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PRATARMĖ
Žemės informacinės sistemos mokomoji knyga skirta žemėtvarkos specialybės bakalaurams. Leidinyje pateikta informacija apie pagrindinius Žemės informacinės sistemos kūrimo metmenis. Išanalizuotos duomenų bazės, naudojamos kuriamoje informacinėje sistemoje. Aprašyta žemės sklypo vertės skaičiavimo metodika ir žemės teisinė registracija.
Duomenų kaupimas apie įvairias žemės paviršiaus savybes visą laiką buvo ir yra
svarbi visuomenės veiklos dalis. Informacijos ruošimui, perdavimui ir saugojimui vis plačiau naudojamos kompiuterinės priemonės. Duomenų patikimumas ir naujumas svarbus
dėl to, kad teisingų, tikslių ir integralių duomenų panaudojimas užtikrina racionalių sprendimų priėmimą, didina jų efektyvumą ir mažina galimus neigiamus padarinius.
Tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje informacija apie žemės išteklius yra
pagrindinė priemonė priimant sprendimus, susijusius su žemės investicijomis, vystymusi ir valdymu, taip pat ji labai svarbi žemės ūkio ir žemės reformos programoms.
Informacijos vertė ir sprendimų priėmimo proceso efektyvumas tiesiogiai susiję su informacijos kokybe ir jos prieinamumu. Labai svarbu užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei, nepriklausomai nuo fizinės dokumento buvimo vietos, globalizuoti
informacijos mainus, nepriklausomai nuo valstybių sienų.
Žemės informacinės sistemos duomenų bazė ateityje bus pagrindinis duomenų
šaltinis rengiant įvairius teritorijų planavimo dokumentus bei priimant įvairaus lygmens sprendimus.
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1. ŽEMĖS INFORMACINĖS SISTEMOS PASKIRTIS IR
TIKSLAI
Pasaulis sparčiai žengia į informacijos amžių, kuriama informacinė visuomenė.
Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba visose savo veiklos srityse efektyviai veikti šiuolaikinių informacinių
technologijų aplinkoje, naudotis šalies bei pasaulio informacijos resursais, o valdžios
institucijos užtikrina informacijos prieinamumą.
Lietuvos Respublikos žemės informacinės sistemos paskirtis – naudojantis nekilnojamojo turto kadastro, nekilnojamojo turto registro, miškų kadastro, saugomų teritorijų kadastro, teritorijų planavimo, aplinkosaugos, paminklosaugos, žemės reformos,
dirvožemių tyrimo ir kitų tyrimų duomenimis apie žemę, kaupti ir atnaujinti informaciją
apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenų sudėtį, plotą ir vertę, žemės
išteklių kiekybines ir kokybines savybes, žemės naudojimo sąlygas, kito žemės naudojimui turinčio įtakos nekilnojamojo turto charakteristikas. Žemės informacinę sistemą
tvarko Vyriausybės įgaliotas viešasis juridinis asmuo.
Duomenų kaupimas apie įvairias žemės paviršiaus savybes visą laiką buvo ir yra
svarbi visuomenės veiklos dalis. Informacijos ruošimui, perdavimui ir saugojimui vis plačiau naudojamos kompiuterinės priemonės.
Tik turint patikimą informaciją apie žemę ir jos išteklius galima priimti teisingus
tolesnės veiklos sprendimus.
Integracija į Europos bendriją pareikalaus atitinkamo pasirengimo ir gebėjimo
efektyviai valdyti bei naudoti žemės išteklius, planuoti žemės naudojimą, ypač žemės
ūkio teritorijose, turėti gerai veikiančią sistemą išteklių apskaitai ir naudojimo kontrolei, taip pat sukurti adekvačią struktūrą šiems procesams užtikrinti. Efektyvios žemės
išteklių valdymo sistemos sukūrimas yra viena iš aktualiausių krypčių siekiant užtikrinti
nepertraukiamą visuomenės vystymąsi įvertinant vis labiau augančius aplinkos apsaugos reikalavimus, kaip ekonominio vystymosi stabilumo garanto, bei kaimo ir miesto
socialinių ekonominių sąlygų suvienodinimo poreikius.
Tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje informacija apie žemės išteklius yra
pagrindinė priemonė priimant sprendimus, susijusius su žemės investicijomis, vystymusi ir valdymu, taip pat labai svarbi žemės ūkio ir žemės reformos programoms. Informacijos vertė ir sprendimų priėmimo proceso efektyvumas tiesiogiai susiję su informacijos
kokybe ir jos prieinamumu. Labai svarbu užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei, nepriklausomai nuo fizinės dokumento buvimo vietos, globalizuoti informacijos
mainus, nepriklausomai nuo valstybių sienų.
ŽIS pateikia informaciją apie žemę, žemės išteklius ir atliktus žemės pagerinimo darbus. Duomenys, susiję su žeme, gali būti laikomi, saugomi:
• tekstiniu pavidalu;
• grafiniu pavidalu;
• skaitmeniniu pavidalu.
ŽIS operacijos apima duomenų suradimą ir įsigijimą; jų apdorojimą, laikymą ir
papildymą; taip pat duomenų atrinkimą, analizę ir platinimą. Sistemos naudingumas
priklauso nuo duomenų atnaujinimo, tikslumo, išsamumo ir prieinamumo.
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Galima išskirti kelias informacines sistemas.
1 lentelė. Su žeme susijusi informacija
Su žeme susijusi informacija
informacija apie žemę
aplinkos informacija
Dirvožemiai
Geologija
Hidrologija
Augalija
Gyvūnija

infrastruktūros informacija
Komunalinės įmonės pastatai
Transporto ir komunikacijų sistema

kadastro informacija
Turto valdymo teisė.
Vertinimas. Žemės
naudojimo sąlygos. Kontrolė.

socialinė-ekonominė informacija
Sveikatos apsauga
Socialinis aprūpinimas
Gyventojų pasiskirstymas

Kuriant ŽIS kartu turi būti sukurta ir teisinė bazė, kuri užtikrina:
• autorines teises;
• saugumą;
• duomenų bazės apsaugą;
• informacijos tikslumą.
Žemės informacinės sistemos ir žemės kadastro duomenys teikiami valstybinėms
institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims ir naudojimui:
1) valstybinės žemės išteklių naudojimo politikai formuoti ir įgyvendinti;
2) valstybiniam žemės gerinimo bei apsaugos priemonių planavimui;
3) gamtos išteklių naudojimo ir teritoriniam planavimui;
4) žemėtvarkos projektams ir schemoms rengti;
5) žemės įkeitimui ir žemės rinkos formavimui;
6) žemės apmokestinimui ir mokesčių už žemę sistemos formavimui;
7) žemės naudojimo valstybinei kontrolei;
8) informacijai apie žemę statistiniuose ir kituose oficialiuose leidiniuose;
9) nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenims papildyti ir atnaujinti.
Kuriamos LŽIS paskirtis yra bendros Lietuvos žemėtvarkos tarnybos informacinės
infrastruktūros sukūrimas, žemėtvarkininko darbo vietos kompiuterizavimas ir LŽIS integravimas į vieningą Lietuvos ir Europos informacinę infrastruktūrą.
LŽIS sukūrimo darbus užsako ir finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija iš jai skirtų Valstybės biudžeto lėšų. Atskirų sistemos dalių projektavimo darbai gali būti
finansuojami kooperuojant kitų ministerijų, žinybų organizacijų ar privačių asmenų lėšas.
Paruošti metmenys yra LŽIS kūrimo koncepcija, kuri turi būti pagrindas projektuojamos žemės informacinės sistemos techninio projekto paruošimui. Metmenų paruošimui buvo panaudota oficiali, patvirtinta medžiaga, taip pat ir užsienio specialistų patarimai, konsultacijos ir metodinė medžiaga.
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2. PAGRINDINIŲ TIKSLŲ DETALIZAVIMAS
1. Kompiuterizuoti žemės ir su ja susijusio nekilnojamojo turto teisinio registravimo darbus.
LŽIS turi užtikrinti kiekvieno žemės sklypo savininko, naudotojo ar nuomininko
teisę įregistruoti įgyjamą žemės sklypą. Ši teisė turi būti Valstybės garantas į turimo ar
įgyjamo turto neliečiamybę. Registracijos metu parengiami dokumentai turi būti teisiniai
dokumentai, įrodantys piliečio teisę į nekilnojamąjį turtą.
2. Kompiuterizuoti žemės sklypo kainos nustatymą.
Įgyjant ar perleidžiant žemės sklypą būtina turėti informaciją žemės sklypo pirkimo- pardavimo, nominalią, indeksuotą ir rinkos kainas. Šių kainų nustatymui reikia užpildyti daug
specialiai tam paruoštų dokumentų, įvesti įvairius koeficientus bei žemės naudojimo sąlygų
rodiklius ir dirvožemio charakteristikas, taip pat paruošti atitinkamą kartografinę medžiagą.
3. Kompiuterizuoti valstybinio žemės kadastro pagrindinių rodiklių, mokesčiams
reikalingų duomenų pateikimą.
Ši informacija turi būti kaupiama ir komunikaciniais ryšiais pagal nustatytą tvarką
perduodama į mokesčių inspekcijų duomenų bankus.
4. Vykdyti valstybinę žemės apskaitą.
LŽIS turi užtikrinti rajonų, miestų ir Lietuvos Respublikos žemės fondo apskaitą bei
jos naudojimo analizę, taip pat šios informacijos operatyvų pateikimą respublikos valdymo
ir planavimo institucijoms ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
5. Vykdyti melioracinių objektų apskaitą.
LŽIS turi užtikrinti fizinių ar juridinių asmenų, rajonų, miestų, visos respublikos nusausintų ir drėkinamų žemės plotų ir juose esančių inžinerinių įrenginių bei statinių apskaitą, nurodant jų tipą, kiekį, vertę. Šie rodikliai bus imami kaip pagrindas darant įrašus
žemės registre ir nustatant melioracinių įrenginių vertę.
6. Kompiuterizuoti žemės kadastro žemėlapių ruošimą. GIS standartų žemės kadastro žemėlapiams ruošimas.
Labai svarbus uždavinys laukuose atliktų geodezinių matavimų duomenų kompiuterizavimas ir skaitmeninių žemėlapių paruošimas. Tam tikslui pasiekti turi būti naudojamos progresyviausios GIS techninės ir programinės priemonės. Visiems šiems darbams atlikti turi būti
parengti standartai, kurių pagrindu bus organizuotas Geoinformacinis duomenų bankas.
7. Kaupti, atnaujinti, apdoroti ir archyvuoti žemės kadastro duomenis pirminiuose
žemės kadastro duomenų bankuose.
Duomenų bankai turi būti reguliariai atnaujinti ir kiekvienu momentu turi būti galimybė gauti informaciją apie esamą žemės kadastro duomenų būklę. Visi duomenų pasikeitimai turi būti fiksuojami ir archyvuojami.
8. Sukurti Centrinį žemės kadastro duomenų banką ir šio banko duomenų pagrindu
teikti visas reikalingas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
LŽIS turi užtikrinti Centrinio žemės kadastro duomenų banko sukūrimą. Nustatyta
tvarka šio banko duomenų pagrindu informacija turi būti operatyviai teikiama visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vyriausybinėms organizacijoms ir Seimui.
9. Užtikrinti duomenų apie žemę juridinį statusą, patikimumą ir saugumą.
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Visi duomenys, patenkantys į duomenų bankus turi būti įforminti atitinkamais juridiniais dokumentais. Tuo būdu visa dokumentacija įgautų juridinį statusą. Viena iš pagrindinių
sąlygų sistemos funkcionavimui yra pasitikėjimo gaunama informacija (vartotojo požiūriu)
užtikrinimas. Tai nulemia būtinumą sukurti patikimą duomenų apsaugos sistemą.
10. Sukurti duomenų apie žemę kompiuterinio archyvavimo sistemą.
LŽIS turi užtikrinti kompiuterinį priėjimą prie saugomų žemės kadastro duomenų
arba pateikti informaciją apie jų saugojimo vietą. Visi duomenys apie žemės sklypą turi
būti saugomi nuo sklypo susiformavimo momento kompiuteriniuose ar dokumentiniuose archyvuose.
11. Sudaryti prieigos galimybę informacijos apie žemę vartotojams tiesioginėmis sankcionuotomis komunikacinėmis priemonėmis prie Centrinio žemės kadastro duomenų banko.
LŽIS turi užtikrinti tiesioginę sankcionuotą prieigą prie Centrinio duomenų banko.
Tuo tikslu turi būti apibrėžtas banko duomenų vartotojų sąrašas, nustatytas jų prioritetas ir
prieigos prie duomenų lygis, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka ir pan.
12. Užtikrinti pilną LŽIS duomenų informacinį suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis.
LŽIS yra didelė informacinė sistema, informaciniais ryšiais susijusi su duomenis pateikiančiomis ir duomenis vartojančiomis kitomis informacinėmis sistemomis, būtina pasiekti
pilną informacinį suderinamumą tarp šių sistemų. Tai turi būti pasiekta naudojantis respublikiniais klasifikatoriais ir žinynais bei standartiniais duomenų apsikeitimo būdais.
13. Užtikrinti LŽIS duomenų apsikeitimo galimybę su analogiškomis Europos informacinėmis sistemomis.
LŽIS turi būti projektuojama naudojant standartinę techninę ir programinę įrangą
naudojamą kuriamose Europos GIS. Integracija į bendrą Europos GIS tinklą turi būti
vienas pagrindinių projektuojamos sistemos tikslų.
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3. ŽEMĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DARBAI
Žemės informacinės sistemos tvarkymas apima šiuos darbus:
1) žemės naudojimo būklės tyrimą;
2) žemės išteklių kiekybinių ir kokybinių savybių tyrimą;
3) žemės vertės tyrimą;
4) žemės gamtines ir ūkines savybes apibūdinančios kartografinės medžiagos rengimą;
5) žemės informacinės sistemos duomenų sutvarkymą georeferencinių duomenų bazės pagrindu;
6) suvestinių duomenų apie Lietuvos Respublikos teritorijos bei administracinių vienetų žemės fondo naudojimą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenų
rūšių rengimą;
7) informacijos apie žemę rinkimą, apdorojimą, saugojimą ir platinimą.
Žemės informacinės sistemos nuostatai (pagal parengtą projektą) apima šiuos skyrius:
1. Bendrosios nuostatos. Iš jų svarbiausios:
• ŽIS formuojama geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) principu.
Grafiniai duomenys aprašomi pagal Integruotos geoinformacinės sistemos
(InGIS) geoduomenų specifikaciją, kurioje nurodyti duomenų pasikeitimo ir
saugojimo formatai, geoobjektų kodavimas, raktai į valstybinių kadastrų ir
registrų duomenų bazes;
• ŽIS susideda iš atskirų duomenų bazių, kurios susiejamos georeferencinių
duomenų bazės pagrindu į bendrą sistemą. Patvirtinus ŽIS nuostatus, rengiamos detalios informacinės sistemos specifikacijos, kurias tvirtina ŽIS vadovaujančioji įstaiga;
• ŽIS naudoja kitų kadastrų (registrų) ir duomenų bazių sukurtus duomenis, kurių
reikia sistemos funkcionavimui užtikrinti. Duomenis, kurių negali pateikti oficialūs kadastrai (registrai) ir duomenų bazės, ŽIS tvarkytojas užsako įstatymų
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. ŽIS tvarkymo įstaigas. Jos skirstomos į vadovaujančiąją ŽIS tvarkymo įstaigą ir
ŽIS tvarkytoją.
3. ŽIS duomenų bazės. Duomenų bazėse saugoma grafinė ir atribūtinė informacija.
ŽIS sudaro šios duomenų bazės:
• dirvožemio;
• žemės naudojimo;
• žemės melioracijos;
• specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.
ŽIS bazinė kartografinė medžiaga – skaitmeniniai ortografiniai žemėlapiai masteliu
1:10 000 ir Lietuvos teritorijos grafinių duomenų bazė GDB10 LT.
4. ŽIS duomenų paskirtis. Pagrindinės duomenų naudojimo sritys: žemės tvarkymo ir
gerinimo priemonėms planuoti; teritorijų planavimui; statistinei informacijai apie
žemę; žemės naudojimo valstybinei kontrolei.
5. ŽIS duomenų naudojimas ir atnaujinimas.
ŽIS duomenys paprastai yra vieši ir teikiami atlygintinai. Duomenys atnaujinami gavus naujų tyrimų duomenis, atnaujinus bazinę kartografinę medžiagą ir kt.
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6. Sąveika su kitais kadastrais, registrais ir duomenų bazėmis. Nurodoma, kokie duomenys iš kadastrų, registrų bei duomenų bazių turi būti panaudojami ŽIS.
7. ŽIS duomenų apsauga; duomenų perdavimas į užsienio valstybes, finansavimas.
8. Anksčiau sukurtų duomenų bazių įtraukimas į ŽIS. Duomenys apie žemės naudojimą, melioracinę būklę ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – turi būti
integruoti į bendrą ŽIS.

