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PRATARMĖ
VŽŽT B 17
Žemės kadastro mokomoji knyga skirta žemėtvarkos specialybės bakalaurams.
Žemė – Žemės plutos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje
esančius sausumos plotus bei paviršinius vandenis ir teritorinius vandenis ir apibrėžiama
gamtinėmis ir ūkinėmis savybėmis. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis. Kadastras pagal turimą informaciją gali tarnauti
nuosavybės teisių, žemės mokesčių ir žemės naudojimo duomenims įforminti. Kadastras
gali būti daugiatikslis, teikdamas įvairiausią su žeme susijusią informaciją. Žemės kadastro duomenys yra kartografiniai, t.y. susiję su geografine padėtimi vietovėje ir atitinkamai
gali būti saugomi, analizuojami ir integruojami geoinformacinių technologijų pagrindu.
Leidinyje apibūdinami pagrindiniai žemės kadastro rodikliai, žemės sklypų formavimo būdai. Išanalizuoti ir pateikti žemės fondo apskaitos duomenys. Aprašyta žemės
naudmenų charakteristika, žemės nuosavybės formos, kadastro identifikavimo sistema.
Mokomoji knyga sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais dokumentais, specialia literatūra ir statistiniais duomenimis.



1. ŽEMĖS KADASTRO PASKIRTIS IR TIKSLAI BEI
DARBŲ SISTEMA
Kadastras – pranc. cadastre – lapas, sąrašas: 1) apmokestinamųjų objektų apyrašas ir
įkainojimas; 2) ūkinių objektų oficialus sąrašas, kuriame pateiktos ir jų objektų savybės.
Žemės kadastras – Lietuvos valstybinio kadastro dalis, apimanti žinias apie žemės
kiekį, sudėtį, vertę, ūkinio naudojimo būklę ir teisinę priklausomybę.
Užsienio šalyse kadastras gali būti teisinis (kai dėmesys sutelkiamas į nuosavybę),
fiskalinis (dėmesys sutelkiamas į žemės ir kito nekilnojamojo turto vertes, kurios naudojamos apmokestinimui), žemės naudojimo (jame aprašomi įvairūs žemės naudojimo būdai) ir
daugiatikslis (skirtas įvairioms reikmėms tenkinti). Kai kuriose šalyse terminas teisinis kadastras vartojamas kalbant apie žemės knygą. Kiekviena šalis savaip tvarko savo turtą, tačiau
visur bent jau 20 procentų bendrojo vidaus produkto galėtų sudaryti lėšos iš žemės, turto ir
statinių. Kiekvienoje šalyje apibrėžiamos žemės ir turto nuosavybės teisės ir vertė, stengiamasi kontroliuoti ir valdyti jų naudojimą taip, kad padidėtų šio turto vertė. Turi būti labai
rūpestingai tvarkomi atributiniai žemės duomenys, būtinas tvarkingas žemės registravimas:
tikslūs įrašai apie nuosavybės teises (valdymo teisės patikimumo garantas), apie žemės vertę
(žemės ir turto mokesčiams nustatyti bei teisingumui užtikrinti paimant žemę visuomenės
poreikiams) ir apie žemės naudojimą (efektyviam išteklių valdymui užtikrinti).
Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro
duomenis. Kadastras pagal turimą informaciją gali tarnauti nuosavybės teisių, žemės
mokesčių ir žemės naudojimo duomenims įforminti. Kadastras gali būti daugiatikslis,
teikdamas įvairiausią su žeme susijusią informaciją.
Sudarant žemės kadastrą, remiamasi žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, melioracijos, dirvožemio, miškotvarkos, nekilnojamojo turto, ekonominiais ir kitais duomenimis,
taip pat teisiniais dokumentais bei aprašymais, kurie tvarkomi pagal nustatytą sistemą.
Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės registrų
įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuotatus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registrų duomenų tvarkymą.
Žemės kadastro darbų sistemą sudaro:
1. Žemės sklypų kaip nekilnojamojo turto objektų įforminimas, nurodant jų
priklausomybę ir pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
2. Žemės kadastro duomenų bankų formavimas, tvarkymas ir papildymas.
3. Kartografinės ir tyrinėjimų medžiagos parengimas ir atnaujinimas.
4. Žemės kadastro žemėlapio sudarymas, tvarkymas ir papildymas.
5. Valstybinė žemės apskaita.
Žemės kadastro duomenų bankus sudaro:
1. Tekstinė informacija apie žemės sklypą, nurodant žemės sklypo adresą, žemės
sklypo kadastro numerį, žemės sklypo plotą, žemės sklypo vietą, pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį, žemės naudojimo terminą, žemės naudmenų sudėtį, žemės kokybę ir



