio numerį turintis
kelias. Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama mažesnę numerio reikšmę
turinčiam keliui. Hidrografiniai objektai kelio ar kelio juostos į atskirus nekilnojamuosius
daiktus nedalija.
Nuovažos nuo kelio priskiriamos keliui tik tuomet, jei jos yra kelio juostoje.
Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus bei naudojantis topografiniais planais bei kita geodezine ir topografine medžiaga.
Kelio kadastro duomenų nustatymo metu:
1) išanalizuojama surinkta informacija;
2) atliekami kadastriniai matavimai, kuriais nustatoma:
• kelio ašies (ašių, kai kelias yra su skiriamąja juosta) pradžios, pabaigos ir
posūkio taškų koordinatės;
• kelio ribos posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės, bet ne rečiau kaip
500 metrų tiesiajame kelio ruože;
• kelio sudėtinių dalių centro, pradžios ir pabaigos bei kitos taškų koordinatės;
3) apskaičiuojami kelio ir jo sudėtinių dalių pločiai, ilgiai ir plotai;
4) nustatomas kelio suskirstymas pagal reikšmę, numeris, pavadinimas, kategorija,
statybos metai, dangos bei sankasos tipai, kelio sudėtinių dalių statybinė medžiaga (pvz.,
tiltams ir viadukams), statybos bei rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai ir
savivaldybės, kurioje yra kelias, pavadinimas;
5) apskaičiuojama kelio vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo
turto vidutines rinkos kainas bei Nekilnojamojo turto atkūrimo sąnaudų (statybinės vertės)
kainynus.
Kelio kadastriniai matavimai atliekami susiejant šiuos matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu.
Gatvės ir jos sudėtinių dalių kadastro duomenys nustatomi ta pačia tvarka kaip ir
kelio bei jo sudėtinių dalių.

5.3. Kelio juostos kadastro duomenų nustatymas
Kelio juostos kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, taip
pat naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.
Kelio juostos kadastro duomenų nustatymo metu:
1) išanalizuojami topografiniai planai, kita geodezinė ir topografinė medžiaga;
2) pagal kadastrinius matavimus nustatoma:
• žemės sklypo ribos;
• žemės sklypo centro koordinatės;
• žemės sklypo ribų posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės;
• plotis, ilgis ir plotas;
3) apskaičiuojama kelio juostos vertė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr.205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999,
Nr.21-597; 2002, Nr.102-4574);
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4) nustatomas kelio, esančio kelio juostoje, suskirstymas pagal reikšmę, numeris ir
pavadinimas, kadastro vietovės pavadinimas, bloko numeris, statybos ir rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai.
Kelio juostos kadastriniai matavimai atliekami susiejant šiuos matavimus su valstybiniu
geodeziniu tinklu.

5.4. Planų parengimas ir kadastro duomenų bylos
Kelio plano parengimas. Nustačius kelio kadastro duomenis, rengiamas kelio planas ir užpildomos kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos.
Kelio planas bei kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos rengiamos analogine ir skaitmenine formomis. Kelio planas rengiamas naudojant kadastrinių
matavimų metu nustatytus kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenis bei ortofotografinius žemėlapius, topografinius planus ir Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenis.
Kelio plane turi būti pažymėta:
• kelio ašis ir kelio ašies posūkio taškai bei jų numeriai;
• kelio ribos posūkio ir kelio ribos charakteringi taškai bei jų numeriai;
• kelio ir jo sudėtinių dalių ilgiai ir pločiai;
• kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas.
Kelio planas braižomas:
1) miesto gyvenamosiose vietovėse – M1:500 – M1:2 000;
2) kaimo gyvenamosiose vietovėse – M1:2 000 – M1:10 000.
Kelio planas analoginėje formoje pateikiamas A0–A4 formatu.
Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi arba orientuojamas
kitaip, nurodant šiaurės–pietų kryptį strėle. Kairiajame viršutiniame kelio plano kampe
parodoma kelio išsidėstymo schema. Dešiniajame kelio plano kampe nurodomas kelio
(gatvės) adresas bei vykdytojo rekvizitai.
Kelio planas turi būti suderintas su užsakovu ir kelio savininku, jei kelio savininkas
nėra užsakovas.
Kelio plano informacija skaitmenine forma išreiškiama valstybinėje koordinačių
sistemoje geografiškai susietais geoobjektais, kurie gali būti vaizduojami taškais, linijomis, vektoriais ir plotais. Atsižvelgiant į mastelį, geoobjektai koduojami pagal Integruotos
georeferencinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
Duomenys skaitmeninėse laikmenose pateikiami išsaugant grafinę ir atributinę
informaciją apie geoobjektus.
Apskaičiuojama kelio vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo
turto vidutines rinkos kainas bei Nekilnojamojo turto atkūrimo sąnaudų (statybinės vertės)
kainynus.
Kelio kadastro duomenų byla. Kelio kadastro duomenų byloje komplektuojami šie
dokumentai:
1) kelio schema M1:10000–M1:50000 žemėlapiuose;
2) kelio planas;
3) kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos;
4) Nekilnojamojo turto registro išrašas (jei jis yra);
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5) panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai
ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų) nurodant
registravimo dokumentus;
6) dokumentai, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti, pakeisti ar
išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
7) kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.
Parengiami du kelio kadastro duomenų bylos egzemplioriai, kurie pateikiami
užsakovui.
Kelio juostos plano parengimas. Nustačius kelio juostos kadastro duomenis, rengiamas kelio juostos planas ir užpildoma kadastro duomenų forma.
Vadovaujantis kelio juostos kadastrinių matavimų sukauptais duomenimis ir turima kartografine medžiaga, parengiamas kelio juostos planas pagal Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [24]
3 priedą.
Kelio juostos užimamo žemės sklypo ribos vietovėje neženklinamos ir žemės sklypo
ribų ženklinimo – parodymo aktas nepildomas.
Kelio juostos planas turi būti suderintas su užsakovu ir kelio savininku, jei kelio savininkas nėra užsakovas, bei apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento teritoriniu žemėtvarkos skyriumi, kuris patikrina, ar kelio juostos planas parengtas
pagal teisės aktų reikalavimus bei ar kelio juostos ribos sutampa su teritorijų planavimo
dokumentuose suformuotomis žemės sklypo ribomis.
Kelio juostos planas ir kadastro duomenų forma taip pat rengiami analogine ir skaitmenine formomis.