10

4. ŽEMĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ
BAZĖS
Duomenų bazėse saugoma grafinė ir atributinė informacija. ŽIS sudaro šios duomenų bazės:
• dirvožemio;
• žemės naudojimo;
• žemės melioracijos;
• specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.
ŽIS bazinė kartografinė medžiaga – skaitmeniniai ortografiniai žemėlapiai masteliu
1:10 000 ir Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT.
ŽIS duomenų naudojimo sritys yra žemės tvarkymo ir gerinimo priemonėms planuoti; teritorijų planavimui; statistinei informacijai apie žemę; žemės naudojimo valstybinei kontrolei.
ŽIS duomenys paprastai yra vieši ir teikiami atlygintinai. Duomenys atnaujinami gavus naujų tyrimų duomenis, atnaujinus bazinę kartografinę medžiagą.
ŽIS susideda iš atskirų duomenų bazių, kurios georeferencinių duomenų bazės pagrindu susiejamos į vieningą sistemą. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės informacinės sistemos nuostatų projekte, ŽIS duomenų bazių pilnas turinys yra artimas šiuo
metu jau kaupiamų duomenų bazių turiniui:
- ŽIS dirvožemio duomenų bazė – DirvDB10LT duomenų bazei;
- ŽIS žemės melioracijos duomenų bazė – MelGIS duomenų bazei;
- ŽIS žemės naudojimo duomenų bazė – pasėlių blokų duomenų bazei;
- ŽIS specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė – SŽNSDB10LT.
Šių duomenų bazių susiejimas galimas dėl to, kad visi duomenys išreiškiami baziniuose žemėlapiuose, t. y. panaudojant georeferencinių duomenų bazę GDB10LT arba
skaitmeninius ortofotografinius žemėlapius.
Tačiau pagrindinė ŽIS kūrimo problema yra ta, kad kiekviena duomenų bazė kuriama stengiantis panaudoti kuo daugiau turimos informacijos. Duomenų bazė perkraunama rodikliais, jų kartografavimas sulėtina darbus, padidina jų apimtis, ir vėliau reikia
daugiau sąnaudų periodiškam duomenų patikslinimui, siekiant užtikrinti jų patikimumą.
Dažniausiai šie nepagrindiniai duomenys yra reikalingi tik nedideliam skaičiui jų vartotojų arba tik statistiniams leidiniams (analogiškai yra kaupiama detali informacija apie
statinių technines charakteristikas Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse bei miško
medynų charakteristikas Valstybinio miškų kadastro duomenyse).
Siekiant paspartinti darbus, siūloma nustatyti šiuos prioritetus:
1. Duomenys, kurie betarpiškai skirti žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikiams, turi
būti rengiami pirmiausia.
2. Kiti duomenys, kurie kaupiami duomenų bazėse jau šiuo metu, arba kuriuos numatoma kaupti panaudojant kitus kadastrų ir registrų duomenis, taip pat lauko tyrinėjimo darbus arba šalies mastu vykdomus užsakomuosius ar projektavimo darbus,
turi būti rengiami vėliau, papildant jau sukurtas duomenų bazes.
3. Duomenų bazės grafinė dalis turi būti rengiama taip, kad būtų patogu atspausdinti
analoginius žemėlapius, dažniausiai pagal kadastro vietovių ribas.
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4. Pirmaeilių darbų mažų duomenų bazės rengiamos tik kaimo vietovėms bei toms
miestų teritorijų dalims, kuriose yra žemės ūkio veiklai naudojami ir deklaruojami
žemės ūkio naudmenų plotai.
5. Duomenų bazės grafinėje dalyje būtini šie stabilūs elementai:
1) užstatytos teritorijos;
2) keliai (jiems priskiriami visi sankasą turintys keliai, atitinkantys Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nustatytą kelių, kaip statinių, apibrėžimą);
3) vandens telkiniai (ežerai, tvenkiniai, upės) ir kiti hidrografiniai objektai (pažymint platesnius kaip 1–2 metrų pločio natūralius upelius ir daugiau kaip 5–6 m
pločio griovius);
4) gyvenamųjų vietovių pavadinimai ir sąlyginės ribos (nustatytos pagal VĮ Registrų centro tvarkomo Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro duomenis);
5) administracinių teritorijų ribos.

4.1. Duomenų bazė, naudotina žemės ūkio naudmenų apibūdinimui
Norint apibūdinti žemės ūkio naudmenų savybes ir jų naudojimą, būtina turėti
žemės ūkio naudmenų kontūrus. Šiam tikslui gali būti panaudota Pasėlių laukų blokų duomenų bazė, kurios sukūrimo techninių reikalavimų reglamentas patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus
2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 75,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR
2.15.01:2002 patvirtinimo.
Šios duomenų bazės specifikacijos pagrindinės nuostatos:
1. žemės sklypų tapatybės nustatymo sistema (toliau – ŽSTNS) susideda iš grafinių
ir atributinių kaimo vietovių teritorijose suformuotų žemės blokų tapatybės nustatymo duomenų;
2. ŽSTNS kuriama esamų skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių pagrindu, geografinių informacinių sistemų principais;
3. naudojama Lietuvos Respublikos kartografinių duomenų bazė KDB10LT – mikrolygis, sukurta pagal reglamento GKTR 2.09.02:2001 reikalavimus;
4. žemės blokas – tai vientisas žemės sklypas, ribojamas natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų ir turintis jam būdingas gamtines savybes, vyraujantį dangos tipą
bei ūkinio naudojimo ypatumus;
5. referenciniai objektai – natūralūs arba dirbtiniai objektai (upės, ežerai, keliai,
kanalai), nustatantys bloko ribas ir sudarantys bazinį žemėlapį;
6. ŽSTNS duomenų bazei naudojami ortofotografiniai žemėlapiai, kurių rezoliucija
vietovėje yra 0,5 m. Jie turi būti grafiškai susieti su 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94.
7. blokų ribų geometrinis tikslumas turi atitikti topografinių žemėlapių M 1:10 000
tikslumo reikalavimus;
8. išskiriamos trys pagrindinės blokų kategorijos: dirbamos žemės blokai, užstatyti
blokai ir mišrieji blokai;
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9. dirbamos žemės blokus sudaro ariamoji žemė, naudojama pasėliams, kultūrinės pievos ir ganyklos, taip pat apleistos (dirvonuojančios) žemės ūkio naudmenos. Kitos
įsiterpę žemės ūkio naudmenos turi būti atribotos ir iš bloko ploto išjungiamos;
10. užstatytus blokus sudaro žemė prie kompaktiškų gyvenamųjų vietovių, kurioje yra asmeninio ūkio žemė, sodai, namų valdų ir kitais statiniais užimtos žemės
sklypai. Šioje teritorijoje esantys didesni kaip ha vientisi dirbamos žemės sklypai
išskiriami į dirbamos žemės blokus;
11. mišrieji blokai formuojami iš likusių žemės (miškų, ne žemės ūkio veiklai naudojamos žemės, kitų žemės plotų, kuriose nėra deklaruojamų žemės ūkio naudmenų);
12. formuojant blokus, skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai dešifruojami taikant monovektorizavimą ir GIS technologijas natūralaus bloko ribų ir referencinių
objektų skaitmeniniai grafiniai duomenų bazei suformuoti;
13. GIS grafinė duomenų bazė apima GDB10LT sluoksnius ir naujai sukurtus
sluoksnius.
Šio darbo rezultatas – skaitmeniniai žemėlapiai su pasėlių laukų blokais yra parengti
visoms Lietuvos Respublikos kaimo vietovėms ir nuo 2004 metų naudojami darbams.
2005–2006 metais ši duomenų bazė atnaujinta, panaudojant naujausius ortofotografinius
žemėlapius.
Pasėlių laukų blokų duomenų bazė gali būti panaudota Žemės informacinės sistemos
žemės naudojimo duomenų bazės sukūrimui.
Iš pasėlių laukų blokų duomenų bazės turinio galima išjungti užstatytus ir mišriuosius blokus, kuriuose žemės ūkio naudmenų nėra arba jos sudaro tik nedidelį procentą.
Papildoma informacija, kuri charakterizuotų žemės ūkio naudmenų ūkines savybes ir naudojimą, turi būti įrašoma į dirbamos žemės blokus, panaudojant kitų tyrimų duomenis.
Šios duomenų bazės panaudojimas ŽIS leistų sutaupyti lėšas žemės ūkio naudmenų
kontūrų kartografavimui (vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius iš naujo), taip pat
suderinant dokumentus ir grafinę medžiagą, kuria naudojasi žemės ūkio veiklos subjektai,
žemės ūkio ir kaimo plėtrą koordinuojančios institucijos. Be to, ŽIS žemės naudojimo
duomenų bazę galima sukurti per trumpesnį laiką ir operatyviai teikti šiuos duomenis elektroninio ryšio priemonėmis.
Žemės naudmenų duomenų bazės (toliau – ŽNDB) rengimui naudotina ši medžiaga:
• Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas, parengtas pagal techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.18.01.:2004;
• Pasėlių laukų blokų duomenų bazė;
• Valstybinio miškų kadastro duomenų bazė.
Pirmajame šių darbų etape ŽNDB kartografuojami:
1. Miško sklypai pagal Valstybinio miškų kadastro duomenis, juos prireikus patikslinant
ortofotografinių žemėlapių dešifravimo metu. Grafinėje medžiagoje išreiškiami:
- visi miškai, ne mažesni kaip 0,1 ha ir pagal atliktus miškotvarkos darbus apskaitomi miškais (mišku apaugusiais plotais), nurodant kiekvieno sklypo numerį
(pagal klasifikatorių sklypo numeris susiejamas su kadastro vietovės Nr.);
- miškuose įsiterpę pelkių plotai;
- miško keliai ir kvartalinės emisijos, jeigu jie nebuvo kartografuoti baziniame
žemėlapyje.
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Atributiniais duomenimis apie miško sklypus turėtų būti:
1) miško kvartalo ir miško sklypo numeriai;
2) miško sklypo plotas;
3) miško sklypo augančių medžių miškų išraiška kvalifikaciniu pažymėjimu;
4) miško medynų amžius;
5) duomenų apie miško sklypą pateikimo (atnaujinimo) metai;
2. Pasėlių blokai pagal Pasėlių laukų blokų duomenų bazės duomenis (be rastrinio
vaizdo). Grafinėje medžiagoje išreiškiamos pasėlių blokų ribos ir blokų numeriai
(pagal klasifikatorių bloko numeris susiejamas su kadastro vietovės Nr.).
Atributiniais duomenimis apie blokų sklypus gali būti bloko (žemės ūkio naudmenų)
plotas ir duomenų įrašymo metais bloke deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotas.
Atliekant darbus, pažymimi tik dirbamos žemės blokai. Užstatytuose blokuose
ir mišriuosiuose blokuose, esant deklaravimo duomenims, gali būti išskirtos tik juose
įsiterpę žemės ūkio naudmenos. Atliktas ŽMDB kūrimo pirmojo etapo darbas leis
šalies mastu parengti skaitmeninius žemėlapius M1:10 000, kuriuose pagal kadastro
vietoves bus pažymėti dvi pagrindinės žemės naudmenų rūšys, užimančios Lietuvoje
apie 80–90 proc. teritorijos – žemės ūkio naudmenos ir miškai. Be to, pagal bazinio
žemėlapio duomenis ŽMDB bus žemės ūkio naudmenų ir miško sklypus siejantys
valstybinės ir vietinės reikšmės keliai, taip pat – vandens telkiniai, o pagal miškotvarkos duomenis – ir miškuose įsiterpusios pelkės.
Žemės ūkio naudmenų sklypų kartografavimo patikimumas bus kiek mažesnis,
nei topografiniuose žemėlapiuose, tačiau pakankamas tam, kad panaudojant ŽNDB
nustatyti žemės naudojimo intensyvumą, žemės melioracinę būklę ir dirvožemių savybes. Tai, kad blokų pagrindu nustatytas žemės ūkio naudmenų plotas yra didesnis
nei yra žemės valstybinėje apskaitoje, paaiškinama tuo, jog formuojant blokų ribas
nebuvo išjungta medžių ir krūmų valdinių, pelkių ir kitų nenaudojamų žemių plotai,
esantys žemės ūkio paskirties žemės sklypuose.
Atlikus Žemės naudmenų duomenų bazės kūrimo pirmojo etapo darbus visai šalies
kaimo vietovei bus parengta Žemės ūkio naudmenų ir miškų dislokaciją apibūdinantys
žemėlapiai M1:10 000 pagal kadastro vietoves. Ši duomenų bazė gali būti panaudota:
1) kitų ŽIS duomenų bazių kūrimui;
2) žemės ūkio ir kaimo plėtros projektų rengimui, naudojant kompiuterines programas;
3) specialiems tyrimams, atliekamiems šalies mastu (pvz., apleistos ir dirvonuojančios žemės plotų nustatymui).
Antrajame etape žemės ūkio naudmenas galima identifikuoti pagal jų rūšis, panaudojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu žemės naudotojų pateiktas ataskaitas su grafine dalimi – ortofotografiniuose žemėlapiuose pažymėtoms laukų ribomis ir
numeriais, atitinkančiais deklaravimo ataskaitoje nurodytų pasėlių ir naudmenų klasifikacinius kodus. Iš šios medžiagos reikia išskirti ir pažymėti ŽNDB grafinėje dalyje:
1. sodus ir uogynus;
2. pievas ir ganyklas, t. y. deklaruotus daugiamečių žolių daugiau kaip 5 m. amžiaus
plotus:
3. kitus deklaruotus plotus (tai bus pasėliams naudojama žemė ir juodieji pūdymai; tai
yra – naudojama ariamoji žemė);
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4. nedeklaruotus plotus (t. y. likusius plotus dirbamos žemės blokų ribose) – juos
galima įvardinti kaip apleistas žemės ūkio naudmenas. Atributiniais duomenimis
apie šiuos plotus galima laikyti tik jų klasifikaciją ir apskaičiuotus plotus, reikalingus žemės ūkio naudmenų apskaitai.
Be to, antrajame etape turėtų būti kartografuojamos visos pelkės. Šiam tikslui reikia
panaudoti dirvožemių duomenų bazės detalesnę informaciją apie durpinius dirvožemius –
ištyrus durpės gylį ir pan., taip pat ankstesnės gamybos žemėlapius.

4.2. Duomenų bazė, naudotina dirvožemių apibūdinimui
VĮ Valstybiniame žemėtvarkos institute nuo 1989 metų yra kuriama Lietuvos dirvožemio duomenų bazė DirvDB10LT, kuri apima dirvožemio tyrimo darbus (žemės ūkio
paskirties žemėje, kurioje iki 1998 metų nebuvo atliktas dirvožemio tyrimas ir kartografavimas) ir DirvDB10LT kūrimas.
DirvDB10LT sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal
Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sąrašą LT-DTV9 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir
agrochemines savybes. Rengiant DirvDB10LT buvo vadovaujamasi FAO 1995 metais
išleistais Pasaulinės ir nacionalinės dirvožemio ir vietovės skaitmeninių duomenų bazių formavimo nurodymais.
Sudarant DirvDB10LT grafinę dalį, naudojama:
1. baziniai žemėlapiai:
• ortofotografinio žemėlapio M1:10 000 skaitmeninė forma ORT10LT;
• kartografinių duomenų bazės M1:10 000 skaitmeninė forma KDB10LT;
• Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazės M1:10 000 skaitmeninė forma GDB10LT.
2. dirvožemių tyrimo ir kartografavimo lauko planai M1:10 000; 1:5 000; 1:2 000;
3. dirvožemių profilių aprašymai;
4. vietovės duomenų aprašymai;
5. dirvožemių žemėlapių M1:10 000 kopijos;
6. dirvožemio fizinių ir agrocheminių savybių analitiniai duomenys;
7. dirvožemio kontūrų (arealų) generalizavimo būdų parengti išvestiniai vidutinio ir
smulkaus mastelio (M1:50 000, M1:300 000) dirvožemio žemėlapiai.
Šio darbo rezultatas – grafinė duomenų bazė (skaitmeniniai dirvožemio žemėlapiai
M1:10 000) ir atributinė duomenų bazė (vietovės ir dirvožemio profilių duomenys apie
dirvožemius bei žemės naudojimą).
Skaitmeniniuose dirvožemio žemėlapiuose išreiškiama (visame žemės plote, išskyrus vandens):
• dirvožemio kontūrai;
• kiekvieno dirvožemio kontūro numeris, atitinkantis Lietuvos dirvožemių klasifikacijos LTDK-99 dirvožemio grupės ar pogrupiui priskirto dirvožemio – sistematinio dirvožemio vieneto (SDV) numerį. Iš viso SDV numerių yra 289, iš jų
pradžiažemių – 24, kalkžemių – 10, rudžemių – 45, išplautžemių – 40, palvaže-
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mių – 13, balkšvažemių – 31, smėlžemių – 47, jauražemių – 20, šlymžemių – 21,
durpžemių – 20, salpžemių – 22, trąšažemių – 10;
• taškais žymimi dirvožemių profiliai (iš kurių buvo imti bandiniai), nurodant jų
numerį. Artimiausiuose duomenyse dirvožemio kontūras apibūdinamas šia papildoma informacija;
• dirvožemio komponentai (antrasis, trečiasis ir t. t.), jų priskyrimas tipologiniams
vienetams ir plotui, proc.;
• dirvožemio granuliometrinė sudėtis (pirmojo, antrojo ir kt. komponentų).
Panaudojant šiuos duomenis, galima parengti skaitmeninį dirvožemio žemėlapį, kuriame dirvožemio kontūruose būtų nurodyta dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Granuliometrinė sudėtis nustatoma pagal Fere-98LT trikampį ir apima 9 dirvožemių grupes –
nuo smėlio iki durpės.
Atributinę DirvDB10LT sudaro informacija apie dirvožemio profilius. Ši informacija susideda iš 55 duomenų grupių, iš jų profilio vietos dirvožemio tipo reljefo, žemės
naudmenų, dirvodarinės.uolienos, karbonatų gylių, akmenuotumo, natūralaus dirvožemio
drėgmės režimo, dirvožemio granuliometrinės sudėties, nustatytos pagal 2 metodus, dirvožemio profilio vietos aprašymo, augalijos, erozijos intensyvumo apibūdinimo, antropogeninio poveikio apibūdinimo. Vienas profilis buvo kasamas vidutiniškai kas 10 ha žemės
ploto, daugiausia – tirtuose žemės ūkio naudmenų dirvožemiuose.
Lietuvos dirvožemio duomenų bazė gali būti panaudota Žemės informacinės sistemos
dirvožemių duomenų bazės kūrimui, atmetus detalią informaciją, neturinčią ryšio su žemės naudojimo planavimu ar žemės ūkio paskirties žemės naudotojo veikla. Panaudotina
informacija turi būti išreikšta grafiškai, skaitmeniniuose žemėlapiuose M1:10 000. Tai:
• dirvožemių tipai – dirvožemių kontūrai, įrašant vyraujančios dirvožemių grupės
numerius;
• dirvožemių granuliometrinė sudėtis, dirvožemių kontūrai, įrašant granuliometrinės
sudėties indeksą.
Dirvožemių duomenų bazė – DirvDB10LT pirmu turiniu gali būti laikoma Žemės informacinės sistemos sudėtine dalimi. Tačiau per 7 šios duomenų bazės kūrimo metus atlikta
tik 30–40 proc. darbų apimties ir realiai duomenų bazės kūrimas gali būti užbaigtas tik apie
2010 metus. Be to, ši duomenų bazė nėra panaudojama tiesioginiams poreikiams tų vartotojų, kurių veikla yra susijusi su žemės naudojimu žemės ūkio veiklai ar žemės naudojimo
planavimu, arba valstybės rėmimo priemonėms, skatinančioms efektyvų ūkininkavimą, geriausiai išnaudojant žemės savybes. Dėl šių priežasčių būtini pirmaeiliai ŽIS dirvožemių
duomenų bazės kūrimo darbai, kurių metu visai žemės ūkio paskirties žemei kaimo vietovėje
būtų parengti skaitmeniniai žemėlapiai su svarbiausias dirvožemių savybes apibūdinančiais
sluoksniais. Šių duomenų perdavimas elektroninio ryšio priemonėms labiausiai reikalingas:
1. žemės ūkio veiklos subjektams, planuojantiems savo laukuose pasėlių išdėstymą,
dirvų tręšimą ir kalkinimą;
2. konkurencingų ūkių savininkams ir asmenims, pageidaujantiems kurti naujus ūkius –
žemės sklypų, pageidaujamų įsigyti nuosavybėn ar išsinuomoti, savybių analizei;
3. žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo vertinimui pagal naujai kuriamą metodiką;
4. teritorijų planavimo dokumentus rengiantiems specialistams, siekiant atlikti teritorijos zonavimą pagal ekonomiškai efektyviausių žemei panaudojime kaimo vieto-
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vėje, taip pat sprendžiant miškų įveisimo arba įsavinimo į žemės ūkio naudmenas
klausimus (pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai – savivaldybių teritorijų
bendrieji planai, savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemas, seniūnijų ar kaimų
teritorijoms, taip pat ūkių žemėvaldoms ir net atskiriems žemės sklypams rengiami
kaimo plėtros žemėtvarkos projektai);
5. savivaldybių administracijai planuojant žemės plotų, kuriuose neveikia drenažo
sistemos, tolesnį panaudojimą.
ŽIS dirvožemio duomenų bazės informacija turėtų būti teikiama kartu su ŽIS
žemės melioracijos duomenų bazės informacija. Abi šias duomenų bazes turėtų
jungti tai, kad informacija pateikiama tik apie žemės ūkio naudmenas, t. y. apie žemės plotus, kurie ŽIS žemės naudojimo duomenų bazėje suformuoti kaip dirbamos
žemės laukai. Taigi pirmaeilių ŽIS dirvožemių duomenų bazės duomenų kūrimo
etapo darbų eiga turėtų būti tokia:
1. ŽIS žemės naudojimo duomenų bazės grafinės dalies parengimas, išskiriant
žemės ūkio naudmenų laukų ribas. Žemės ūkio naudmenų laukas atitiks dirbamos žemės pasėlių blokui, kuriame kiek įmanoma išjungti už ribų įsiterpę kitų
žemės naudmenų kontūrai.
2. Dirvožemių tipų sluoksnio parengimas duomenų bazės grafinėje dalyje (įbraižymas į žemės ūkio naudmenų kontūrus). Dirvožemių tipai pagal naują dirvožemių tipologinių vienetų klasifikaciją (parengtą pagal FAO reikalavimus
ir standartus) įrašomi panaudojant DirvDB10LT – grafinės dalies duomenis,
tačiau juos būtina generalizuoti – sustambinti į panašius požymius turinčias
grupes. Toks sustambinimas tikslingas ir žemės naudotojų bei kitų informacijos vartotojų patogumui (vietoje 289 dirvožemių tipologinių vienetų, iš jų 71
pagrindinio, iš viso bus 20 grupių), taip pat ir dėl to, kad šis sustambinimas numatomas pagal Žemės našumo vertinimo koncepciją, tai yra jis būtinas žemės
našumo vertinimui pagal kompiuterinę vertinimo programą.
Pagrindinės dirvožemių grupės pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė. Pagrindinės dirvožemių grupės ŽIS dirvožemių duomenų bazės pirmaeilių darbų grafinės dalies
dirvožemių tipų sluoksniui, naudotinos žemės ūkio naudmenų našumo vertinimui ir žemės naudotojų bei
žemės naudojama planuojančių asmenų informacijai
Grupės Nr. Grupės pavadinimas

1
I.
II.

III.
IV.

V.

2
Rudžemiai, karbonatingieji, išplautžemiai
Glėjiškieji rudžemiai,
glėjiškieji karbonatingieji išplantžemiai
Paprastieji, pajaurėję išplautžemiai
Glėjiškieji, paprastieji,
pajaurėję išplautžemiai
Balkšvažemiai

Į grupę įeinančių dirvožemių apibūdinimas (skaitmeniniai II ir III dirvožemio klasifikacijos lygiai, F – dirvožemio klasifikacijos fazė)
3
Karbonatingieji rudžemiai (II), pasotintieji, rudžemiai (II), karbonatingieji išplantžemiai (II)
Glėjiškieji rudžemiai (II), karbonatingieji glėjiški išplautžemiai (III), karbonatingieji stagniškieji išplautžemiai (III)
Paprastieji išplautžemiai (II), pajaurėją išplautžemiai (II), pasotintieji, nepasotintieji, palvažemiai (išskyrus giliau glėjiškus) (II);
Paprastieji ir pajaurėję glėjiški ir giliau glėbiniai išplautžemiai
(III), paprastieji ir pajaurėja glėjiški ir giliau stagniniai (III),
giliau glėjiški pasotintieji ir nepasotintieji palvažemiai (III).
Pasotintieji balkšvažemiai (II), nepasotintieji balkšvažemiai (II)
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1
VI.
VII.
VIII
IX.

2
Glėjiškieji balkšvažemiai
Smėlžemiai

XIII

Glėjiškieji smėlžemiai
Karbonatingieji
šlynžemiai, pasotintieji šlynžemiai
Puveningi, durpiškieji šlynžemiai
Žemepelkės dirvožemiai
Tarpinės pelkės
durpžemiai
Salpžemiai (sausi)

XIV

Glėjiškieji salpžemiai

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Purveningieji, durpiškieji salpžemiai
Uoliniai kalkžemiai
Žvyriniai kalkžemiai
Trąšažemiai
Menkai eroduoti

XX

Vidutiniškai eroduoti

X
XI
XII

3
Glėjiškieji balkšvažemiai (II), stogminiai balkšvažemiai (II)
Karbonatingieji smėlžemiai (II), paprastieji smėlžemiai (II),
pajaurėję smėlžemiai (II), rudžemiški smėlžemiai (II)
Glėjiškieji smėlžemiai
Karbonatingieji šlynžemiai (II), pasotintieji šlynžemiai (II), nepasotintieji šlynžemiai (II)
Puveningieji šlynžemiai (II), durpiškieji šlynžemiai (II), puveningieji palvažemiai (II), durpiškieji palvažemiai (II)
Žemepelkės dirvožemiai (II)
Tarpinės pelkės durpžemiai (II)
Karbonatingieji salpžemiai (II), pasotintieji salpžemiai (II),
nepasotintieji salpžemiai (II) – išskyrus glėjiškus, pasotintieji, eliuviniai karbonatingieji, pasotintieji rudžemiai (III)
Giliau glėjiški ir giliau glėbiniai karbonatingieji (III), pasotintieji, nepasotintieji salpžemiai (III), delininiai giliau glėjiški (III),
giliau glėbiniai (III), delkiniai sekliai glėjiški (III), rudžemiai
Purveningieji, salpžemiai (II), durpiškieji, salpžemiai (II)
Uoliniai kalkžemiai (II)
Žvyriniai kalkžemiai (II)
Giliai ariami (II),įmėžtieji(II) trąšažemiai
Menkai eroduotas sekliai ir giliai karbonatingas (F), pasotintasis (F) rudžemis, menkai eroduotas karbonatingasis (F), pasotintasis (F) išplantžemis, menkai eroduotas pasotintas (F) ir nepasotintas (F) balkšvažemis
Karbonatingieji pradžiažemiai (II), pasotintieji pradžiažemiai (II),
nepasotintieji pradžiažemiai, vidutiniškai eroduoti sekliai karbonatigasis (F), giliau karbonatingasis (F), pasotintas (F) rudžemis, vidutiniškai eroduotas karbonatingasis (F), pasotintasis (F) išplautžemis
(F), vidutiniškai eroduotas paprastasis, balkšvažemis (F), vidutiniškai eroduotas pasotintas (F), nepasotintas (F) paprastasis smėlžemis

3. Dirvožemių granuliometrinės sudėties sluoksnio į pagrindines duomenų bazes grafinėje dalyje. Dirvožemių granuliometrinė sudėtis nustatoma pagal DirvDB10LT
duomenis ir kiekviename dirvožemio kontūre (arba sustambintame kontūre, jeigu
gretimi dirvožemių tipai pasižymi tokia pačia granuliometrine sudėtimi) įrašoma
dirvožemio granuliometrinės sudėties klasifikacinis Nr. arba jį atitinkantis simbolis
(pvz., smėliams Nr.1, arba 5).
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3 lentelė. Dirvožemių granuliometrinės sudėties žymėjimas ŽIS dirvožemių duomenų bazės pirmaeilių darbų
grafinės dalies sluoksniui, naudotinas žemės ūkio naudmenų našumo vertinimui ir žemės naudotojų bei
žemės naudojimą planuojančių asmenų informacijai

1.

Dirvožemių granuliometrinės
sudėties grupės apibūdinimas
Smėliai (s)

Simboliai dirvožemių planuose (analoginės formos)

S1
S
2.

;

Ps

;

Dulkiški priesmėliai (dps)

;
p

;

Dulkiški lengvi priemoliai (dp)
p−m

Durpės (d)

p − p1
p2 − m

p
p

8.

p−m

p−m

p−m

Dulkiški vidutinio smulkumo ir smulkūs (dp1) priemoliai ir moliai (dp2)

p−m

PS

PS

;

Smėlingi lengvi priemoliai (sp)

Smėlingi vidutinio smulkumo ir
smulkūs priemoliai ir moliai (sp1; sp2)

Ps

PS

p

7.

;

p−m

Ps

6.

p−m

Ps

Ps

5.

S1

p−m

Smėlingieji priesmėliai (sp)
Ps

4.

Ps

; S __

S

Ps

3.

S1

Ps

; p − p1 ;
p2 − m

p1
p1

p1 − m
p2 − m
p1 − m
p2 − m

p2 − m

;

d
s−m

p2 − m
;

d
d

4. Dirvožemių reakciją išreiškiančio sluoksnio parengimas duomenų bazės grafinėje dalyje. Dirvožemio reakcija buvo tiriama tik žemės ūkio naudmenose,
todėl tirtų plotų (laukų) ribas būtina suderinti su žemės ūkio naudmenų kontūrų
ribomis (praktiškai – su dirbamos žemės pasėlių ribomis). Duomenis apie dirvožemio agrochemines savybes pateikia Lietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centras (toliau ATC) kuriantis Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių informacinės sistemos programą.
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Visais atvejais ATC parengia dirvožemio rūgštumo kartogramą dirvožemių grafinės duomenų bazės popieriniame (analoginės formos) plane (t. y. plane M1:10
000 su pažymėtais dirvožemių kontūrais. Priklausomai nuo dirvožemių reakcijos,
dirvožemio kontūras grafiškai gali būti suskaidytas į dar smulkesnes dalis. Dirvožemio reakcijos išraiška nustatoma pagal atliktus naujausius dirvožemio tyrimus. Kai
tokių tyrimų konkrečioje vietovėje nebuvo atlikta, naudojami senesni tyrimai, tačiau
jų duomenys patikslinami, įvertinant panašias savybes turinčių laukų tyrimų metu
nustatytus rūgštumo pokyčius (nekalkinant laukų nuo 1997 metų, šie pokyčiai bus
tik neigiami, t. y. dirvožemių reakcija padidės).
Kiekvienas dirvožemio reakcija išreikštas kontūras turi pasižymėti panašomis
rūgštumo savybėmis, t. y. gali būti priskirtas vienai iš rūgštumo grupių. Nesant ryškių skirtumų tame pačiame kontūre, gali būti įrašoma tarpinė grupė, pvz., II–III.
Grupių pažymėjimai dirvožemio reakcijos sluoksnyje ir rūgštumo rodiklis pH KCP
ištraukoje:
Grupės
Reakcijos apibūdinimas pH
Reakcijos
apibūdinimas

I
iki 4,5

II
4,6-5,0

III
5,1-5,5

IV
5,6-6,0

V
6,1-6,5

VI
6,6 ir daugiau

labai rūgšti

vidutinio
rūgštumo

mažo
rūgštumo

rūgštoka

neutrali

artima neutraliai
ir šarmiška

5. Dirvožemių turtingumą judriuoju fosforu ir kaliu išreiškiančio sluoksnio parengimas duomenų bazės grafinėje dalyje. Dirvožemio turtingumą judriuoju fosforu
(P2O5) ir kaliu (K2O) išreiškiantys grafiniai sluoksniai gaunami ir įbraižomi tokia
pat tvarka, kaip ir dirvožemio reakcijos sluoksnis.
Dirvožemio agrocheminių savybių tyrimus vykdo ir tikslina ATC. Šių tyrimų pagrindu ATC numato rengti Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių informacinę sistemą, t. y. atitinkamus skaitmeninius sluoksnius (elektroninę versiją) kurie tiesiogiai
gali būti panaudoti ŽIS pirmojo etapo darbams. Jeigu šie sluoksniai dar neparengti, jų
rengimą būtina suderinti su ŽIS kūrimu.
Dirvožemių agrocheminių tyrimų darbai vykdomi panaudojant dirvožemių žemėlapius, pagrindas jų skaitmeninio sluoksnio išraiškai – žemės ūkio naudmenų kontūrai ir
juose įbraižyti dirvožemių tipologinių vienetų kontūrai.
Grafiškai visus tris dirvožemio agrocheminių savybių sluoksnius galima išreikšti viename sluoksnyje, kaip apibendrintą informaciją tręšimo ir kalkinimo darbų planavimui.
Dirvožemių turtingumo P205 ir K20 išraiška vertinimo grupėms:
Rodikliai
I
P205 mg/kg dirv.
K20 “
Apibūdinimas

labai mažai

II

mažai

Grupės Nr.
III

vidutiniškai

IV

daugiausia

V

daug ir labai daug

Visų dirvožemio agrocheminių savybių įtaka žemės našumui (o tuo pačiu – ir žemės ūkio augalų derlingumui, kuris galėtų būti pasiektas esant optimalioms savybėms)
gana žymi. Nustatant žemės našumo balą, ji išreiškiama atitinkamais koeficientais. Koeficientų reikšmės pagal 1992 m. patvirtintą ir 1992–1996 m. naudotą žemės vertinimo
metodiką pateiktos 4 lentelėje.
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4 lentelė. Dirvožemio agrocheminių savybių rodiklių pataisų koeficientai nustatant žemės ūkio naudmenų
dirvožemių našumo balą
Judriojo K20
grupė (kiekis
mg/100g)
I (0–5,0)