Kelio juostos kadastro duomenų byla. Kelio juostos kadastro duomenų byloje
komplektuojami šie dokumentai:
1) ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių taisyklių 5 punkte, kurio
pagrindu suformuota kelio juosta;
2) kelio juostos planas;
3) kelio juostos užimamo žemės sklypo kadastro duomenų forma;
4) Nekilnojamojo turto registro išrašas (jei jis yra);
5) dokumentai, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ar pakeisti
nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
6) panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai
ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant
registravimo dokumentus;
7) kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.
Parengiami du kelio juostos kadastro duomenų bylos egzemplioriai, kurie pateikiami
užsakovui.
Kitiems inžineriniams statiniams – kaip geležinkelių linijoms, telekomunikacijų
infrastruktūros ryšių kabelių kanalų sistemoms ir pan. – kadastro duomenų bylos rengiamos
pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymais patvirtintas taisykles.
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5 skyriaus klausimai
1. Kaip atliekamas kelio ir kelio juostos formavimas?
2. Kokia medžiaga reikalinga inžinerinių įrenginių kadastro matavimų darbams?
3. Kaip nustatomi kelio kadastro duomenys?
4. Kaip nustatomi kelio juostos kadastro duomenys?
5. Kaip partengiami kelio ir kelio juostos planai?
6. Kas sudaro kelio ir kelio juostos kadastro duomenų bylas?
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6. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRAS
6.1. Valstybės registrai
Valstybės registrų steigimą, tvarkymą, reorganizavimą bei likvidavimą reglamentuoja Valstybės registrų įstatymas [18] ir poįstatyminiai aktai. Šis įstatymas priimtas
1996 m. siekiant įsteigti šalyje vieningą bei efektyvią visų šalies objektų registravimo
sistemą, pertvarkant jau esamus registrus ir įsteigiant naujus.
Valstybės registru (kadastru) laikoma teisinių, organizacinių, technologinių
priemonių visuma, skirta registruoti įstatymų nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti,
apdoroti, sisteminti, saugoti bei teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registruojamų
objektų kiekybinius, kokybinius, geografinius ir kitus duomenis bei dokumentus.
Pagrindiniai registrai ir registrų sąveikos principai. Pagrindiniuose registruose
registruojami svarbiausi šalies objektai bei duomenys. Pagrindiniai valstybės registrai
yra:
1) juridinius asmenis registruojantis registras;
2) gyventojus registruojantis registras;
3) nekilnojamąjį turtą ir teises į jį registruojantis registras;
4) objektų, kurių geografinė padėtis nesikeičia, adresus registruojantys registrai;
5) teisės aktus registruojantys registrai;
6) daiktų ir turtinių teisių įkeitimą registruojantis registras.
Registrų sistemos pagrindą sudaro pagrindiniai registrai, kurių duomenys naudojami susijusiuose registruose. Susiję registrai – tai registrai, objektui apibūdinti, be savo
duomenų, naudojantys kito registro duomenis.
Registrų sistemos pagrindas yra registrų sąveika. Registrų duomenys turi būti tinkami naudoti visoje Lietuvos Respublikos informacinėje infrastruktūroje ir tarptautiniuose
registruose. Susijusių registrų duomenis draudžiama pakartotinai rinkti iš pirminių šaltinių
ar juos tikslinti kitokiu būdu.
Registrai privalo naudoti teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus tarptautinius ir nacionalinius klasifikatorius. Jeigu registrui veikti reikalingų pripažintų klasifikatorių nėra,
kuriami tam registrui būdingi klasifikatoriai.
Registrų duomenys ir registrams tvarkyti naudojamos kompiuterinės programos
nuosavybės teise priklauso valstybei.
Registrų steigimas, reorganizavimas bei tvarkymas. Registro steigimą ir registro
objektų registravimo tvarką nustato įstatymas. Registrus steigia Vyriausybė, priimdama
nutarimą dėl registro įsteigimo, registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios
nustatymo.
Steigiant registrą, be Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei
pateikiamų dokumentų, papildomai pateikiamas registro kūrimo ir įsteigimo kalendorinis
darbų grafikas ir išlaidų sąmata. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo pranešti
registrų sąrašo tvarkymo įstaigai apie įsteigtą registrą Registrų sąrašo nuostatų nustatyta
tvarka.
Žinybinius registrus steigia valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos.
Registrai finansuojami iš valstybės biudžeto, kitų teisės aktais nustatytų finansavimo šaltinių, lėšų už teikiamas paslaugas. Registras pradedamas kurti Vyriausybei priėmus
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nutarimą dėl registro įsteigimo, registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo.
Registras gali būti reorganizuojamas keičiant registro objektus, registro duomenų
rinkimo bei naudojimo tvarką, sujungiant, išskaidant registrus, perduodant jų duomenis
vienai arba kelioms registro tvarkymo įstaigoms. Sprendimą reorganizuoti ar likviduoti
registrą priima Vyriausybė.
Registro duomenų tvarkymą reglamentuoja atitinkamo registro įstatymas, Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymas, registro nuostatai ir kiti teisės aktai, taip pat registro duomenų tvarkymo sutartys. Registro nuostatai reglamentuoja registro paskirtį, jo
objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą,
sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir registro duomenų teikimą.
Registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.
Valstybės registrų integralios sistemos kūrimas. Kad informacinių technologijų
priemonėmis būtų galima parodyti tikrąją svarbiausiųjų šalies objektų būklę, sąveiką ir
dinamiką, yra kuriami visų svarbiausiųjų objektų klasių valstybės registrai ir vadovaujantis esamais objektų ryšiais juos numatyta sujungti į integralią sistemą. Taip kuriama viena
šalies nacionalinio turto registravimo ir apskaitos sistema, kuri bus skirta teisės aktuose
nustatytiems objektams registruoti, apskaityti, registravimo duomenims teikti ir taps vienu
oficialios informacijos apie svarbius šalies objektus šaltiniu.
Valstybės registrų integrali sistema turi tapti ir pagrindiniu informacijos šaltiniu
valstybės institucijų ir teismų informacinėms sistemoms, verslo ir visuomenės informavimo sistemoms, Lietuvos įvaizdžio kūrimo pagrindu. Per bendrą objektų identifikavimą
ir klasifikavimą turi būti sudarytos sąlygos efektyviai integruoti informacines sistemas,
suteikiant galimybes kiekvienam pageidaujančiajam gauti visą saugomą įvairiuose
šaltiniuose informaciją apie dominantį objektą.
Išsamiau nagrinėjamas vienas iš pagrindinių šalies registrų – nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos registruojantis Nekilnojamojo turto registras.

6.2. Nekilnojamojo turto registro funkcionavimas
Nekilnojamojo turto registro paskirtis ir šio registro tvarkytojas. Nekilnojamojo
turto registras įsteigtas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms
teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams
registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti. Nekilnojamieji
daiktai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai laikomi įregistruotais,
kai atitinkami duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto registrą. Kaip minėta, Nekilnojamojo turto registrą (1 pav.) tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Registrų centras,
kuris yra Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją sudaro:
1) centrinis padalinys – centrinis registratorius;
2) teritoriniai padaliniai – teritoriniai registratoriai.
Centrinio registratoriaus funkcijos yra administruoti Nekilnojamojo turto registrą,
projektuoti, diegti ir naudoti Nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauti teritoriniams registratoriams, kontroliuoti jų veiklą bei atlikti kitas šiame įstatyme bei
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytas funkcijas.
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1 pav. Nekilnojamojo turto registro funkcionavimo schema [6]

Teritoriniai registratoriai tvarko Nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Tai atlieka teritorinių registratorių darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto registro nuostatų
nustatyta tvarka suteiktą kvalifikaciją.
Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai. Nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir
jiems suteiktas unikalus numeris:
1) žemės sklypai;
2) statiniai;
3) butai daugiabučiuose namuose;
4) patalpos.
Nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą. Registruojant nekilnojamąjį daiktą Nekilnojamojo turto registre daromas
nekilnojamojo daikto registro įrašas.
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Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu
priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą.
Kaip buto ar patalpos priklausinys Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas
tik kitas tame pačiame statinyje esantis nekilnojamasis daiktas.
Žemės sklypas negali būti registruojamas kaip priklausinys. Žemės sklypo priklausiniu gali būti tik statinys. Statinys gali būti įregistruotas tik kaip žemės sklypo, kuriame jis
yra, priklausinys.
Nekilnojamojo turto registre kaip priklausiniai gali būti registruojami ir nekilnojamieji daiktai arba tų daiktų dalys, kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta
tvarka nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems nėra suteiktas
unikalus numeris.
Jeigu asmuo, perleisdamas nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą, pasilieka nuosavybės
teisę į priklausinį, registruojant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą, priklausinys perregistruojamas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas jo duomenis perkeliant į nekilnojamojo daikto registro įrašą arba perregistruojamas kaip kito pagrindinio daikto priklausinys.
Daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Nekilnojamojo turto registre registruojamos šios daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą:
1) nuosavybės teisė;
2) turto patikėjimo teisė;
3) valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė;
4) servitutas;
5) uzufruktas;
6) užstatymo teisė (superficies);
7) ilgalaikė nuoma (emphyteusis).
Kai statinys yra padalytas į patalpas ar butus, kurie įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, nekilnojamojo turto registre registruojamos daiktinės teisės tik į
butus ir patalpas, o ne į statinį.
Nekilnojamojo turto registre registruojami šie su nekilnojamaisiais daiktais,
daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai:
1) sandoriai ir sprendimai, kurie keičia registruojamo nekilnojamojo daikto teisinį
statusą ar iš esmės keičia jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybes;
2) registruojamo nekilnojamojo daikto bendraturčių sutartys dėl bendro daikto;
3) registruoto nekilnojamojo daikto paveldėjimas;
4) registruoto nekilnojamojo daikto areštas;
5) registruoto nekilnojamojo daikto (dydžio, paskirties ir pan.) pakitimai, taip pat
daiktines teises į jį turinčių fizinių asmenų vardo, pavardės, juridinių asmenų pavadinimo pasikeitimai;
6) civilinės bylos dėl registruojamo nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimas;
7) įsiteisėję teismo sprendimai ir teismo nutartys, turintys įtakos registruojamo
nekilnojamojo daikto teisiniam statusui;
8) turto administravimas;
9) naujo nekilnojamojo daikto suformavimas ar buvusio nekilnojamojo daikto
išnykimas.
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Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių
suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto
registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą
nekilnojamojo turto registre registruojamos nekilnojamojo daikto registro įrašu, kuriame
nurodomi duomenys apie daiktinės teisės turėtoją bei dokumentas, kurio pagrindu atsirado registruojama teisė. Juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis
teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, registruojami žyma.
Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai, registruojami
Nekilnojamojo turto registre, yra:
1) valstybės institucijos sprendimas;
2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis;
3) įstatymų nustatytų institucijų ar pareigūnų sprendimas areštuoti turtą, o įsigaliojus
Turto arešto aktų registro įstatymui – turto arešto aktų registro dokumentai;
4) nekilnojamojo daikto savininko santuokos, ištuokos, vardo, pavardės pakeitimo,
mirties liudijimas;
5) paveldėjimo teisės liudijimas;
6) teismo pranešimas apie civilinės bylos dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto
nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimą;
7) rašytiniai sandoriai;
8) nekilnojamojo daikto pardavimo varžytynėse, aukcione sutartis (aktas);
9) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai;
10) kiti įstatymų nustatyti dokumentai.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą
išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta
daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas.
Bendrosios nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą registravimas. Registruojant
bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, Nekilnojamojo turto registre
savininkais turi būti nurodomi abu sutuoktiniai.
Dokumente, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre registruojama bendrosios
jungtinės nuosavybės teisė, turi būti nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Jeigu dokumente nenurodyta, kad nekilnojamasis daiktas
įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, bendrosios jungtinės nuosavybės teisė į tą
daiktą gali būti registruojama abiejų sutuoktinių rašytiniu prašymu. Ši nuostata netaikoma, kai nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą vienas iš sutuoktinių įgijo iki santuokos,
o būdamas susituokęs paveldėjimo ar dovanojimo būdu, jeigu dovanojimo sutartyje ar
paveldėjimo dokumente nebuvo nurodyta, jog turtas perduodamas sutuoktinių bendrojon jungtinėn nuosavybėn, arba kai dokumente, kuris yra pagrindas nuosavybės teisei
įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nurodyta, jog nekilnojamasis daiktas įgytas asmenine sutuoktinio nuosavybės teise.
Kai registruojama bendroji dalinė nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą, Nekilnojamojo turto registre nurodomi visi bendraturčiai ir jų nuosavybės teisės dalys. Dokumente,
kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre registruojama bendrosios dalinės nuosavybės
teisė į nekilnojamąjį daiktą, turi būti nurodyta, kokios to daikto dalys priklauso kiekvienam iš bendraturčių. Jeigu dokumente, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, kiekvie56

no bendraturčio bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalies konkretus dydis nenurodytas,
nekilnojamojo turto registre registruojamos lygios bendraturčių nuosavybės teisės dalys.
Nekilnojamojo turto registro duomenų turinys. Nekilnojamojo turto registro pirmojoje dalyje Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka įrašomi tekstiniai
nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.