II (5,1–10,0)

III (10,1–15,0)

IV (15,1 ir
daugiau)

Dirvožemio
reakcija
(pH)
I (iki 4,5)
II (4,6-5,0)
III (5,1-5,5)
IV (nuo 5,6)
I (iki 4,5)
II (4,6-5,0)
III (5,1-5,5)
IV (nuo 5,6)
I (iki 4,5)
II (4,6-5,0)
III (5,1-5,5)
IV (nuo 5,6)
I (iki 4,5)
II (4,6-5,0)
III (5,1-5,5)
IV (nuo 5,6)

I
(0–5,0)
0,63
0,71
0,80
0,84
0,66
0,75
0,84
0,88
0,68
0,78
0,87
0,91
0,70
0,80
0,89
0,94

Judriojo P205 grupė (kiekis mg/1000 p)
II
III
IV
(5,1–10,0)
(10,1–15,0)
(15,1 ir daugiau)
0,69
0,74
0,77
0,78
0,84
0,88
0,87
0,94
0,98
0,92
0,99
1,03
0,73
0,78
0,81
0,82
0,88
0,92
0,92
0,99
1,00
0,97
1,04
1,09
0,75
0,81
0,84
0,85
0,91
0,95
0,95
1,02
1,06
1,00
1,07
1,12
0,77
0,83
0,87
0,88
0,94
0,98
0,98
1,05
1,09
1,03
1,10
1,15

6. Dirvožemių humusingumą išreiškiančio sluoksnio parengimas duomenų bazės
grafinėje dalyje. Duomenys apie dirvožemių humusingumą yra DirvDB10LT atributinėje informacijoje. Ją panaudojant, tikslinga atskiru sluoksniu pažymėti tuos
dirvožemio kontūrus, kuriuose humuso kiekis dirvožemyje mažesnis nei 1,5 procento (tai numato Žemės vertinimo metodikos koncepcija, kadangi šiuo atveju mažas humuso kiekis turi žymios įtakos žemės našumui). Kiekviename pažymėtame
kontūre būtina nurodyti nustatytą humuso procentą.
7. Dirvožemių akmenuotumą išreiškiančio sluoksnio parengimas duomenų bazės grafinėje dalyje. Duomenys apie dirvožemių akmenuotumą yra DirvDB10LT atributinėje informacijoje. Jį panaudojant, atskiru sluoksniu pažymimi dirvožemių kontūrai,
kuriuose ariamame dirvožemių sluoksnyje yra akmenų, nurodant tik akmenuotumo
grupę: I – mažai akmenuota (akmenų kiekį – 1–10 m3/ha); II – vidutiniškai akmenuota (akmenų kiekis 11–25 m1/ha) III – akmenuota (25 m3/ha ir daugiau).
8. Žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumą išreiškiančio sluoksnio parengimas.
Žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumą tikslinga parodyti skaitmeninėje duomenų bazėje atskiru sluoksniu tik tada, kai bus atlikti Žemės našumo vertinimo
koncepcijoje numatyti darbai. Esamų žemės našumo vertinimo žemėlapių M1:10
000, naudojamų žemės reformos darbams (suformuojamų žemės sklypų vidutinio
našumo balo nustatymui), skaitmenizuoti netikslinga dėl įvykusių didelių pokyčių:
žymi dalis žemės sklypų neatitinka faktinės būklės (supelkėjo, apaugo krūmais,
pakito jų kontūrų ribos); po 2006 m. melioruotos žemės inventorizacijos nurašytos
neveikiančios sausinimo sistemos, kurias rekonstruoti ar remontuoti netikslinga,
pasikeis žemės melioracinės būklės apibūdinimas; dėl nepakankamo rūgščių dirvų
kalkinimo yra pasikeitę dirvožemių agrocheminės savybės. Dauguma šių pokyčių
atsispindės parengus Žemės informacinės sistemos duomenų bazes ir pagal tai že-
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mės našumo vertinimas bus atliekamas panaudojant kompiuterinę programa, tai
yra, lyginant tarpusavyje atskirų informacinių sluoksnių duomenis.
Žemės naudotojų ir kitų šios informacijos vartotojų patogumui žemės našumo įvertinimas išreiškiamas ne dirvožemio kontūrui, o vertinamam laukui, tai yra, atskirai dirbamam žemės sklypui, kuris pasižymi panašiomis dirvožemių savybėmis, todėl gali būti apibūdinamas
kaip atskiras ūkinis vienetas. Vertinamų laukų formavimas galimas turint visą informaciją apie
dirvožemius ir jų melioracinę būklę. Be to, norint geriau išreikšti informaciją, reikalingą skirtingiems žemės naudotojams, teks naudotis ir iš VĮ Registrų centro gautais duomenimis apie
žemės sklypų ribas. Vertinamas sklypas turėtų būti išskirtas taip, kad jis apimtų žemės ūkio
naudmenas su panašiomis dirvožemio savybėmis (t. y. galima naudoti tiems patiems žemės
ūkio augalams auginti ir vienu metu atlikti žemės dirbimo darbus), bei nebūtų skaldomas žemės ūkio paskirties žemėvaldos ribų (t. y. šiame vertinamame žemės sklype turėtų būti tik
vienam žemės naudotojui nuosavybės teise priklausanti arba išsinuomota žemė).
Žemės vertinimo darbai atliekami šiuo eiliškumu:
1. Bazinio žemės našumo nustatymas žemės ūkio naudmenų dirvožemių kontūrams
(panaudojant kompiuterizuotą programą ir naujai kuriamoje metodikoje nustatytus
normatyvinius rodiklius bei pataisos koeficientus);
2. Vertinamų laukų ribų projektavimas ir papildomų pataisos koeficientų (dėl reljefų agroklimatinių savybių, dirvožemių dangos margumo ir kontrastiškumo nustatymas).
3. Vertinamų laukų ribų, sluoksnio skaitmeniniame žemėlapyje parengimas ir vidutinio žemės našumo balo apskaičiavimas atsižvelgiant į papildomus pateiktus skaičiavimus. Kartu nustatomas ir vertinimo lauko plotas.
4. Žemės ūkio naudmenų našumo vertinimo pagal vertinamus laukus kartografinės
dalies ir suvestinių rodiklių pagal kadastro vietoves, sankcijas ir administracines
teritorijas parengimas.

4.3. Duomenų bazė, naudotina žemės su melioracijos įrenginiais
apibūdinimui
VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas nuo 2004 metų perėmė melioruotos žemės ir
melioracijos statinių apskaitą, kuri buvo vykdoma nuo 1994 metų.
Darbų pagrindas – žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243
patvirtintos,,Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklės“. Pagrindinės
šių taisyklių nuostatos:
1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos objektas yra valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje esantys melioracijos statiniai;
2. apskaitos pirminiai duomenys – planai M1:10 000 su melioracijos ribomis, melioracijos projektai M1:2 000, melioruotos žemės pasų duomenys, melioracijos statinių
pripažinimo tinkamais naudoti aktai, nurašymo aktai ir perdavimo–priėmimo aktai;
3. apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas vykdo VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas.
Duomenis centriniam duomenų bankui (elektroniniu būdu arba magnetinėse laikmenose) teikia savivaldybės;
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4. savivaldybės atlieka melioracijos projektų M1:2 000 ir kadastro vietovių nusausintos
žemės planų M1:10 000 pavedimą į kadastro vietovių skaitmeninius žemėlapius;
5. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė formuojama geografinių informacinių sistemų (GIS) principu. Grafiniai duomenys aprašomi pagal
Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją, kurioje
nurodyti duomenų pasikeitimo, saugojimo formatai, geoobjektų kodavimas, raktai;
valstybinių kadastrų ir registrų duomenų bazes ir melioracijos geografinių sistemų
(MelDB10LT) mini lygmens specifikaciją;
6. apskaitos duomenų bazę sudaro MelDB10LT duomenų bazė (grafinė informacija), kita
atributinė – faktinė informacija ir informacija apie duomenų bazes – metaduomenys;
7. MelDB10LT duomenų bazė formuojama panaudojant ortofotografinius žemėlapius M1:10 000 ir skaitmenines grafinių duomenų bazes M1:10 000, M1:50 000
ir M1:200 000;
8. MelDB10LT duomenų bazės grafinė informacija:
• nusausintos žemės ribos;
• drėkinamos žemės ribos;
• atviri vandens imtuvai, grioviai;
• drenažo rinktuvai;
• hidrotechniniai statiniai.
9. MelDB10LT duomenų bazės atributinė informacija apima melioracijos statinių
kiekio ir savybių apibūdinimą pagal nuosavybės formas ir kitus rodiklius. Tai
– reguliatoriai, tiltai, vandens prielaidos, greitvietės, slenksčiai, kiti hidrotechniniai statiniai, magistraliniai grioviai, apsauginiai grioviai, pylimai, uždaras sausinimo tinklas, sausinimo siurblinės, drėkinimo siurblinės, drėkinamojo tinklo
vamzdynas, tvenkiniai ir keliai. Šie duomenys išsamūs ir renkami kasmetinei
jų apskaitai. Melioracijos statinių padėtis ir būklė fiksuojama kadastro vietovių
planuose M1:10 000 ir planuose M1:2000.
10. plotine išraiška (t.y. susiejant su žemės naudojimu) kartografinėje medžiagoje
pažymima ir apskaitoma melioruotos žemės plotai;
11. vykdant apskaitą, kaupiama informacija apie atliktų naujų statybų remonto, rekonstravimo, eksploatavimo darbų apimtis (pinigine ir kiekybine išraiška) pagal
atskiras darbų rūšis.
2006 m. vasario 8 d. Nr. 3D–51 patvirtinta melioruotos žemės ir melioracinių statinių
būklės įvertinimo metodika.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika taikoma melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklei įvertinti.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo tikslas:
1. Patikslinti nusausintų ir drėkinamų žemių plotus.
2. Nustatyti nusausintų ir drėkinamų žemių melioracinę būklę.
3. Įvertinti neefektyviai veikiančio sausinamojo tinklo būklę.
4. Užfiksuoti melioruotų žemės plotų, kuriuose sausinimo tinklas veikia neefektyviai, panaudojimą.
5. Patikslinti duomenis apie Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose melioruotose žemėse esančius melioracijos statinius.
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6. Įvertinti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose žemėse melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę.
7. Nustatyti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiuose melioruotos žemės plotuose nurašytinus ir rekonstruotinus melioracijos statinius.
8. Nustatyti privačioje ir numatomoje privatizuoti žemėje ortofotografiniuose žemėlapiuose užfiksuotus ir žemės paviršiuje esančius (griovius, sureguliuotus upelius,
tvenkinių hidrotechninius statinius) valstybinius melioracijos statinius.
9. Papildyti ir atnaujinti turimas melioracijoje taikomas duomenų bazes.
10. Atnaujinti analoginius ir skaitmeninius melioruotos žemės ir melioracijos statinių
inventorizavimo planus (kartografinę medžiagą).
11. Parengti pasiūlymus dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių naudojimo ir
pateikti Žemės ūkio ministerijai.
Pagrindinės nuostatos:
1. Kaupiami tik pagrindiniai (ne išvestiniai) duomenys.
2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo lauko ir kameralūs
darbai vykdomi naudojant skaitmeninę įrangą ir technologijas.
3. Kaip pagrindinė pradinė medžiaga panaudojama savivaldybių teritorijoms parengta M 1:10000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo skaitmeninė duomenų bazė Mel_DB10LT.
4. Panaudojami 1985–1987 metų ir vėlesnių metų inventorizavimo ir parengtų melioracijos projektų duomenys.
5. Duomenys turi būti pritaikyti naudoti formuojamoje Melioracijos GeoInformacinėje
sistemoje, žemės informacinėje sistemoje, valstybės registruose bei kadastruose.
6. Plotų ribos ir statinių (taškinė bei linijinė) vieta pateikiami skaitmenine forma 1994
metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.
7. Lauko darbams naudojami geodeziniai matavimo prietaisai (GPS imtuvai, elektroniniai tacheometrai, elektroniniai teodolitai ir kt.) ir ortofotografiniai žemėlapiai
bei kita teminė kartografinė medžiaga.
8. Naudoti Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją
ir Mel_DB10LT specifikaciją bei bazinės kartografinės medžiagos specifikacijas.
9. Lauko darbų duomenims apdoroti, kartografavimui, vertės apskaičiavimui naudoti
kompiuterines programas..
Pagal Žemės ūkio ministerijos numatomų vykdyti priemonių planą 2006–2007 m. atlikti
melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizavimo darbai. Vietovėje nustatyti neveikiančios drenažo sistemos ir reikalingos rekonstruoti ir kiti techniškai neveikiantys grioviai
ir pylimai. Neveikiantys drenažo sistemų plotai ir kiti objektai kartografuodami skaitmeniniuose žemėlapiuose. Atributinėje dalyje nurodytos šiuose plotuose esančios žemės naudmenos ir pasiūlymai šių sistemų nurašymui arba rekonstravimui ar remontui. Neveikiančių
sausinimo sistemų ar jų dalių plotų ribų koordinatės ir neveikiančių melioracijos statinių
koordinatės nustatomos GPS ar kitomis elektroninėmis matavimų priemonėmis. Grafinės ir
matavimo koordinatės įrašomos į duomenų bazę. Gauta informacija leis patikslinti melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis. Darbų metu atskiriami duomenys apie
melioruotos žemės plotus ir melioracijos statinius pagal priklausomybę valstybei, savivaldybėms ir privatiems savininkams – fiziniams ir juridiniams asmenims.
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ŽIS žemės melioracijos duomenų bazė turėtų būti papildoma arba tikslinama kiekvienais metais, panaudojant VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto tvarkomo Mel_DB10LT
naujausiais duomenimis.
Žemės melioracijos duomenų bazės rengimas vykdomas atliekant melioruotos žemės
ir melioracijos statinių apskaitos programą. Šių darbų apimtys ir organizacija neleidžia
paspartinti melioracijos duomenų bazės kūrimo tempų. Kol kas skaitmeniniai žemėlapiai
su įbraižyta informacija iš melioracijos projektų M1:2000 parengti tik nedidelėje dalyje
savivaldybių teritorijų; melioracijos statiniai (tiltai, prielaidos ir kt.) skaitmeniniuose žemėlapiuose visai nepradėti žymėti, Visi šie darbai Lietuvos teritorijoje bus užbaigti tik po
2010 metų. Pirmajam šių ŽMDB kūrimo etapui siūlomas toks darbų turinys:
1. baziniu žemėlapiu laikyti žemės naudmenų duomenų bazės kartografinį pagrindą,
t. y. Mel_DB10LT pirmojo etapo metu parengtą skaitmeninį žemėlapį su pažymėtomis kadastro vietovių ribomis, dirbamos žemės pasėlių blokų (t. y. žemės ūkio
naudmenų) ribomis, keliais ir hidrografiniais objektais ir miškų kontūrais Mel_
DB10LT kartografuodami melioracijos projektų ribos (t.y. nusausintos žemės plotai). Atributinėje duomenų bazės dalyje nurodoma: projekto numeris, jo rengimo ir
rekomendacijos metai.
2. drėkinamos žemės plotai, nurodant įrenginio metus ir drėkinimo sistemas;
3. nusausintos žemės plotai, kuriuose drenažas yra blogos būklės (pagal 2007 m.
įvertinimo duomenis).
Melioruotų plotų ribos paprastai sutaps su pasėlių blokų ribomis. Atliktas darbas leis
nustatyti plotų, kurie yra pagerinti melioracinėmis priemonėmis, išsidėstymą ir ryšį su esamu žemės naudojimu. Turint šią medžiagą, galima žemės naudojimo valstybinė kontrolė,
siekiant užtikrinti reikalavimus tinkamai melioracijos įrenginių eksploatacijai ir žemės su
melioracijos įrenginiais naudojimą pagal paskirtį. Šie duomenys taip pat reikalingi nustatant žemės tinkamumą žemės ūkio veiklai ir žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumą
(derinant su ŽIIS informacija apie dirvožemių savybes).