Nekilnojamojo turto registro antrojoje dalyje Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
nustatyta tvarka įrašomi grafiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys apie nekilnojamojo daikto padėtį valstybinėje koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapis.
Nekilnojamojo turto registro trečiojoje dalyje įrašomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį
daiktą ir duomenys apie šių teisių turėtojus.
Nekilnojamojo turto registro ketvirtojoje dalyje daromos žymos ir įrašomi kiti papildomi duomenys.
Elektroninis dokumentų archyvas. Siekiant sumažinti įmonės archyvų administravimo kaštus, padidinti archyvinių duomenų saugumą, mobilumą ir prieinamumą suinteresuotiems informacijos vartotojams, 2005 m. Registrų centras pradėjo kurti elektroninį
dokumentų archyvą. Šiam tikslui popieriniai dokumentai skenuojami, indeksuojami ir
paverčiami elektroninėmis bylomis, kurios saugomos Registrų centro centrinėje duomenų
bazėje. Nuo 2007 metų pradžios Nekilnojamojo turto registre nebekaupiami spausdinti
dokumentai, nuskenavus jie grąžinami savininkams.
Gerai funkcionuojanti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema užtikrina savininkams valstybės garantijas teisėms į nekilnojamąjį turtą, sudaro sąlygas valdžios, valdymo ir kitoms institucijoms bei fiziniams asmenims gauti operatyvią, patikimą informaciją
apie registruojamus objektus.
6.3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro plėtra
Daugiatikslė Nekilnojamojo turto registro duomenų informacinė sistema yra
pripažinta viena pažangiausių Rytų ir Centrinėje Europoje. Lietuviškoji nekilnojamojo
turto informacinė sistema dar prieš įstojimą į Europos Sąjungą buvo įtraukta į pažangiausių
Europos šalių bendrą projektą EULIS (Europos Sąjungos nekilnojamojo turto informacinė
sistema), kurį rėmė ES (4 priedas). Registrų centras šiame projekte dalyvavo 2002–2004
m. kartu su Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Austrijos institucijomis. Šiuo metu įmonė yra pasirašiusi Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacijos teikimo sutartis pagal EULIS programą su Airijos, Anglijos ir Velso,
Nyderlandų, Norvegijos ir Švedijos agentūromis ir organizacijomis. Šalių vartotojai, tarp
jų ir Lietuvos, kurie naudojasi nacionalinių nekilnojamojo turto registrų teikiamomis
tiesioginėmis (on-line) paslaugomis, turi galimybę naudotis kitų šalių nekilnojamojo turto
kadastro ir registro informacija apie šį turtą ir jo teisinę būklę.
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinė sistema yra seniausia ir labiausiai išplėtota VĮ Registrų centro administruojama sritis. Nekilnojamojo turto kadastras ir
registras pasižymi didžiausiu sukauptų duomenų kiekiu. 2007 m. pabaigoje Nekilnojamojo turto registre buvo sukaupti duomenys apie 5,9 mln. nekilnojamųjų daiktų.
Internete vartotojai gali naudotis šiomis informacinės sistemos paslaugomis:
- vieša paieška pagal adresą,
- paieška pagal identifikatorius registruotiems vartotojams,
57

- paieška pagal savininką – fizinį asmenį registruotiems vartotojams,
- paieška pagal savininką – juridinį asmenį registruotiems vartotojams,
- kadastro žemėlapiais registruotiems vartotojams.
Registrų centre per 2006 m. buvo sukurtos ir atnaujintos tokios elektroninės paslaugos:
- nekilnojamojo turto paieškų ir išrašų versijos anglų kalba,
- Nekilnojamojo turto registro išrašas su mokestinėmis vertėmis,
- geoinformacinių duomenų paieškos versija anglų kalba,
- prisijungimas prie Europos nekilnojamojo turto informacinės paslaugos EULIS,
- Nekilnojamojo turto registro išrašų teikimas XML formatu [32].
Vienas reikšmingiausių pastarųjų metų valstybės įmonės Registrų centro darbų –
viešosios elektroninės nekilnojamojo turto sandorio paslaugos (NETSVEP) sukūrimas ir
įgyvendinimas iki 2008 metų. Projekto „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė
paslauga (NETSVEP)” tikslas – perkelti į elektroninę erdvę ir sukurti „vieno langelio”
principu veikiančią nekilnojamojo turto sandorių bei nuosavybės teisių įregistravimo
paslaugą. Įgyvendinus šį projektą, gyventojams taps paprastesnės sandorių sudarymo
procedūros. Sandorio dalyviams nebereikės lankytis Registrų centre, visą sandorį bus
galima atlikti notaro biure, o nekilnojamojo turto sandoriai taps dar saugesni. Sandorio bei
nuosavybės įregistravimo dokumentus notarai tvirtins naudodamiesi elektronine autentifikavimo sistema, susieta su jų biometriniais duomenimis [1].
Pažangi, pagrįsta naujausių pasiekimų bei technologijų diegimu, glaudžiu tarptautiniu bendradarbiavimu valstybės įmonės Registrų centro veikla užtikrina efektyvią tiek
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, tiek kitų jos tvarkomų valstybės registrų plėtrą.
6 skyriaus klausimai
1. Kokie pagrindiniai valstybės registrai?
2. Kaip registrai steigiami bei tvarkomi?
3. Kaip funkcionuoja integrali valstybės registrų sistema?
4. Už ką atsako Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas?
5. Kas registruojama Nekilnojamojo turto registre?
6. Kokiais atvejais nekilnojamieji daiktai išregistruojami?
7. Kas sudaro nuosavybės teisės turinį?
8. Ar žemės sklypas gali būti registruojamas kaip priklausinys?
9. Kaip Nekilnojamojo turto registre registruojamas įregistruoto nekilnojamojo daikto areštas?
10.Kam priklauso daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos ir pagrindinės
konstrukcijos?
11. Kokiais atvejais rūsys gali būti registruojamas kaip buto priklausinys?
12.Kaip teikiami registro duomenys?
13.Koks dokumentas patvirtina nuosavybės teisės atsiradimo faktą?
14.Kokios teisinės pasekmės, jeigu nekilnojamojo daikto perleidimo sutartis, sudaryta 2001 m. liepos 27 d. ir neįregistruota NTR per 3 mėnesius nuo jos sudarymo?
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1 priedas
Pagrindinės statinius apibūdinančios sąvokos
Antresolė – viršutinėje aukšto dalyje įrengta patalpa, pusaukštis.
Antriniai registrai – registrai, kuriuose registruojami papildomi duomenys, papildantys pirminiame registre sukauptus duomenis.
Antstatas – pagalbinės patalpos virš viršutinio aukšto (vėdinimo kameros, katilinės,
soliariumai ir kt.), turinčios atskirą stogą, kai jų plotas, matuojamas pagal antstato sienų
išorės matmenis, yra mažesnis nei pusė viršutiniojo aukšto ploto. Kai antstato plotas didesnis nei pusė aukšto ploto, jis laikomas aukštu.
Atriumas – patalpa su viršutiniu apšvietimu, kuri gali būti per du ar daugiau aukštų.
Atriumas paprastai naudojamas poilsiui, žiemos sodui.
Balkonas – prieinama iš pastato vidaus aikštelė su aptvaru žmonių saugai užtikrinti,
pritvirtinta prie pastato laikančiųjų konstrukcijų.
Butas – pastato dalis iš vieno ar kelių kambarių ir kitų pagalbinių patalpų, atskirta
atitvaromis nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų arba negyvenamosios paskirties
patalpų ir skirta žmonėms gyventi; vieno buto namas. Butas privalo turėti atskirą išėjimą į
lauką arba pastato bendrąją erdvę.
Elingas – laivams, jachtoms, valtims pakelti iš vandens ir laikyti bei remontuoti skirtas statinys be patalpų, skirtų apgyvendinimui, maitinimui ar pramogoms, įrengtas ant
vandens telkinio kranto ar vandens telkinio akvatorijoje, konstrukcijos dalimis susijęs su
krantu.
Energetikos pastatai – skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai,
perdirbimui ir pan. (įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų,
transformatorių, kuro perdirbimo ir kiti gamybiniai pastatai).
Erkeris – išsikišusi iš fasado plokštumos pusapvalė ar kampuota pastato patalpos
dalis; kai kada būna per kelis aukštus.
Estakada – inžinerinis statinys per daubą, griovą, slėnį, virš gatvių, aikščių ar pastatų,
pakeičiantis kelio (gatvės) pylimą (iš jų lieptai).
Ferma – žemės ūkio verslo pastatas arba grupė pastatų, skirtų gyvuliams (paukščiams)
laikyti (auginti), su pagalbiniais pastatais ir teritorija
Frontonas – trikampė ar pusapvalė viršutinė pastato dalis, kuri iš šonų ribojasi su
stogo šlaitais, apačioje – su karnizu. Frontono viduryje yra plokštuma, lygi arba papuošta
skulptūromis.
Galerija – ilgas balkonas prie išorinės arba vidinės pastato sienos, skirtas įeiti į kelis butus arba kitos paskirties patalpas; požeminis koridorius; ilga siaura patalpa erdvėje,
jungianti tam tikras pastato dalis arba pastatus.
Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji
jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.
Gyvenamojo pastato negyvenamosios paskirties patalpos – gyvenamuosiuose
namuose kitai paskirčiai (parduotuvėms, paslaugų įmonėms, kontoroms ir pan.) naudojamos patalpos, kurios nekilnojamojo turto registre registruojamos atskiru nekilnojamuoju
daiktu.

61

Gyvenamosios patalpos – butai gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose; vieno buto namai; atskiri kambariai su bendrojo naudojimo patalpomis.
Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų
nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar
kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.
Įstiklinta (uždara) veranda – priestatas su stogu arba besiribojanti su išore pastato
patalpa su lengvomis „šaltomis“ atitvaromis, tinkanti gyventi šiltu metų laiku.
Ypatingas statinys – statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos
medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai
pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos
ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius bei techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; statinys,
kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų
statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.
Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis statinys, skirtas
švartuoti ir krauti laivus, įlaipinti arba išlaipinti keleivius.
Laikinas statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas
gamykloje ar pastatytas iš surenkamųjų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į
kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos,
pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų,
tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
Lodža – prieinama iš pastato vidaus aikštelė su perdanga (denginiu) ir sienomis iš
trijų pusių, kuri iš ketvirtos pusės atitvaros neturi arba ji padaryta iš stiklo ar kitos skaidrios
medžiagos. Lodža nuo fasado plokštumos gali būti išsikišusi į lauką arba įgilinta į pastato
vidų.
Mezoninas – mažaaukščio gyvenamojo namo pusaukštis (virš vidurinės namo dalies).
Naudingasis plotas – gyvenamųjų, verslo ir kitų šildomų pagalbinių patalpų suma.
Nebaigtas statinys – statinys, kuris dėl neužbaigtų statybos darbų negali būti naudojamas pagal paskirtį ir nėra pripažintas tinkamu naudoti.
Neįstiklinta (atvira) veranda – priestatas su stogu arba erdvė pastato tūryje, iš
dviejų ar trijų pusių neatitverta nuo lauko, apdailinta pagal atviroms patalpoms nustatytus
reikalavimus.
Negyvenamasis pastatas – bet kuris pastatas, kuris nėra gyvenamasis pastatas.
Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – statiniai, reikšmingi visuomenei dėl
jų kultūrinės vertės, saugomi Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka.
Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kv.metrų; paprastų kon-
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strukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir
techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Pagrindiniai registrai – Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme nustatyti
registrai, kuriuose registruojami svarbiausieji šalies objektai.
Pastato aukštas – erdvė nuo patalpų grindų paviršiaus iki virš jų esančių patalpų
grindų paviršiaus (viršutinis aukštas – iki pastogės perdengimo šilumos izoliacijos arba
sutapdinto denginio viršaus). Jei aukšto grindys yra ne viename lygyje, aukšto grindų lygiu laikomas žemiau esančių grindų lygis.
Pastogė (palėpė) – erdvė tarp pastato viršutinio aukšto perdangos, sienų ir stogo.
Pastogės patalpos (mansarda, mezoninas) – pastogėje įrengtas aukštas arba jo dalis, kurio (kurios) dalis sienų arba lubų gali būti nuožulnios. Pastogės patalpos aukštis
žemiausioje dalyje turi būti ne mažesnis kaip 1,6 m, o 3,5 m2 ar didesniame patalpos plote
– ne mažesnis kaip 2,3 m.
Pirminiai registrai – registrai, kuriuose pirmą kartą registruojami objektai; suteikiamas unikalus identifikavimo kodas; sukaupiami registravimo duomenys, kurie teikiami
kitiems registrams, informacinėms sistemoms.
Portikas – atviras prieangis su kolonomis, laikančiomis frontoną.
Prieangis (tambūras) – nešildomas priestatas prie išorinių pastato durų (atskiriantis
pastatą nuo lauko) su sienomis iki pusės patalpos aukščio ar per visą aukštį, kaip tarpinė
patalpa tarp lauko ir šiltų pastato patalpų (kai sienų viršutinės dalys įstiklintos, prieangis
vadinamas uždara veranda, kai neįstiklintas, – atvira veranda).