4.4. Duomenų bazė, naudotina specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
apibūdinimui
Nuo 2001 metų valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas rengia Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų skaitmeninius žemėlapius M1:10 000. Pagrindinis šių
žemėlapių užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Darbų
pagrindas – užsakovo nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų grafinės
dalies sudarymo atlikimo paslaugų techniniai reikalavimai, pridedami prie pirkimo sutarties. Pagrindinis šių reikalavimų turinys, apibūdinantis kuriamos Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų duomenų bazę:
1. grafinė duomenų bazė sudaroma atskirai kiekvienai kadastro vietovei, M1:10 000,
ir sujungiama į bendrą duomenų bazę;
2. grafinės duomenų bazės tikslumas turi atitikti techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.03.02.2001 parengtame M1:10 000 žemėlapio kartografinei duomenų
bazei KDB10LT nustatytus reikalavimus (specifikacija patvirtinta Nacionalinės
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žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2001 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 31);
3. grafinė ir atributinė duomenų bazė sudaroma vadovaujantis Specialiosiomis žemės
ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Tai – objektai ir teritorijos, kuriuos galima išreikšti plotu ir pagal Vyriausybės nutarimu nustatytus reikalavimus pažymėti jų ribas;
4. specialiųjų žemės naudojimo duomenų bazėje pažymimi šie objektai ir teritorijos:
4.1. tradicinio laidojimo kapinių teritorijos ir jų apsaugomos zonos, taip pat kultūros
paveldo objektai, jų apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos zonos;
4.2. gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos zonos;
4.3. vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos;
4.4. kelių ir geležinkelių apsaugos zonos;
4.5. valstybiniai rezervatai ir jų apsaugos zonos;
4.6. nacionaliniai bei regioniniai parkai ir jų funkcinės zonos;
4.7. valstybiniai diametriniai – geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai,
pedagoginiai, botaniniai, zoologiniai, botaniniai zoologiniai, telmologiniai,
kraštovaizdžio;
4.8. savivaldybių draustiniai;
4.9. NATURA 2000 teritorijos, svarbios paukščių apsaugai ir parinktos vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais teisės aktais.
5. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų kartografinė išraiška duomenų bazėje daugiausia naudinga tik teritorijų planavimo dokumentus rengiančioms įmonėms ir
aplinkos apsaugos kontrolę vykdančioms institucijoms. Todėl aktualu, kad duomenų bazėje būtų sukaupta visa grafinė informacija apie teritorijas, kuriose teisės
aktais nustatyti apribojimai statyboms ar kitai žemės naudmenų sudėtį keičiančiai
ūkinei veiklai. Duomenų bazėje nėra šių teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės
nutarimu patvirtintose Sąlygose ir kurių ribas galima pažymėti pagal atitinkamų
institucijų pateiktą informaciją:
5.1. – elektros linijų apsaugos zonas;
5.2. – magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonas;
5.3. – vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas;
5.4. – naudingųjų iškasenų telkiniai, ištyrinėti ir patvirtinti, bei prie jų esantys
perspektyvūs naudingųjų iškasenų telkiniai;
5.5. intensyvaus karsto zona;
5.6. I–III grupių miškai;
5.7. pelkės, kurias draudžiama transformuoti į žemės ūkio naudmenas ar vandenis,
t. y. kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o gylis didesnis kaip 1 m;
5.8. rekreacinės teritorijos, patvirtintos pagal teritorijų planavimo dokumentus.
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5. BAZINIAI ŽEMĖLAPIAI
Pagrindinės sąvokos:
Žemėlapis – sumažintas ir apibendrintas Žemės paviršiaus objektų bei gamtinių arba
socialinių-ekonominių reiškinių vaizdas plokštumoje, išreikštas matematine projekcija,
nustatytu masteliu, sutartiniais ženklais.
Žemėlapio arba plano mastelis – linijos ilgio žemėlapyje (plane) ir vietovės atitinkamos linijos horizontalios projekcijos santykis.
Analoginis (spaudinis) žemėlapis – žemėlapis, išspausdintas ant popieriaus ar plėvelės.
Bazinis žemėlapis – tai žemėlapis, naudojamas kaip pirminis šaltinis (arba kartografinis pagrindas) kitiems žemėlapiams sudaryti.
Skaitmeninis žemėlapis – vietovės modelis, kurį sudaro užkoduotų vietovės taškų
erdvinių koordinačių ir charakteristikų visuma, užrašyta informacijos nustatytos struktūros laikmenoje vektoriniu arba rastriniu pavidalu.
Duomenų bazė – susistemintas ar metodiškai sutvarkytas duomenų rinkinys, kuriuo
galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.
GIS (geografinės informacinės sistemos, geoinformacinės sistemos) – geografinių objektų, jų charakteristikų ir kitos informacijos, turinčios sąsają su Žeme, kaupimo,
tvarkymo, apdorojimo, saugojimo, paieškos ir pateikimo kompiuterizuota informacinė
sistema, skirta projektavimo, modeliavimo, analizės, mokslo ir kitiems geografinės erdvės uždaviniams spręsti.
Geografinių informacinių sistemų duomenų bazės – tai geoinformacinių sistemų
principais organizuotas, susistemintas ir metodiškai sutvarkytas geografinių duomenų rinkinys, kuriame sąlyginai išskiriamos grafinių bei atributinių duomenų bazės, saugomos
kompiuterinėse laikmenose.
Georeferencinių duomenų bazė – tam tikros teritorijos geodezinio pagrindo, inžinerinių tinklų, topografinių duomenų bazių susistemintas ir metodiškai sutvarkytas rinkinys, organizuotas pagal bendrąją metodiką geoinformacinių sistemų principais, kaupiamas
ir saugomas kompiuterinėse laikmenose. Georeferencinių duomenų bazė (toliau tekste
– GRDB) nuolat kaupiama, tobulinama, atnaujinama geodezinio pagrindo, topografinių
duomenų ir inžinerinių tinklų duomenų bazių pagrindu GRDB informacija kaip pagrindas
naudojama valstybės kadastrų, registrų, klasifikatorių duomenims pildyti arba jų duomenų
bazėms, formuojamoms geografinių informacinių sistemų principais, sudaryti.
Metaduomenys – informacija (duomenys) apie konkretaus geoobjekto, objektų grupės arba geografinių duomenų bazės duomenis, jų kilmę, metriką.
Geodezinio pagrindo duomenų bazė sudaroma geoinformacinių sistemų principais
ir apima informaciją apie:
1) geodezinius tinklus ir punktus;
2) geoido parametrus;
3) metaduomenis.
Topografinis žemėlapis – žemėlapis, kuriame pavaizduoti žemės paviršiaus topografiniai objektai plokštumoje, tam tikroje matematinėje projekcijoje, nustatytu masteliu
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bei sutartiniais ženklais, atitinkančiais tarptautinius reikalavimus. Pagal mastelį topografiniai žemėlapiai skirstomi į stambaus mastelio 1:5000–1:20 000, vidutinio mastelio 1:25
000–1:50 000, smulkaus mastelio 1:100 000–1:1000 000.
Topografinių duomenų bazė – georeferencinių duomenų bazės posistemė, susidedanti iš grafinių ir atributinių (tekstinių) Žemės ar jos dalies fizinių, gamtinių ir antropogeninių objektų duomenų susisteminto ir metodiškai sutvarkyto rinkinio.
Kartografinių duomenų bazė – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas kartografinių duomenų rinkinys. Kartografinės duomenų bazės (toliau tekste – KDB) paskirtis – pateikti kartografinį pagrindą ir duomenis atitinkamo mastelio topografiniams
ir teminiams žemėlapiams, teminių duomenų bazėms kurti ir atnaujinti. KDB kuriama pagal įgaliotos institucijos nustatytą bendrąją geoduomenų kodavimo sistemą ir
duomenų kaupimo metodiką. Konkretaus mastelio KDB turinį, sutartinius ženklus,
elementų kodus, atributus nustato įgaliotos institucijos patvirtinti techniniai reglamentai. KDB leidžia sistemingai ir pagal struktūras kaupti, atnaujinti, archyvuoti įvairios
paskirties topografinius ir kartografinius duomenis, perduoti juos į kitus duomenų bankus ir geoinformacines sistemas.
Gynybos tikslams skirtos kartografinių duomenų bazės sudaromos pagal NATO standartinę kodavimo sistemą bei struktūrą ir naudojamos specialiesiems žemėlapiams sudaryti, vietovei įvertinti bei kitiems gynybos uždaviniams spręsti.
Topografiniai žemėlapiai ir planai bei geodezinių tinklų matavimų rezultatai yra bazinė informacija, kuri privaloma naudoti kaip pagrindas kitiems žemėlapiams, erdvinių
duomenų bazėms sudaryti.
Specialios paskirties kartografinė produkcija:
1) valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo žemėlapiai;
2) kosminio vaizdo žemėlapiai;
3) oro navigaciniai žemėlapiai;
4) jūrlapiai;
5) batimetriniai žemėlapiai;
6) inžinerinių tinklų planai.
Teminė kartografinė produkcija:
1) nacionalinis atlasas;
2) inventoriniai žemėlapiai, tarp jų registrų (kadastrų);
3) moksliniai žemėlapiai, kartoschemos ir atlasai;
4) mokomieji žemėlapiai, kartoschemos ir atlasai;
5) planavimo žemėlapiai, kartoschemos ir planai;
6) kompleksinės paskirties žemėlapiai ir kartoschemos.
Integruota geoinformacinė sistema (InGIS) – tai Lietuvos Respublikos valstybinės informacinės sistemos posistemė, apimanti valstybės kadastrų ir registrų, vyraujančių
kuriant ir naudojant oficialią geoinformaciją, tarpusavyje susijusius duomenų keitimosi
procesus. Ši sistema nustato geoduomenų kūrimą, registravimą, standartizavimą ir administravimą, susieja įvairius kadastrus, registrus, naudojančius kartografinį pagrindą.
Integruota geoinformacinė sistema yra skirta ekonomiškai ir veiksmingai aprūpinti
valstybės institucijas pagrindine geoinformacija sprendžiant valstybės, apskričių ir savivaldybių valdymo, planavimo ir apskaitos klausimus.
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Integruota geoinformacinė sistema apima georeferencinių, valstybinių, žinybinių ir
teritorinių kadastrų bei registrų, taip pat teritorijų planavimo integruojančių duomenų bazių sudarymą, aktualizavimą, tvarkymą, naudojimą, pildymą.
Įgaliota institucija iki perdavimo valstybiniams archyvams saugo šią geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą:
1) valstybinio geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą;
2) visų mastelių ir pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius ir specialios paskirties žemėlapius;
3) Lietuvos teritorinės jūros, ekonominės zonos, kontinentinio šelfo ir Lietuvos valstybės sienos žemėlapius;
4) kosmines nuotraukas;
5) aerofotonuotraukas.
Savivaldybių institucijos iki perdavimo valstybiniams archyvams saugo šią geodezinę ir topografinę medžiagą:
1) savivaldybės teritorijos geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą;
2) visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius planus.
Valstybės paslaptį sudaranti geodezinė ir kartografinė medžiaga saugoma ir naudojama vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu.
Įgaliotos valstybės ir savivaldybių institucijos geodezinę, topografinę ir kartografinę
medžiagą perduoda valstybiniams archyvams Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
Oficialių žemėlapių ir skaitmeninių duomenų bazių, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir
užsienio valstybių paramos Lietuvos Respublikai, autoriaus išimtines turtines teises turi Lietuvos Respublika. Įgaliota institucija pagal savo kompetenciją administruoja oficialių žemėlapių
ir georeferencinių duomenų bazių autorių išimtines turtines teises. Topografinių žemėlapių,
planų ir georeferencinių duomenų bazių, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų, autoriaus išimtines turtines teises turi savivaldybės, kurios pagal savo kompetenciją administruoja autorių
išimtines turtines teises. Už oficialių žemėlapių ir georeferencinių duomenų bazių panaudojimą
teminių žemėlapių leidybai arba žinybinėms skaitmeninių duomenų bazėms sudaryti, išskyrus
panaudojimą gynybos tikslais, imamas autorinis atlyginimas, sudarant autorinę licencinę sutartį su naudotoju. Lėšos, gautos kaip autorinis atlyginimas, naudojamos oficialių žemėlapių ir
georeferencinių duomenų bazėms atnaujinti. Teisės į kartografinius kūrinius, teminius ir kitus
žemėlapius bei duomenų bazes saugomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Geodezinė, topografinė ir kartografinė medžiaga bei georeferenciniai duomenys yra
vieši ir prieinami visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusioms įmonėms.
Įgaliota institucija ir savivaldybių vykdomosios institucijos teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis įgaliotos
institucijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatyta tvarka. Rinkliava už pateiktą
medžiagą bei duomenis imama įstatymų nustatyta tvarka.
Įmonės, įstaigos, organizacijos, piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsieniečiai, nuolat
gyvenantys Lietuvos Respublikoje, turi teisę naudotis įgaliotos institucijos ir savivaldybių
vykdomųjų institucijų geodezine, topografine ir kartografine medžiaga bei georeferenciniais duomenimis įstatymų nustatyta tvarka.