Priestatas – prie esamo pastato pristatytas statinys, susietas su juo funkcionaliai
ir tiesioginiu įėjimu iš pastato į priestatą; gyvenamojo namo šaltos pagalbinės patalpos,
pastatytos jo „šiltų“ atitvarų išorinėje pusėje. Su negyvenamaisiais pastatais sublokuoti
statiniai, kurie turi bent vieną bendrą sieną ir yra tos pačios paskirties, yra negyvenamojo
pastato priestatai, nors juose ir nebūtų įėjimų iš vieno į kitą. Priestato statyba priskiriama naujo statinio statybai, jei jo visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės
patalpų plotų suma didesnė kaip 10 proc. už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio
jis pristatomas, plotų sumą.
Priklausiniai – savarankiški statiniui tarnauti skirti kiti statiniai, kurie pagal savo
savybes yra nuolat susiję su statiniu. Dviejų ar daugiau statinių sujungimas nedaro nė
vieno iš tokių statinių kito priklausiniu, jeigu nėra požymių, būdingų priklausiniams.
Pusrūsis (cokolinis aukštas) – pastato dalis, kurioje visų patalpų arba didesniosios
pusrūsio dalies grindys yra žemiau projektinio (nusistovėjusio) žemės paviršiaus, tačiau ne
žemiau kaip 0,9 m nuo jo, ir bent iš vienos pusrūsio pusės yra langai.
Registrų ir informacinių sistemų sąveika – objektų registravimo duomenų,
sukauptų pirminiuose ir antriniuose registruose, reguliarus perdavimas į informacinę
sistemą. Ši sąvoka aprėpia visus duomenis, kurie iš registro papildomai neapdoroti perduodami į informacinę sistemą, nustačius, kad bet koks tolesnis apdorojimas atliekamas
informacinės sistemos priemonėmis.
Registrų sąveika – pirminio objektų registravimo duomenų naudojimas kituose
registruose.
Rūsys – ūkinėms ir techninėms reikmėms skirta apatinė pastato dalis, kurioje patalpų
grindys iš visų pusių yra žemiau projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus ir jose
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nėra langų, o, jei langų yra, – pusė arba daugiau grindų ploto įgilinta daugiau kaip 0,9 m
nuo projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus.
Sanatorija – apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtas (pritaikytas) pastatas ar
jų grupė, kuriame taip pat teikiamos gydymo, antirecidyvinės, sveikatą grąžinančios,
reabilitacinės, fizinės kultūros, dietinio maitinimo ir kitos paslaugos, tam tikslui naudojant
gamtinius gydomuosius ir rekreacinius išteklius.
Statinio (naudojimo) paskirtis – statinio naudojimas tam tikram tikslui (žmonėms
gyventi, ūkinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
Statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kai yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą
statinį, sukurti jo naują kokybę: pastatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų
(nedidinant statinio užimto žemės ploto matmenų, išskyrus šioje dalyje nurodytą priestato atvejį); pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių) priestatą – pagalbinį
statinį, kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma
nebūtų didesnė kaip 10 proc. už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas
pristatomas, plotų sumą; iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą; keisti (pašalinti nereikalingas) bet kurias laikančiąsias konstrukcijas kito tipo konstrukcijomis; iš esmės keisti
pastato patalpų planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; apšiltinti statinio išorines
atitvaras (sienas, stogą); atlikti statinio kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu su statinio rekonstravimu; pertvarkyti statinio bendrąsias inžinerines sistemas
keičiant jų tipą, pralaidumą; atlikti technologinių įrenginių ir technologinių inžinerinių
sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų rekonstravimo darbus; pritaikyti
statinį naujai paskirčiai, kai normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatyti naujos statinio paskirties reikalavimai
yra griežtesni negu buvusios ir kai šių reikalavimų negalima laikytis atliekant paprastąjį
ar kapitalinį remontą.
Statinio remontas – statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba visiškai atkurti
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes,
pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į
statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.
Statinio kapitalinis remontas – statinio remontas, kai: statinio susidėvėjusios
laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą ir pamatus, kurie tik
stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgaamžiškesnes bei geresnes naudojimo savybes
turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios konstrukcijos stiprinamos;
iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda; keičiamos susidėvėjusios statinio bendrosios
inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas tokio pat tipo sistemas nedidinant jų pralaidumo; įrengiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos; atliekami technologinių įrenginių
bei technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
Sodyba – juridiškai įformintas sodybinis žemės sklypas su jame pastatytu gyvenamuoju pastatu (namu) ir jo priklausiniais (ūkiniais, buitiniais, verslo pastatais ir įrenginiais).
Sodo namas (vasarnamis) – trumpalaikiam ar sezoniniam laikotarpiui gyventi pritaikytas pastatas.
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Susiję registrai – sąveikaujantys du pirminiai arba pirminis ir antrinis registrai, kai
vieno registro duomenys naudojami kitame registre.
Susisiekimo komunikacijos – visų rūšių transporto (biotransporto, geležinkelio,
automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio transporto) bei pėsčiųjų judėjimo
vietos (keliai, gatvės).
Svarbiausieji registrai – registrai, kurių duomenys naudojami daugumoje registrų,
informacinių sistemų ir kurie sudaro valstybės registrų integralios sistemos pagrindą. Šioje
strategijoje prie jų priskirti Juridinių asmenų registras, Gyventojų registras ir Nekilnojamojo turto registras (kartu su Adresų registru).
Terasa – atvira paaukštinta (kai kada dengta) aikštelė prie pastato.
Tiltas – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui per vandens telkinį (iš jų lieptai).
Tvartas – pastatas gyvuliams (paukščiams) laikyti (auginti) ūkininko sodyboje arba
gyvenvietėje prie vieno, dviejų butų namo, ne didesnio kaip 100 m2 užstatyto ploto.
Viadukas – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui per
geležinkelį, kelią ar gatvę skirtingų lygių eismo sankryžoje.
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2 priedas
Nesudėtingų statinių sąrašas
I grupės nesudėtingi statiniai:
1. Pastatas privačiame namų valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio
paskirties žemės sklype, sodo sklype:
1.1. gyvenamojo ar sodo namo pagalbinis pastatas (atskiras pastatas ar priestatas
prie bet kurio iš šių namų) – namų ūkio pastatas, kurio perdengimo anga ne
didesnė kaip 4,8 m, kuris ne aukštesnis kaip 3,5 m ir kurio užimamas žemės
plotas ne didesnis kaip 15 m2, kai šiame pastate nėra rūsio ir naudojimo paskirtį
turinčios pastogės, sanitarinių patalpų (tualetų, vonių, dušų, prausyklų, pirčių,
saunų), krosnių, viryklų ir kitų ugniakurų;
1.2. pavėsinė, stoginė ar prieangis (atskiras pastatas ar priestatas prie gyvenamojo
arba sodo namo), ne aukštesnis kaip 3,0 m ir kurių kiekvieno užimamas žemės
plotas ne didesnis kaip 10 m2;
1.3. polietileninis šiltnamis nepriklausomai nuo jo ploto ne aukštesnis kaip 3,0 m;
1.4. šiltnamis su nuimamais (žiemą) stiklais, ne aukštesnis kaip 3 m su stulpiniais
(medžio ar betoniniais) pamatais ir kurio užimamas žemės plotas ne didesnis
kaip 20 m2.
2. Inžinerinis statinys (privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype, sodo sklype):
2.1. sklypo teritorijos tvarkymo statinys: sklypo (ar jo dalies): sklypo vidaus kelias ar takas, šaligatvis; ne aukštesni kaip 1 m tako laiptai bei tokio pat aukščio
atraminės sienos, pandusai, atviros terasos, sodų, daržų, gėlynų apželdinimo bei
puošybos elementai (pergolės, tvorelės, statiniai, skirti kilimams valyti, skalbiniams džiovinti, stacionarūs suolai bei stalai ir pan.); baseinas (su fontanu ar be
jo), kurio vandens paviršiaus plotas ne didesnis kaip 10 m2; skulptūra, kryžius,
koplytstulpis, kurių kiekvienas ne aukštesnis kaip 3,0 m;
2.2. sklypo (ar jo dalies) tvora – ažūrinė (vielos tinklo, metalo juostų, virbų,
medžio tašelių, vytelių, karčių ir pan.) su betoniniais, metaliniais ar mediniais
stulpais (išskyrus tvorą iš spygliuotos vielos), ne aukštesnė kaip 1,8 m; tokių
pačių konstrukcijų, ne aukštesnė kaip 2 m ganyklos tvora žemės ūkio paskirties
žemėje; ištisinė tvora iš medinių lentelių ar tašelių su mediniais, metaliniais ar
betoniniais stulpais, ne aukštesnė kaip 1,8 m;
2.3. saulės energijos kaupimo įrenginys ant pastato stogo arba prie pastato išorinės
sienos;
2.4. vandens bakas, kurio tūris ne didesnis kaip 5 m3, įrengtas ant pastato (bako
viršaus aukštis išsikišęs virš šlaitinio stogo kraigo ar plokščiojo stogo dangos
ne daugiau kaip 3 m) sodui, daržui, gėlynams ir teritorijai laistyti iš šachtinio
šulinio, kūdros ar kito atviro vandens šaltinio;
2.5. žvėrelių ar paukščių narvas; šuns būda.
3. Pastatas (žemės ūkio paskirties žemės sklype): polietileninis šiltnamis, ne
aukštesnis kaip 3 m nepriklausomai nuo jo ploto.
4. Inžinerinis statinys (žemės sklype, kurio žemės paskirtis nurodyta šio punkto
papunkčiuose):
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4.1. radijo, televizijos bet kurio tipo antena, kurios dalis virš pastato ne aukštesnė
kaip 10 m, su sąlyga, kad šios dalies ir pastato aukščių suma ne didesnė kaip
25 m bet kurios paskirties žemės sklype;
4.2. miško gaisro stebėjimo bokštas; medžioklės bokštelis miškų ūkio paskirties
žemės sklype (bet kurio iš šių statinių aukštis pagal technologinius reikalavimus);
4.3. ne aukštesnis kaip 15 m: gręžinio bokštas, avarinių sirenų stiebas, signalizacijos stiebas, vėliavos stiebas ar kitos paskirties stiebas, gręžinio bokštas,
žaibosaugos stiebas; statinių žaibosaugos inžinerinė sistema bet kurios paskirties
žemės sklype;
4.4. išorinės elektros tiekimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos (išskyrus
kabelinę televiziją) remontui skirta atrama, stulpas ar ramstis; pastoliai, skirti
statinio paprastajam remontui bet kurios paskirties žemės sklype;
4.5. kūdra iki 300 m2 (pagal jos viršaus matmenis) privačiame namų valdos žemės
sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype;
4.6. išvietė su išgriebimo duobe, kai nėra komunalinių ar vietinių nuotekų šalinimo
tinklų bet kurios paskirties žemės sklype;
4.7. eismo reguliavimo skydas, kai jo plotas ne didesnis kaip 3 m2; eismo reguliavimo
ženklas prie susisiekimo komunikacijos (kelio, gatvės), įrengiamas eismo reguliavimo taisyklėse nustatytoje vietoje;
4.8. geodezinis ženklas bet kurios paskirties žemės sklype;
4.9. kapo paminklas, ne aukštesnis nei nustatytas; antkapis, tvorelė, suolelis
kapinėse.
5. Inžinerinis statinys prie vandens telkinio ar jo akvatorijoje:
5.1. medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio, kuris ribojasi ar nesiriboja su statytojo valdomu sklypu, akvatorijoje, kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens
telkinio kranto yra ne didesnis kaip 15 m ir statinio pakloto (grindų) plotas yra
ne didesnis kaip 30 m2; prie tokio pat vandens telkinio statoma medinė valčių
pastogė 1–2 valtims;
5.2. medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio, kuris ribojasi su statytojo valdomu
(naudojamu) sklypu, akvatorijoje, kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne didesnis kaip 16–25 m ir statinio pakloto (grindų) plotas yra
ne didesnis kaip 30 m2; prie tokio pat vandens telkinio ar jo akvatorijoje statoma
medinė valčių pastogė 3–4 valtims, šuolių į vandenį įrenginys, ne aukštesnis
kaip 3 m, ar kitas pliažo įrenginys;
5.3. medinis lieptas, tiltelis ar prieplauka, statomi vandens telkinio, nesiribojančio
su statytojo valdomu (naudojamu) sklypu, akvatorijoje, kai bet kurio iš šių
statinių ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne didesnis kaip 16–25 m ir statinio
pakloto (grindų) plotas yra ne didesnis kaip 30 m2; vandens telkinio akvatorijoje
statomas šuolių į vandenį ar kitas pliažo įrenginys, medinė valčių pastogė 3–4
valtims.