29

Geodezijos ir kartografijos įstatymas nustato geodezinių, topografinių, kartografavimo darbų valdymą, geografinių informacinių sistemų duomenų bazių sudarymo principus ir
jų integralumą, geodezinio pagrindo, kartografinės medžiagos nuosavybės teises, valstybės
ir savivaldybių institucijų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų bei Europos ekonominės erdvės
susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurių veikla Lietuvos Respublikoje
susijusi su kartografavimu, geodeziniais matavimais, šių duomenų kaupimu, apskaita ar jų
panaudojimu, pagrindines teises bei pareigas geodezijos ir kartografijos srityje.
Pagrindinė informacija apie žemę išreiškiama kartografinėje medžiagoje M1:10
000. Siekiant operatyviau ir su mažesnėmis lėšų sąnaudomis kartografuoti informaciją
apie žemę skaitmeniniuose žemėlapiuose, išnagrinėta galimybė kai kuriuos ŽIS duomenis
išreikšti žemėlapiuose M1:50 000. Šiam tikslui panaudota valstybės įmonės Valstybinio
žemėtvarkos instituto atliekamų regioninių žemės fondo inventorizavimo skaitmeninės
duomenų bazės kūrimo darbų analizės duomenys.
Skaitmeniniai žemėlapiai visos Lietuvos teritorijai, parengti atliekant regioninio
žemės fondo inventorizavimo darbus, iš esmės yra bazinio žemėlapio KDB50LT detalizavimas, papildant jo turinį generalizuotais žemės ūkio naudmenų kontūrais. Baziniame
žemėlapyje yra pažymėtos užstatytos teritorijos, valstybiniai ir savivaldybių keliai, stambesni miškų ir pelkių kontūrai, todėl toks papildytas žemėlapis yra vertinga kartografinė
medžiaga šiems tikslams:
1. savivaldybių teritorijų bendrųjų planų ir žemėtvarkos schemų rengimui, ypač atliekant teritorijos funkcinį zonavimą, planuojant atskirų ūkio sričių plėtros sprendimus ir numatant reikiamus atlikti melioracijos darbus;
2. apskričių viršininkų administracijai – jos vykdomos žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbų organizavimui. Panaudojant šią kartografinę medžiagą, galima
orientaciniai numatyti vietas, kuriose gali būti nenaudojami (t. y. ne pagal paskirtį
naudojami) didesni žemės ūkio naudmenų plotai, ir atlikti jų patikrinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad Žemės informacinės sistemos pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie žemės savybes (perduodant elektronine forma konkretiems žemės naudotojams), kartografinių duomenų bazė M1:50 000, parengta tik distancinių tyrimų pagrindu,
negali pakeisti detalesnių duomenų bazių M1:10 000, parengtų pagal vietovėje atliktus
matavimus. Tačiau ji gali būti naudinga vėliau, antrajame ŽIS kūrimo etape, rengiant suvestinius duomenis apie savivaldybių teritorijas. Tokių suvestinių duomenų bazėje M1:50
000 skaitmeniniuose žemėlapiuose galėtų būti išreikšta:
1. žemės ūkio naudmenų kontūrai, iš jų – nedeklaruota žemė;
2. melioruotos žemės kontūrai, iš jų – su blogai veikiančiomis ir netikslingomis nurašyti drenažo sistemomis;
3. dirvožemių granuliometrinės sudėties generalizuoti kontūrai;
4. dirvožemių tipų generalizuoti kontūrai žemės ūkio naudmenose dirvožemių tipų kombinacijos turi būti grupuojamos pagal jų tinkamumą žemės ūkio augalų auginimui;
5. žemės ūkio naudmenų dirvožemių reakcija (skirtingų kalkinimo grupių plotai);
6. žemės ūkio naudmenų dirvožemių pasiskirstymas pagal turtingumą judriuoju fosforu ir kaliu.
Tiksliai visų žemės naudmenų, o ypač žemės ūkio naudmenų apskaitai turėtų būti
naudojama ne distancinių tyrimų būdu parengti žemėlapiai M1:50 000, o ŽIS duomenų
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bazė žemėlapiuose M1:10 000, kadangi ji bus suderinta su žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo medžiaga
Žemės informacinės sistemos duomenų išraiška baziniuose žemėlapiuose laikoma:
1. Duomenims, reikalingiems išreikšti masteliu M1:50 000 – kartografinių duomenų
bazė KDB 50LT. Lietuvos Respublikos mastelio 1:50 000 žemėlapio kartografinių
duomenų bazės KDB50LT techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.06.02:2002
patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio
direktoriaus 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr.39/
2. Duomenims, reikalingiems išreikšti masteliu 1:10 000:
2.1. Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas, parengtas pagal reglamentą
GKTR 2.18.01: 2004 arba kartografinių duomenų bazė KDB10LT – mikro lygis,
kuri sukurta pagal reglamento GKTR 2.0902:2001 reikalavimus (reglamentas
patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.31);
2.2. Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai. Žemėlapiai rengiami ir periodiškai atnaujinami Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka;
2.3. Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas, parengtas naudojant skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį M 1:10 000. Georeferencinio pagrindo turinys,
jo rengimo, naudojimo ir atnaujinimo tvarka nustatyta šiuose teisės aktuose:
• Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr.1P-53 patvirtintame Geodezijos ir
kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.18.01.: 2004. Lietuvos
Respublikos georeferencinio pagrindo specifikacija. Pirmasis leidimas;
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.3D424 patvirtintose Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo naudojimo ir
tvarkymo taisyklėse.
Žemės informacinės sistemos duomenų išraiškai būtina panaudoti kartografinių duomenų bazes, kuriose yra pažymėti situacijos objektai, atitinkantys ŽIS turinį. Duomenų bazėse KDB50LT reglamentas skirtas topografinių žemėlapių M 1:50 000 sudarymui, jame
išreikšti žemės naudmenų kontūrai yra sustambinti (generalizuoti), todėl ši duomenų bazė
gali būti naudojama tik suvestiniams žemės informacinės sistemos duomenims išreikšti,
tai yra, šių duomenų apibendrintai išraiškai pagal administracines teritorijas.
Duomenų išraiškai M 1:10 000 žemėlapiuose naudotinas bazinis žemėlapis – Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas (parengtas pagal reglamentą GTKR
2.18.01.:2004.
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6. ŽEMĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ
PRAKTINIS PANAUDOJIMAS
Atlikus ŽIS pirmaeilius darbus, visoje šalies teritorijoje žemės naudotojai į žemės
ūkio ir kaimo plėtrą planuojantys asmenys, valstybės paramą žemės ūkio ir kaimo plėtrai
administruojančios institucijos bei žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdančios institucijos galės naudotis ŽIS duomenų bazėmis. Šie duomenys bus pateikiami elektroninio
ryšio priemonėmis ir susieti su kita kartografine informacija apie reikiamos teritorijos lokalizaciją – savivaldybėje, kadastro vietovėje, dirbamos žemės pasėlių bloke, kaime ar
miestelyje. Taip pat, panaudojant VĮ Registrų centro pateiktus Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis apie įregistruotus žemės sklypus, bus galima apibūdinti ir žemės
savybes konkrečiame žemės sklype. Šios informacijos praktinio panaudojimo atvejai:
1. Pasėlių išdėstymo planavimui, atsižvelgiant į žemės gamtines savybes ir dirvožemių tinkamumą;
2. Kalkinimo darbų planavimui ir reikiamų kalkinimo dozių nustatymui, atsižvelgiant
į dirvožemių rūgštumą, tipus, granuliometrinę sudėtį;
3. Tręšimo organinėmis trąšomis planavimui, atsižvelgiant į humuso kiekį dirvožemyje ir dirvožemių sukultūrinimą (turtingumą maisto medžiagų);
4. Tręšimo mineralinėmis trąšomis planavimu, atsižvelgiant į dirvožemių tipus, granuliometrinę sudėtį, agrochemines savybes, planuojamus žemės ūkio augalus ir jų
priešsėlius;
5. Sausinimo sistemų rekonstrukcijos ir remonto darbų planavimui;
6. Apleistos ir dirvonuojančios žemės įsavinimo į intensyviai naudojamas žemės ūkio
naudmenas darbų planavimui;
7. Žemės ūkio naudmenų panaudojimo miškui įveisti planavimui (leidimų išdavimui
teisės aktų nustatyta tvarka);
8. Žemės ūkio paskirties teritorijų zonavimui pagal dirvožemių savybes labiausiai atitinkantį rekomenduojamą žemės ūkio naudmenų bei pasėlių struktūrą rengiant bendruosius planus, žemėtvarkos schemas ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus;
9. Ūkių vidinės žemėtvarkos projektų rengimui ir juose detaliam racionaliam žemės
naudojimo planavimui;
10. Teritorijų, kuriose diferencijuojama valstybės paramos priemonės, siekiant skatinti ūkių specializaciją tam tikrai veiklai, nustatymui;
11. Žemės ūkio augalų derlingumo ir bendro derliaus planavimui;
12. Verslo planų rengimui;
13. Žemės ūkio gamybos nuostolių, paimant žemę visuomenės poreikiams ar ją panaudojant ne žemės ūkio veiklai, planavimui;
14. Žemės ūkio veiklos subjektų veiklos ekonominei analizei ir normatyvinių pajamų
iš žemės ūkio augalų augimo nustatymui;
15. Žemės naudojimo valstybinei kontrolei nustatant žemės ūkio naudmenų mažėjimo atvejus (kai tai draudžiama įstatymu), žemės naudojimo ne pagal nustatytą
pasekmių atvejus ir kt.
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7. ŽEMĖS SKLYPO KAINOS NUSTATYMAS
Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 205 paskelbtas 1999 metais, (nauja redakcija
2002 10 25) „ Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtina Žemės įvertinimo metodiką. Patvirtinta įvertinimo metodika taikoma:
1) apskaičiuojant parduodamos ar išnuomojamos valstybinės mėgėjiško sodo teritorijoje esančios žemės sklypų, namų valdų žemės sklypų, garažų statybos ir
eksploatavimo bendrijų garažų, individualių garažų žemės sklypų vertę, miško
žemės vertę, vandens telkinių vertę, išnuomojamų ne aukcione valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų vertę, išnuomojamų naudojamų kitos pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties valstybinės žemės sklypų vertę ir išnuomojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 06 02 nutarimą Nr. 692 „Dėl
naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai“
nustatytų dydžių žemės sklypų, įsiterpusių tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių, vertę;
2) apskaičiuojant žemės sklypų, perduodamų piliečių nuosavybėn neatlygintinai iš
laisvos žemės fondo ir grąžinamų natūra pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos žemė reformos įstatymą, vertę;
3) apskaičiuojant valstybės išperkamų turėtos žemės, miško sklypų ir vandens telkinių vertę, kai atlyginant už juos perduodami piliečių nuosavybėn neatlygintinai
žemės, miško sklypai ir vandens telkiniai kitoje vietoje;
4) apskaičiuojant žemės, miško sklypų, kurių piliečiai nepageidauja susigrąžinti buvusioje vietovėje, vertę;
5) apskaičiuojant privačios žemės sklypų vertę žemės mokesčiui ir žemės nuomos
mokesčiui už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius nustatyti;
Pagal patvirtintą Žemės įvertinimo metodiką žemės, įskaitant miško žemės sklypus ir
vandens telkinius, vertę apskaičiuoja apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo
departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai pagal žemės sklypų vertės skaičiavimus,
kuriuos pateikia:
1) kaimo teritorijoje ir po 1995 m. birželio 1d. miestams priskirtose teritorijose esančių valstybinės žemės sklypų, suformuotų žemės reformos projektuose – žemės
reformos žemėtvarkos projektus rengiantys asmenys arba kadastrinius matavimus
atliekantys asmenys.
Šiems asmenims duomenis apie žemės naudmenų našumo balą pateikia valstybės
įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas, o duomenis apie miško žemės ir medynų tūrio
vertę – valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas. Kai nėra taksacinės miško
charakteristikos, iki 20 ha miško sklypus taksuoja miškų urėdijos ir nacionalinių parkų
direkcijos, daugiau kaip 20 ha – valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas.
2) kitų valstybinės žemės sklypų – kadastrinius matavimus atliekantys ar žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantys asmenys.
Duomenis apie teritorijos suplanavimą, valstybinės žemės sklypų naudojimo būdą
bei pobūdį ir apskaičiuotus bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientus sklypo pa-
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dėčiai įvertinti kompleksiniu – ekologiniu požiūriu šiems asmenims teikia savivaldybių
administracijų direktoriai.
3) tuo atveju, kai esamos namų valdos žemės sklypus, mėgėjiško sodo teritorijos
žemės sklypus, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų ir individualių
garažų naudojamus žemės sklypus išnuomoja savivaldybės taryba – savivaldybės
administracijos direktorius.
Skundus dėl žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal patvirtintą Valstybės išperkamos
žemės, miško ir vandens telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodiką ir žemės
įvertinimo metodiką, nagrinėja apskrities viršininkas. Apskrities viršininko sprendimai dėl
žemės sklypų vertės nustatymo gali būti apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

7.1. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės vertės skaičiavimas
Žemės ūkio paskirties žemės vertė apskaičiuojama taip:
1. Apskaičiuojamas vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas:
1.1 žemės sklypų kaimo gyvenamojoje vietovėje – pagal vidutinį žemės ūkio naudmenų našumo balą, kuris nustatomas pagal turimą dirvožemio tyrimo medžiagą, o tais atvejais, kai jos nėra, šis balas nustatomas iš naujo ištyrus dirvožemį
arba patikslinus dirvožemių planus kartografuojant lauko sąlygomis;
1.2 kitų žemės sklypų – pagal orientacinį žemės ūkio naudmenų našumo balą.
Orientacinis žemės ūkio naudmenų našumo balas nustatomas taip:
1) žemės sklypų, esančių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir Neringoje – 40 balų;
2) žemės sklypų, esančių miestuose – savivaldybių centruose – vidutinis savivaldybės teritorijos žemės ūkio naudmenų našumo balas;
3) kituose miestuose esančių žemės sklypų – gretimos kadastro vietovės žemės
ūkio naudmenų našumo balas;
4) žemės sklypų, įsiterpusių į miškų urėdijų žemėnaudas – vidutinis savivaldybės
teritorijos žemės ūkio naudmenų našumo balas, sumažintas 30 procentų
5) mėgėjiško sodo teritorijoje esančių žemės sklypų – 28 balai.
2. Nustatoma normatyvinė 1 ha žemės ūkio naudmenų vertė pagal jų našumą.
3. Nustatoma bazinė žemės sklypo vertė: dauginamas žemės naudmenų plotas iš nustatytos normatyvinės vertės ir iš šių koeficientų:
3.1. žemės ūkio naudmenoms, pastatų ir kiemo užimtai žemei, keliams – 1;
3.2. kitai žemei ir vandenims (išskyrus ežerus, upes ir žuvininkystės tvenkinius)
– 0,1;
3.3. žuvininkystės tvenkiniams – 0,4;
4. Apskaičiuojama žemės sklype esančio miško vertė.
5. Apskaičiuojama ežerų ir tvenkinių vertė.
6. Bazinė žemės sklypo vertė dauginama iš šių jos pataisos koeficientų:
6.1. koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos
taršai įvertinti. Šis koeficientas nustatomas tik tiems žemės plotams, kuriems
taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, arba tiems plotams,
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kurie įeina į savivaldybės valdybos sprendimu patvirtintą gamybinių objektų
taršos poveikio zoną;
6.2. koeficiento sklypo nuotoliui nuo miesto, miestelio ir rajono savivaldybės ir
apskrities centro įvertinti;
6.3. koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu – ekologiniu
požiūriu – tik tiems plotams, kurie yra miestų administracinėse ribose arba
šiems miestams priskirtoje teritorijoje. Iš jų sodininkų bendrijų žemei ir jų narių
sodų sklypams šis koeficientas lygus 6;
6.4. koeficiento teritorijos socialiniam – gamybiniam potencialui įvertinti.
7. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn
valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildžius nustatytą formą. Gaunama nominali neindeksuota žemės ūkio paskirties
žemės sklypo vertė.

7.2. Miškų ūkio paskirties žemės sklypų vertės skaičiavimas
Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų vertė apskaičiuojama taip:
1. Iš miškotvarkos ir dirvožemių planų imami duomenys apie miško augaviečių tipus,
medyną sudarančių medžių vidutinį skersmenį ir tūrį pagal medžių rūšis.
2. Apskaičiuojama miško žemės vertė ir medynų tūrio vertė.
3. Apskaičiuota miško žemės vertė dauginama iš pataisos koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti.
4. Parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildant
nustatytą formą.
5. Suformuotame miškų žemės sklype įsiterpusių žemės ūkio naudmenų, kurios naudojamos žemės ūkio paskirčiai, vertė apskaičiuojama vadovaujantis šios metodikos 6 priedu ir įrašoma į šios metodikos 9 priedo 5 punktą.

7.3.Valstybinės kitos paskirties žemės sklypo kainos skaičiavimas
Valstybinės kitos paskirties žemės sklypo (išskyrus durpynus) vertė apskaičiuojama taip:
1. Nustatomas vertinamo sklypo arba greta jo esančio žemės ūkio paskirties sklypo
žemės ūkio naudmenų našumo balas.
2. Nustatoma normatyvinė 1 hektaro žemės ūkio naudmenų vertė pagal 1 priedą ir
bazinė žemės sklypo vertė – bendras sklypo plotas dauginamas iš normatyvinės 1
hektaro žemės ūkio naudmenų vertės.
3. Bazinė žemės sklypo vertė dauginama iš šių pataisos koeficientų:
3.1. Koeficiento teritorijos socialiniam – gamybiniam potencialui įvertinti.
3.2. Koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu
požiūriu. Šis koeficientas taikomas tik nustatant vertę žemės sklypų, esančių
miestuose arba jiems nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose;
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3.3. Koeficiento žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos
taršai įvertinti. (Aplinkos taršai įvertinti – K=0,7 taikomas nustatant sklypų,
esančių gamybinių objektų taršos poveikio zonoje, patvirtintoje savivaldybės
valdybos sprendimu, žemės vertę; žemės naudojimo nepatogumui dėl stačių
šlaitų įvertinti – kai sklypas ar jo dalis yra 200–300 nuolydžio šlaite, K=0,7, o
statesniame kaip 300 šlaite K=0,5);
4. Pridedamas vertės priedas dėl inžinerinių statinių, kuris apskaičiuojamas užpildžius nustatytą formą. Šis priedas skaičiuojamas tik žemės sklypams, esantiems
miestuose arba jiems nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose.
5. Tais atvejais, kai žemės sklypus užima statiniai ir įrenginiai, naudojami Lietuvos
Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852) nustatyta tvarka įsteigtai ir
įregistruotai turizmo ar rekreacinei veiklai, taip pat grąžinama, suteikiama nuosavybėn neatlygintinai ir parduodama valstybinė žemė rekreacinėse teritorijose arba pagal savivaldybės valdybos teikimą šiose teritorijose apskrities viršininko sprendimu
nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacija, žemės vertė apskaičiuojama
taip: suformuoto žemės sklypo vertė dauginama iš pataisos koeficiento teritorijos rekreaciniam-ekologiniam vertingumui nustatyti, jeigu šis koeficientas didesnis už 1;
.6. Žemės sklypų, kuriuos, be pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (žemės ūkiui, miškų ūkiui ir kt.), papildomai nustatyta naudoti turizmo ar rekreacinei
veiklai, vertė tikslinama – apskaičiuotoji statinių ir įrenginių užimto sklypo vertė
dauginama iš 50 procentų sumažinto pataisos koeficiento teritorijos rekreaciniam
– ekologiniam vertingumui nustatyti. Šis sumažintas koeficientas taikomas, jeigu
sumažintoji jo reikšmė didesnė nei 1.
7. Valstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės sklypo vertė apskaičiuojama užpildžius nustatytą formą.