II grupės nesudėtingi statiniai:
1. Pastatas (žemės sklype, kurio paskirtis [4.3] nurodyta šio punkto
papunkčiuose):
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1.1. gyvenamasis namas privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos
žemės ūkio paskirties žemės sklype ar sodo sklype, ne aukštesnis kaip 8,5 m, kurio perdengimo anga ne didesnė kaip 4,8 m ir kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio),
antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų plotų, apskaičiuotų
tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 m2;
1.2. sodo namas (kitos žemės ūkio paskirties žemėje), kurio techniniai parametrai
tokie patys kaip šio Reglamento 2.1.1 papunktyje;
1.3. gyvenamojo namo ar sodo namo pagalbinis pastatas (tame pačiame žemės
sklype, kuriame statomas bet kuris iš šių namų) – namų ūkio pastatas, ne
aukštesnis kaip 8,5 m, kurio perdengimo anga ne didesnė kaip 4,8 m, kurio
užimamas žemės plotas ne didesnis kaip 50 m2;
1.4. daržinė žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemėje, kurios užimamas žemės
plotas ne didesnis kaip 80 m2, aukštis ne didesnis kaip 8,5 m;
1.5. karkasinis įstiklintas šiltnamis su pamatais, kurio užimamas žemės plotas
privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos sklype (žemės
ūkio paskirties žemėje) ne didesnis kaip 20 m2 ar žemės ūkio bei miškų ūkio
paskirties žemės sklype – ne didesnis kaip 70 m2 ir bet kuris šiame papunktyje
minėtas šiltnamis ne aukštesnis kaip 3 m;
1.6. nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) pastatas, kurio užimamas žemės plotas ne
didesnis kaip 20 m2 ir kuris ne aukštesnis kaip 4 m statinio projektavimo sąlygų
sąvade nurodytoje vietoje.
2. Inžinerinis statinys (bet kurios paskirties žemės sklype):
2.1. vėjo energijos statinys, ne aukštesnis kaip 10 m (į aukštį įskaičiuojamas sparno aukštis, kai sparnas yra statmenoje padėtyje);
2.2. šachtinis šulinys (kai nėra vandentiekio komunalinių ar vietinių tinklų);
2.3. metalinis (surenkamas) vandens bokštas, kurio aukštis ne didesnis kaip 10 m
ir tūris ne didesnis kaip 25 m3;
2.4. ištisinės mūrinės, gelžbetoninės ir metalinės sklypų tvoros, ne aukštesnės kaip
1,8 m;
2.5. nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) kabelinės linijos, klojamos betranšėjiniu
būdu (tarp jų – atviru būdu klojamos atkarpos telekomunikacijų sankirtose ir
jų apsaugos zonose), kuriose nėra šulinių, kamerų ir kitų antžeminių statinių
statinio projektavimo sąlygose nurodytose vietose.
3. Inžinerinis statinys (žemės sklype, kai tai leidžiama pagal žemės paskirtį):
3.1. atviras žiūrovinis statinys: vasaros teatro scena, estrada, šokių aikštelė, kurių
kiekvienos užimamas žemės plotas ne didesnis kaip 20 m2 žemės sklype,
3.2. atviros sporto (futbolo, krepšinio, tinklinio, rankinio, lauko teniso bei kt.) bei
žaidimų aikštelės su įranga (be tribūnų), taip pat šliaužimo takeliai, sūpuoklės,
kopėčios, turnikai, treniruokliai ir pan.;
3.3. sandėliavimo ar parodos aikštė, kurios plotas yra ne didesnis kaip 200 m2
ir kurioje nėra pavojingų ir aplinką teršiančių medžiagų bei tokio pobūdžio
atliekų;
3.4. reklaminis skydas (stendas) prie susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių);
3.5. meteorologinių stebėjimų aikštelės su įranga;
3.6. automobilių apžiūros estakada.
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3 priedas
Matininkų ir matininkų ekspertų teisės ir pareigos
Matininkai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
1) laisvai vienytis į asociacijas;
2) patekti į kadastro duomenis nustatyti pageidaujančiam asmeniui nuosavybės teise
priklausantį ar jo valdomą nekilnojamąjį daiktą šiems kadastro duomenims nustatyti;
3) gavus gretimų sklypų savininkų ar naudotojų sutikimą, atlikti kadastro duomenų
nustatymo darbus ir gretimuose žemės sklypuose, jei tai būtina kadastro duomenims nustatyti. Tokiu atveju apie numatomus atlikti darbus Kadastro nuostatų nustatyta tvarka turi būti pranešama gretimų žemės sklypų savininkams ar naudotojams;
4) gauti nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto
kadastro duomenims nustatyti;
5) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro
duomenims nustatyti;
6) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti.
Matininkai ekspertai, be šio straipsnio 2 dalyje nurodytų teisių, turi teisę:
1) gauti nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto
kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;
2) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro
duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;
3) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei
atlikti.
Matininkas ar matininkas ekspertas, parengęs įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuotus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad
parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų
daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus.
Matininkas ekspertas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikdamas kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolę ir valstybinę ekspertizę, privalo
nusišalinti nuo šių darbų vykdymo, jeigu:
1) jis yra vykdęs nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė
vykdoma, kadastro duomenų nustatymo darbus;
2) jis yra su nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, savininkais ar naudotojais susijęs giminystės ar svainystės ryšiais;
3) jį su nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma,
savininkais ar naudotojais sieja santuokos, partnerystės, globos ar rūpybos santykiai;
4) nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, kadastro duomenis yra nustatę matininkai ar matininkai ekspertai, dirbantys tame
pačiame licencijuotame asmenyje kaip ir jis;
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5) jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar
netiesiogiai suinteresuoti kontrolės ar valstybinės ekspertizės baigtimi.
Matininkas ar matininkas ekspertas privalo:
1) savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
2) būti nešališkas;
3) nuolat tobulinti kvalifikaciją;
4) Vyriausybės nustatyta tvarka teikti informaciją suinteresuotiems asmenims dėl
savo parengtų nekilnojamojo turto kadastro dokumentų;
5) atlikti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.
Matininkui ar matininkui ekspertui, pažeidusiam jo veiklai nustatytus reikalavimus,
Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sustabdytas ar panaikintas kvalifikaciją patvirtinančio
pažymėjimo galiojimas.
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4 priedas

Projekto EULIS PLUS internetinis puslapis

Projekto EULIS internetinis puslapis
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Tiražas 250 vnt.
Spausdino UAB „Ardiva“
Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas,
Tel.: (8-37) 36 34 01; Faks.: (8-37) 33 47 34;
El. p.: info@ ardiva.lt; www. ardiva.lt.