7.4. Ežerų, upių ir tvenkinių vertės skaičiavimas.
Vandens telkinio vertės apskaičiavimo tvarka
1. Vandens telkinio vertė (Nn) nustatoma pagal šią formulę:
Nn = F⋅Ntp,
čia F – vandens telkinio plotas ha;
Ntp – vandens telkinio normatyvinis 1 ha ploto tarifas, apskaičiuojamas pagal
šią formulę:
Ntp = Nt · ΣKp,
čia Nt – normatyvinis bazinis vandens telkinio 1 ha tarifas – 650 Lt/ha;
ΣKp – vandens telkinio normatyvinio bazinio tarifo bendrasis pataisos koeficientas, kuriuo įvertinami pagrindiniai vandens telkinio vertingumą lemiantys rodikliai.
ΣKp = (Kž + Krp + Kra + Km + Kf + Kt + Kg + Kh) – Ks +1,
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čia Kž +...... Kh – normatyvinio bazinio tarifo pataisos koeficientų suma;
Ks – sudedamų pataisos koeficientų skaičius;
1.1. normatyvinio bazinio tarifo pataisos koeficientai (Kp) apskaičiuojami taip:
1.1.1. apskaičiuojamas Kž – žuvų produktyvumo koeficientas.
Ežerų ir tvenkinių Kž apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Kž =

Pv
,
Pbaz

čia Pv – ežero arba tvenkinio vidutinis daugiametis žuvų produktyvumas kg/ha;
Pbaz – Lietuvos ežerų ir tvenkinių vidutinis žuvų produktyvumas.
Kai trūksta statistikos duomenų apie vertinamo vandens telkinio žuvų produktyvumą, Pv apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Pv = Pbaz.
Duomenis apie ežerų ir tvenkinių žuvų produktyvumo rodiklius teikia Aplinkos ministerija.
Upių žuvų produktyvumo koeficientas Kž nustatomas pagal 5 lentelės duomenis.
5 lentelė. Duomenys žuvų produktyvumo koeficientui nustatyti
Upės baseino plotas kv. km
mažiau kaip 100
nuo 100 iki 500
daugiau kaip 500

Koeficiento Kž dydis

0,5
0,7
1

Asmens pageidavimu upių žuvų produktyvumas gali būti nustatomas ta pačia tvarka
kaip ežerų ir tvenkinių žuvų produktyvumas;
1.1.2. rekreacinio potencialo koeficientas paplūdimiams įvertinti (Krp). Jeigu
prie vandens telkinio yra natūralių arba dirbtinių paplūdimių, Krp= 1,2; kitu
atveju Krp = 1;
1.1.3.rekreaciniopotencialokoeficientasaugalijaiįvertinti(Kra).Jeigudaugiaukaip50
procentų vandens telkinio arba jo ruožo kranto linijos (perimetro) apaugę miškais,
Kra = 1,2; kitais atvejais Kra = 1.
Duomenis, kurių reikia Krp ir Kra apskaičiuoti, teikia žemėtvarkos skyriai;
1.1.4. koeficientas nuotoliui nuo artimiausio miesto, miestelio įvertinti (Km).
Jis nustatomas pagal 6 lentelės duomenis.
6 lentelė. Duomenys nuotolio koeficientui nustatyti
Nuotolis nuo artimiausio
miesto, miestelio km
mažiau kaip 2
nuo 2 iki 5
daugiau kaip 5 iki 10

1,3
1,2
1,1

daugiau kaip 10

1

miestams

Koeficiento Km dydis
miesteliams
1,2
1,1
1
1

Nuotolis matuojamas 1:10000 mastelio planuose nuo miesto, miestelio ribos artimiausiu bet kurios reikšmės keliu iki vandens telkinio artimiausio taško;
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1.1.5. ežero arba tvenkinio ploto koeficientas (Kf). Jis nustatomas pagal 7 lentelės duomenis.
7 lentelė. Duomenys ežero, tvenkinio ploto koeficientui nustatyti
Ežero, tvenkinio plotas ha
mažiau kaip 5
nuo 5 iki 20
daugiau kaip 20

Koeficiento Kf dydis
1
1,2
1,4

1.1.6. potencialių taršos šaltinių koeficientas (Kt). Jeigu į vandens telkinį
leidžiamos gamybinės arba buitinės nuotekos arba jeigu daugiau kaip 50
procentų vandens telkinio krantų ilgio ribojasi su žemdirbystės laukais,
taip pat jeigu dalis vandens telkinio yra pramoninio tipo gamybos objekto
apsaugos zonoje, K t = 0,94;
1.1.7. riboto naudojimo galimybių koeficientas (Kg). Jeigu grąžinamas vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, Kg = 0,98;
1.1.8. tvenkinių ir užtvenktų ežerų hidrotechnikos statinių koeficientas (Kh).
Naudingą vandens tūrį telkiniuose reguliuojančių statinių (užtvankų su uždoriais)
Kh = 0,98, o vandens telkinį patvenkiančių, bet nesudarančių naudingo vandens tūrio įrenginių (slenksčių, užtvankų be uždorių) Kh = 0,99.
Informaciją apie hidrotechnikos statinius teikia Aplinkos ministerija;
1.2. apskaičiavus vandens telkinio normatyvinio bazinio tarifo pataisos koeficientus, nustatomas vandens telkinio normatyvinio bazinio tarifo (Nt) bendrasis
pataisos koeficientas (ΣKp).
Koeficientai Kt, Kg, Kh (nurodyti šio priedo 1.1.6–1.1.8 punktuose) netaikomi apskaičiuojant negrąžinamų vandens telkinių bendrąjį pataisos koeficientą ΣKp;
1.3. patikslinus Nt, vandens telkinio vertė Nn (Lt) apskaičiuojama pagal 1 punkto
formulę.
2. Žuvininkystės tvenkiniais užimta žemė vertinama kaip žemės ūkio naudmenos,
apskaičiuojant vidutinį žemės ūkio naudmenų našumo balą šios metodikos 1.1 ir
1.2 punktuose nustatyta tvarka.
Pastaba. Žuvininkystės tvenkinys – hidrotechninis statinys (pylimai, krantų stiprinimo įrenginiai, vandens padavimo, nuleidimo ir dugno sausinimo kanalai, įleistuvai, išleistuvai, šliuzai, slenksčiai, pralaidos), įrengtas žemės paviršiuje, jo įdauboje, iškasoje arba
upės vagoje ir naudojamas žuvims auginti ir veisti.

7.5. Privačios namų valdos žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių
statinių (Mi) skaičiavimas
Mi=8,67 x T x S x (1 – suma Kinž),
čia 8,67 – koeficientas, rodantis santykį tarp visų tipų inžinerinių statinių vertės,
tenkančios 1 hektarui, ir miestų žemės sklypų, 1 hektaro žemės naudmenų
vertės.
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T – miestų žemės sklypų, žemės naudmenų vertė. Miestų žemės sklypų vertė
T=1500 Lt/ha;
S – įvertinamo sklypo plotas hektarais;
suma Kinž – inžinerinių statinių koeficientų suma, kuria mažinamas žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių, nes nėra kai kurių inžinerinių statinių
arba neprisijungta (neprisijungiama) prie jų, nustatoma pagal 15 priede nurodytus duomenis.
Kitų pastatų žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių (Mi) apskaičiuojamas pagal formulę:
Mi=Tinž x S x (1 – suma Kinž) x m,
čia Tinž – teritorijos vieno hektaro inžinerinių statinių vertė (Tinž=194000 Lt);
S – įvertinamo sklypo plotas hektarais;
suma Kinž – inžinerinių statinių koeficientų suma, kuria mažinamas šis žemės
vertės priedas dėl to, kad nėra kai kurių inžinerinių statinių arba neprisijungta
(neprisijungiama) prie jų, nustatoma pagal 15 priede nurodytus duomenis;
m – koeficientas, kuriuo įvertinamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis:
ūkinės – komercinės veiklos objektams statyti skirtų sklypų m=1, ne ūkinės –
komercinės veiklos objektams statyti skirtų sklypų m=0,3.
Žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių apskaičiuojamas užpildžius nustatytą formą (10 priedas).
Valstybinės žemės (be vertės priedo dėl inžinerinių statinių), miško žemės ir vandens
telkinių vertė nuo 1995 m. vasario 1 d. indeksuojama indeksu 1,6, o medynų tūrio vertė
nuo 2001 m. gegužės 1 d. – indeksu 4,8.
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8. ŽEMĖS SKLYPŲ TEISINIS REGISTRAVIMAS
Nekilnojamojo turto registras steigiamas 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.
Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis.
Registras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos
Respublikos valstybės registrų įstatymą, nekilnojamojo turto registro nuostatus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registro duomenų tvarkymą.
Registro tvarkymo įstaiga yra valstybės įmonė Registrų centras. Registro tvarkymo
įstaigą sudaro centrinis registratorius ir teritoriniai registratoriai, kurie pavaldūs ir atskaitingi centriniam registratoriui.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. nekilnojamojo turto
registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys
atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją sudaro:
1) centrinis padalinys – centrinis registratorius;
2) teritoriniai padaliniai – teritoriniai registratoriai.
Visi teritoriniai registratoriai pavaldūs ir atskaitingi centriniam registratoriui.
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.
Teritorinis registratorius yra centrinio registratoriaus įsteigtas nekilnojamojo turto registro tvarkytojo padalinys, veikiantis centrinio registratoriaus nustatytoje teritorijoje.
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.

8.1. Registro duomenys
Registre įrašomi ir saugomi šie nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys:
1. duomenys, identifikuojantys nekilnojamąjį daiktą:
1.1. kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris);
1.2. unikalus žemės sklypo numeris;
1.3. unikalus statinio numeris;
1.4. unikalus buto, patalpos numeris;
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1.5. duomenys apie nekilnojamojo daikto adresą.
2. nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų daiktų
planai;
3. duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą;
4. nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų
įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos;
5. duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė;
juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas);
6. daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų rūšys;
7. specifiniai daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų duomenys (įregistravimo, sandorio sudarymo data ir suma, specialios sąlygos, identifikavimo kodas,
terminai ir panašiai);
8. archyviniai nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys (nekilnojamųjų
daiktų kadastro duomenų, nuosavybės ir kitų daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų
bei juridinių faktų kitimo duomenys);
9. įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių duomenys.
10. kiti įstatymų ir norminių teisės aktų nustatyti duomenys.
Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto registrą.
Duomenų įrašymo momentu laikomas centrinio registratoriaus patvirtinimas apie duomenų įrašymą į centrinį duomenų banką. Duomenų įrašymo į centrinį duomenų banką tvarką
nustato nekilnojamojo turto registro nuostatai. Juos tvirtina Vyriausybė.

8.2. Registro objektas
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 į nekilnojamojo turto
registrą, padaromas nekilnojamojo daikto registro įrašas. Nekilnojamojo daikto kadastro
duomenys kaupiami nekilnojamojo turto registro duomenų banke.
Nekilnojamasis daiktas registruojamas pagal daikto buvimo vietą, padarant nekilnojamojo daikto registro įrašus ir suteikiant nekilnojamojo(-ųjų) daikto(-ų) registro įrašo
numerį. Į vieno registro įrašą įrašomi duomenys apie šiuos nekilnojamuosius daiktus:
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Nekilnojamojo daikto registro įrašams suteikiamas unikalus valstybės mastu registro
numeris.
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. Nekilnojamojo
daikto priklausinių įrašymo į nekilnojamojo turto registrą tvarką ir duomenų turinį nustato
nekilnojamojo turto registro nuostatai.

8.3. Daiktinės teisės
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).

8.4. Juridiniai faktai
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.
Atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie šiuos
juridinius faktus:
1) pirkimo–pardavimo sutartis;
2) mainų sutartis;
3) dovanojimo sutartis;
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4) nuomos sutartis;
5) panaudos sutartis;
6) rentos sutartis;
7) bendrąją jungtinę nuosavybę;
8) nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui;
9) sugyventinių turto bendrą naudojimą;
10) nekilnojamojo daikto bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju
daiktu;
11) įsiteisėjusius teismo sprendimus ir teismo nutartis, turinčius įtakos įregistruoto
nekilnojamojo daikto teisiniam statusui;
12) civilinių bylų dėl įregistruoto nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimą;
13) hipoteką;
14) sandoriuose numatytus daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymus;
15) išlaikymo iki gyvos galvos sutartis;
16) įregistruoto nekilnojamojo daikto, nuosavybės teisės į jį arba atskirų šios teisės
sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimo ar disponavimo areštą;
17) nekilnojamojo daikto įrašymą į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą;
18) nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų
apsaugos zonoje;
19) nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ar specialių naudojimo
sąlygų nustatyti daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymai;
20) kitus juridinius faktus, jei jų registravimą nekilnojamojo turto registre numato įstatymai.
Notaras, patvirtinęs nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sandorį, ne
vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo privalo perduoti nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui šio sandorio pagrindinius duomenis. Perduodamų duomenų turinį bei
perdavimo tvarką nustato centrinio registratoriaus ir Lietuvos notarų rūmų sudaryta sutartis.
Nekilnojamojo turto registro duomenų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų originalai kaupiami ir saugomi nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ar kiti dokumentai, parengti
remiantis šio duomenų banko duomenimis, yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre faktą.
Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke esantys duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus.

8.5. Registro duomenų teikimas
Dokumentų, kuriais remiantis nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, kopijos
motyvuotu prašymu pateikiamos tik:
1) teisių turėtojams – asmenims, nurodytiems tuose dokumentuose;
2) mokesčių administravimo subjektams;
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3) teismams bei teisėsaugos institucijoms;
4) asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą.
Registro duomenys teikiami:
1. registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengiant ir išduodant:
1.1. pažymą sandoriui apie įregistruotus nekilnojamuosius daiktus ir daiktines
teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus. Ši pažyma skirta nekilnojamojo turto notariniams sandoriams sudaryti ir atspindi kadastro ir registro
duomenų, įrašytų į registro centrinį duomenų banką, būklę pažymos parengimo
momentu;
1.2. registro išrašą. Registro išrašas gali būti išduodamas nekilnojamojo daikto
savininko ar kito suinteresuoto asmens prašymu gauti informaciją apie įregistruotą nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises į jį, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus;
1.3. pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas tik įregistravus nuosavybės ar kitas
daiktines teises;
1.4. duomenų bazės išrašą, apimantį visus duomenų bazėje saugomus aktualius
duomenis arba jų dalį. Duomenų bazės išrašas teikiamas sutarčių pagrindu tarp
registro tvarkymo įstaigos ir duomenų gavėjo. Archyviniai registro duomenys
teikiami tik nekilnojamojo daikto savininkui, daiktinės teisės turėtojui ar jų
įgaliotam asmeniui bei valstybės teisėsaugos ir nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms tiek sutarčių pagrindu tarp registro tvarkymo įstaigos
ir duomenų gavėjo, tiek vienkartinio paklausimo atveju. Archyvinių duomenų
teikimo duomenų gavėjams tvarką nustato centrinis registratorius;
1.5. žemės sklypo plano, statinio plano (taip pat ir jį išspausdinant), kitų registro
ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų kopijas;
1.6. kadastrinio žemėlapio ištrauką;
1.7. kitus informacinius išrašus, suformuotus pagal specializuotus paklausimus;
Sudarant galimybę duomenų gavėjams, turintiems teisę gauti registro centrinio duomenų banko duomenis, šiuos duomenis gauti naudojantis nuotoliniu ryšiu.
Teritorinio registratoriaus parengti pažymėjimai ir skaitmeniniai žemės sklypo kadastro žemėlapiai registre elektroninių dokumentų pavidalu gali būti išspausdinti suinteresuotų asmenų prašymu notarų biuruose specialia registro tvarkymo įstaigos parengta programine įranga ir naudojantis dokumentų gavėjo autentifikavimo sistema. Tokių prašymų
pateikimo, dokumentų rengimo ir pateikimo suinteresuotiems asmenims tvarką nustato
Centrinis registratorius ir Lietuvos notarų rūmai.
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9. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO SĄVEIKA SU
KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS
Registrui funkcionuoti naudojama šių valstybės registrų ir kadastrų informacija:
1. Nekilnojamojo turto kadastro – nekilnojamojo turto kadastriniai duomenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme;
2. Teritorijų planavimo dokumentų registro – duomenys apie patvirtintus teritorijų
planavimo dokumentus;
3. Gyventojų registro – asmens kodas, asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės),
gimimo data, pilietybė (pilietybės), šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data, mirties
data, gyvenamoji vieta ir jos kitimo istorija, asmens dokumento rūšis, jo išdavimo
data arba data, nuo kurios negalioja asmens dokumentas. Šie duomenys, išskyrus
fizinio asmens kodą, gimimo datą, vardą ir pavardę, neteikiami registro duomenų
gavėjams ir naudojami registro tvarkymo įstaigoje identifikuojant daiktinių teisių
turėtojo teisinį statusą ir jo kitimo istoriją daiktinių teisių registravimo (tikslinimo
ar išregistravimo) metu;
4. Juridinių asmenų registro – juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas
ir asmenys, galintys sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
5. Užsieniečių registro – registre suteiktas užsieniečio identifikavimo kodas, vardas
(vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, pilietybė (pilietybės), asmens kodas,
jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka, ir užsienio valstybės suteiktas asmens kodas, jeigu užsienietis jį turi ir jis įrašytas užsieniečio tapatybę įrodančiame dokumente;
5. Miškų valstybės kadastro – miško žemės sklypo kadastrinis adresas;
7. Žemės gelmių registro – nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimai, susiję su
gelmių ištekliais;
8. Saugomų teritorijų valstybės kadastro – nekilnojamojo daikto naudojimo ir veiklos
apribojimai, susiję su saugomomis teritorijomis arba nustatyti apsaugos sutartimis,
taip pat saugomų teritorijų skaitmeniniai žemėlapiai;
9. Kultūros vertybių registro – nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimai, susiję su
nekilnojamųjų kultūros vertybių objektais, taip pat nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų grafiniai duomenys;
10. Lietuvos Respublikos adresų registro – naudojant unikalų turto vieneto adresą, į
kurį įeina žemės sklypo kadastrinis adresas, unikalus statinio numeris, kiti adreso
ir geoinformacijos duomenys;
11. Turto arešto aktų registro – duomenys apie turto arešto aktų įregistravimą;
12. Hipotekos registro – duomenys apie nekilnojamojo daikto hipoteką ir įkeitimą.
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PRIEDAI
1 priedas. Normatyvinė 1 ha žemės ūkio naudmenų vertė pagal jų našumą
Žemės ūkio naudmenų našumo balas
iki 17
17,1 – 19
19,1 – 21
21,1 – 23
23,1 – 25
25,1 – 27
27,1 – 29
29,1 – 31
31,1 – 33
33,1 – 35
35,1 – 37
37,1 – 39
39,1 – 41
41,1 – 43
43,1 – 45
45,1 – 47

Žemės vertė
(Lt/ha)
600
675
750
825
900
975
1050
1125
1200
1275
1350
1425
1500
1575
1650
1725

Žemės ūkio naudmenų našumo balas
47,1 – 49
49,1 – 51
51,1 – 53
53,1 – 55
55,1 – 57
57,1 – 59
59,1 – 61
61,1 – 63
63,1 – 65
65,1 – 67
67,1 – 69
69,1 – 71
71,1 – 73
73,1 – 75
75,1 – 77
77,1 ir daugiau

Žemės vertė
(Lt/ha)
1800
1875
1950
2025
2100
2175
2250
2325
2400
2475
2550
2625
2700
2775
2850
2925

2 priedas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti
Eil. Nr.
Zonos pavadinimas
1.
Intensyviausio sukarstėjimo zonose:
II grupės žemėje
III grupės žemėje
IV grupės žemėje
2.
Automobilių kelių sanitarinės apsaugos zonoje
3.
Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose
4.
Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje
5.
Gamybinių objektų taršos poveikio zonoje

Koeficientas
0,9
0,7
0,6
0,7
0,5
0,5
0,7
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3 priedas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai sklypo nuotoliui nuo miesto, miestelio ir rajono
savivaldybės bei apskrities centro įvertinti
Nuotolis nuo artimiausio miesto ar miestelio centro (km)
0–2
2,1 – 3
3,1 – 4
4,1 – 5
5,1 – 6
6,1 – 7
7,1 – 8
8,1 – 9
9,1 ir daugiau

Koeficien-tas K1
0,08
0,06
0,04
0,02
–
– 0,02
– 0,04
– 0,06
– 0,08

Nuotolis nuo rajonų savivaldybių centrų (km)
0–4
4,1 – 8
8,1 – 12
12,1 – 16
16,1 – 20
20,1 – 24
24,1 – 28
28,1 – 32
32,1 – 36
36,1 – 40
40,1 – 44
44,1 – 48
48,1 ir daugiau
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Koeficien-tas K2
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
–
– 0,02
– 0,04
– 0,06
– 0,08
– 0,1
– 0,12

Nuotolis nuo
apskrities
centro (km)
0 – 10
10,1 – 20
20,1 – 30
30,1 – 40
40,1 – 50
50,1 – 60
60,1 – 80
80,1 – 100
100,1 ir
daugiau

Koeficientas K3
0,08
0,06
0,04
0,02
–
– 0,02
– 0,04
– 0,06
– 0,08

4 priedas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu, urbanistiniu – ekologiniu požiūriu
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Koeficiento pavadinimas
Teritorijos funkcinio patogumo koeficientas (Kf)
Teritorijos patrauklumo koeficientas (Kp)
Teritorijos prestižo koeficientas (Kr)
Teritorijos urbanistinės taršos koeficientas (Ke)
Koeficientas galimiems grėsmės veiksniams įvertinti (Kg)
Teritorijos nacionalinio vertingumo koeficientas (Kn):
6.1. kultūros paminklų teritorijoms
6.2. nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoms
6.3. kultūros paminklų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonoms
6.4. kitoms teritorijoms
Teritorijos patrauklumo ūkiniu – komerciniu požiūriu koeficientas (Kk):
7.1. miesto centras, turgavietės, stotys:

Koeficiento reikšmė
0,05–3,68
1–2,33
1–2
1–1,25
1–1,25
15–25
5–15
1,2–5
1

7.1.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio

9

7.1.2. Marijampolės, Alytaus, Palangos, Druskininkų, Birštono

6

7.1.3. kitų savivaldybių
7.1.4. kitų miestų
7.2. magistralinės gatvės, gyvenamųjų rajonų centrai:
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio
7.3. teritorija prie magistralinių kelių

3
1
6

7.4. teritorija prie krašto kelių
7.5. mikrorajonų centrai:
7.5.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus
7.5.2. kitų savivaldybių
7.6. kitos gatvės su bendrojo naudojimo transportu:
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus

iki 2
iki 1
4
1
2
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5 priedas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos socialiniam – gamybiniam potencialui įvertinti
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
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Koeficiento pavadinimas
2
Sodininkų bendrijų ir jų narių sodo sklypų žemė kaimo vietovėje
Sklypai, esantys nuo miesto administracinės ribos iki 5 km nuotoliu
Sklypai, esantys nuo miesto administracinės ribos 5–10 km nuotoliu
Kiti sklypai
Žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėje
Privačių namų valdų žemės sklypai ir sklypai daugiabučių gyvenamųjų namų
statybai, taip pat sklypai, užimti ūkinių-komercinių pastatų, kurie įsigyti privačion nuosavybėn iš žemės ūkio įmonių ir naudojami žemės ūkio veiklai:
4.1. miesteliuose ir kaimuose, kuriuose yra vidurinė mokykla, kultūros įstaiga,
maldos namai, sveikatos apsaugos ir prekybos įstaigos ir kuriuose yra gyventojų:
1001 ir daugiau
501 – 1000
301 – 500
iki 300
4.2. miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įrengtos komunikacijos (gatvės, vandentiekio tinklai), yra pagrindinė mokykla, parduotuvė, sveikatos apsaugos įstaiga ir kuriuose gyventojų:
301 ir daugiau
101 – 300
iki 100
4.3. miesteliuose ir kaimuose, kuriuose yra parduotuvė, pradinė mokykla, autobusų (geležinkelio) stotelė ir kuriuose gyventojų:
101 ir daugiau
51 – 100
iki 50
4.4. kituose kaimuose ir vienkiemiuose
Kiti žemės sklypai, skirti naudoti ne žemės ūkio veiklai:
5.1. žemės ūkio naudmenos, kelių, pastatų, kitų statinių, kiemų užimta žemė
5.2. miško žemė (skaičiuojant nuo miško žemės vertės) ir buvusios žemės ūkio naudmenos, pavirtusios nenaudojama žeme
5.3. kita žemė (krūmynai, pelkės, nerekultivuoti karjerai, durpynai, kitos ne žemės ūkio naudmenos)
5.4. vandens telkiniai (išskyrus ežerus ir žuvininkystės tvenkinius)
5.5. ežerai ir žuvininkystės tvenkiniai
Žemės sklypai ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) miesto vietovėje
Vilniuje
Kaune, Palangoje
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje
Kitų savivaldybių centruose, kuriuose gyventojų:
30001 ir daugiau
iki 30000

Koeficiento
reikšmė
3
4
3
2

10
9
8
7

6
5
4

3
2,5
2
1,2
10
5
0,5
0,5
1
25
20
17
16
15

10. Miestuose, kuriuose gyventojų:
30000 ir daugiau
15
10001 – 30000
13
iki 10000
12
Žemės sklypams kaimo vietovėse (4–5 punktai) papildomai pridedamas koeficientas
11. Nuo Vilniaus miesto administracinės ribos (artimiau2,5
siu bet kurios reikšmės keliu) 15 km nuotoliu
12. Nuo Kauno, Palangos miestų administracinių ribų (arti2,5
miausiu bet kurios reikšmės keliu) 13 km nuotoliu
13. Nuo Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės miestų admi2
nistracinių ribų (artimiausiu bet kurios reikšmės keliu) 10 km nuotoliu
14. Nuo miestų, turinčių daugiau kaip 30000 gyventojų, ir visų rajonų centrų
1,5
administracinių ribų (artimiausiu bet kurios reikšmės keliu) 7 km nuotoliu
15. Nuo miestų, turinčių 10001 – 30000 gyventojų, administraci1,2
nių ribų (artimiausiu bet kurios reikšmės keliu) 5 km nuotoliu
16. Nuo miestų, turinčių 3001 – 10000 gyventojų, administraci1,1
nių ribų (artimiausiu bet kurios reikšmės keliu) 3 km nuotoliu

6 priedas. Miško žemės vertė (litais už hektarą)
Augaviečių tipai*
Pa
Pna, Pb
Ua, Pc
Ša, Pnb, Nae
Ub, Pd
Na, La, Uc, Pnc
Ud
Šb, Pnd
U f, Š c
Šd, Nb, Lb
Lc
Nc, Ld
Nd, Lf
Nf
*Nurodomi dirvožemio drėgnumo ir derlingumo indeksai.
Dirvožemio drėgnumo indeksai
Š – ryškiai išreikšti (15 – 45o) šlaitų;
N – normalaus atmosferinio drėkinimo;
L – laikinai perteklinio drėkinimo;
U – stipriai užmirkę glėjiniai ir durpiniai;
Pn – pelkiniai (durpiniai) nusausinti;
P – pelkiniai (durpiniai) nenusausinti.

Vertė
63
125
188
219
250
281
313
344
375
406
438
469
500
531

Dirvožemio derlingumo indeksai
a – labai nederlingi;
b – nederlingi;
c – derlingi;
d – labai derlingi;
e – eroduoti (nuardyti);
f – labai derlingi su uosiais.
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7 priedas. Medynų tūrio vertė (litais už kub. metrą)
Vidutinis medynų
skersmuo (cm)
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
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pušys, maumedžiai
1,9
3,8
5,7
7,3
8,4
9,5
10,3
11
11,5
11,8
–
–

eglės
1,6
3,4
5,1
6,6
7,5
8,2
8,7
9,2
9,6
9,7
–
–

Medžių rūšys
beržai, juoąžuolai, uosiai
dalksniai
2,3
0,9
4,5
1,8
6,8
2,6
9
3,6
10,3
4,5
11,8
5,1
13,1
5,7
13,8
6
14,3
–
14,5
–
14,6
–
14,7
–

drebulės
0,6
1,2
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,7
2,8
–
–
–

balt-alksniai
0,5
0,9
1,2
1,3
1,5
1,6
–
–
–
–
–
–

8 priedas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos rekreaciniam – ekologiniam vertingumui nustatyti
Eil. Nr.
Koeficiento pavadinimas
1
2
1.
Koeficientas žemės sklypo išsidėstymui įvertinti (Ki):
1.1. pajūrio zona (nuo Latvijos sienos iki Melnragės):
0,1 km nuotoliu nuo jūros
0,11 – 0,5 km
0,51 – 1 km
1,01 – 1,5 km
1,51 – 2 km
2,01 – 2,5 km
2,51 – 3 km
3,01 – 3,5 km
3,51 – 4 km
1.2. Kuršių nerija:
1.2.1. teritorijos prie jūros – pagal šio priedo 1.1 punktą
1.2.2. teritorijos prie marių
0,1 km nuotoliu nuo marių
0,11 – 0,5 km
0,51 – 1 km
1,01 – 1,5 km
1,51 – 2 km
2,01 – 2,5 km
daugiau kaip 2,51 km
1.3. pamario zona:
0,1 km nuotoliu nuo marių
0,11 – 0,5 km
0,51 – 1 km
1,01 – 1,5 km
1,51 – 2 km
1.4. zona prie ežerų, didesnių kaip 20,1 ha:
0,1 km nuotoliu nuo ežero
0,11 – 0,5 km
0,51 – 1 km
1,01 – 1,5 km
1.5. zona prie ežerų, kurių plotas 5,1 – 20 ha:
0,1 km nuotoliu nuo ežero
0,11 – 0,5 km
0,51 – 1 km
1.6. zona prie ežerų iki 5 ha ploto, Nemuno, Neries, Nevėžio (žemiau Babtų), Šventosios (žemiau Antalieptės marių) ir Minijos (žemiau Gargždų) upių:
0,1 km nuotoliu nuo ežero ar upės
0,1 – 0,5 km
1.7. zona prie kitų didesnių upių (kurių baseino plotas viršija 500 kv. km) ir magistralinių kelių:
0,1 km nuotoliu nuo upės arba kelio
0,1 – 0,25 km
1.8. zona prie krašto kelių 0,1 km nuotoliu nuo kelio

Koeficiento reikšmė
3

20
10
6
4
3,5
3
2,5
2
1,5

15
8
4
3
2,5
2
1,5
10
6
5
3
1,5
7
5
3
1,5
5
3
1,5

3
1,5

2
1,5
1,5
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8 priedo tęsinys
1
2
2. Koeficientas, rodantis žemės tinkamumą miškui auginti (Ka). Augaviečių
tipai (indeksų reikšmė pateikta šios metodikos 6 lentelėje) ir koeficientai:
Nc, Nd, Nf – 1,5; Lc, Ld, Lf – 1,37; Nb, Ud, Uf, Pd, Pnd, Šc, Šd – 1; Lb, Uc – 0,87;
Na, Pc, Pnb Šb – 0,75; Ub, La – 0,63; Nae, Pb, Pna – 0,5; Ša, Ua – 0,37; Pa
3. Koeficientas, rodantis žemės sklype vyraujančią medžių rūšį (Km): pušų,
maumedžių – 1,1; drebulių – 1; ąžuolų – 1,3; juodalksnių – 0,9; liepų, klevų
– 1,2; uosių – 1; beržų – 0,9; eglių – 0,7; baltalksnių – 0,6; medžių nėra.
4. Koeficientas, rodantis žemės sklypo arba šalia jo esančių želdinių vertingumą (Kž):
4.1. kai žemės sklypai yra valstybiniuose (nacionaliniuose ir regioniniuose) parkuose (išskyrus ūkines zonas), draustiniuose, rezervatuose,
miško parkuose – 1,2–2 (nustatoma priklausomai nuo objekto reikšmingumo pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas rekomendacijas)
4.2. kai žemės sklypuose arba šalia jų yra apsauginių želdinių
5. Koeficientai, rodantys oro grynumą (Ko):
5.1. kai oro tarša mažesnė kaip 0,5 normos
5.2. kai oro tarša nuo 0,5 normos iki normos
5.3. kai oro tarša viršija normą

3

0,13

0,5

1,2
1
0,9
0,8

9 priedas Koeficientai (kinž), mažinantys žemės vertės priedą dėl inžinerinių statinių, jeigu nėra kai kurių
inžinerinių statinių arba neprisijungta (neprisijungiama) prie jų
Kvartalinių inžinerinių statinių pavadinimas
Vandentiekio tinklai
Nuotekų tinklai
Šilumos tinklai
Dujų tinklai
Ryšių tinklai
Elektros tinklai
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Kvartaliniai inžineriniai statiniai teritorijoje neįrengti
0,1494
0,1868
0,3928
0,0842
0,0934
0,0934

Kvartaliniai inžineriniai
statiniai teritorijoje įrengti
0,1046
0,1231
0,2423
0,0588
0,0654
0,0769
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