įvertinimą, žemės naudojimo apribojimus, servitutus, žemės sklype esančio nekilnojamojo
turto charakteristikas, jo vertę ir kitus rodiklius.
2. Grafinė informacija apie žemės sklypo ribų posūkio taškus (koordinates), sklypų
kadastrinius adresus, objektus, turinčius reikšmės ūkinės veiklos apribojimus, kitos informacijos, reikalingos žemės kadastro žemėlapiui sudaryti.
3. Skaitmeniniai kodai, reikalingi nurodytiems duomenims žymėti ir ryšiams su kitomis informacinėmis sistemomis palaikyti.
Atlikus nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus, užpildomos kadastro duomenų
formos.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo
daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei
nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai,
parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims
įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla formuojama:
1) žemės sklypo su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius ar nesudėtingus statinius, kuriems nereikia statybos leidimo;
2) žemės sklypo, kuriame nėra statinių;
3) statinių (taip pat nebaigtų statyti), išskyrus laikinų statinių ar nesudėtingų statinių,
kuriems nereikia statybos leidimo, kai nėra suformuotas žemės sklypas;
4) patalpų, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatytais būdais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
5) inžinerinių statinių.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:
1) žemės sklypo planas (skaitmeninės ir analoginės formos);
2) žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmeninės ir analoginės formos);
3) žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas;
4) panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų),
nurodant šaltinį;
5) geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir
kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;
6) statinių planai (skaitmeninės ir analoginės formos);
7) statinių kadastro duomenų formos (skaitmeninės ir analoginės formos);
8) pastatų fotonuotraukos;
9) verčių nustatymo žiniaraščiai;
10) dokumentai, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
11) kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.



2. ŽEMĖS KADASTRO OBJEKTAS
Žemės kadastro objektas yra Lietuvos žemės fondas. Objekto pirminės apskaitos vienetas – privatūs ir valstybiniai žemės sklypai.
Žemė – Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti Lietuvos Respublikos žemės
paviršiuje esančius sausumos plotus bei paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis ir
apibrėžiama gamtinėmis ir ūkinėmis charakteristikomis. Žemė yra gamtos dalis, žmogaus
gyvenimo ir veiklos pagrindas, taip pat ir nekilnojamasis turtas, kuris valdomas, naudojamos ir kuriuo disponuojama žemės santykių procese.
Bendrosios žemės teisės normos išdėstytos Civiliniame kodekse ir Žemės įstatyme,
kurie parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat
valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir
kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos
kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Lietuva yra retai užšąlančioje rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, Nemuno baseine,
Šiaurės pusrutulio vidutinio klimato juostoje. Ji yra tarp 53° 54´ ir 56°27´ šiaurės platumos
lygiagrečių bei 20º 56´ ir 26º 51´ rytų ilgumos dienovidinių. Šiauriausia Lietuvos vieta yra
Biržų rajone, Nemunėlio vingyje, šiauriau Totorkalnio kaimo, o piečiausia – netoli Musteikos kaimo Varėnos rajone. Labiausiai į vakarus nutolusi yra Kuršių nerijos pakrantė šalia
Nidos, o į rytus – Vosiūnų kaimas Ignalinos rajone. Lietuvos geografinis centras yra netoli
Kėdainių. 1989 m. Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto kartografai nustatė, kad
Europos geografinis centras yra Lietuvoje. Ji yra maždaug už 25 km į šiaurę nuo Vilniaus,
netoli Bernotų piliakalnio prie Girijos ežero ir upelio.
Valstybės teritorija – žemės plotas, apjuostas valstybės sienų, viršum to ploto esanti
oro erdvė ir po juo slūgsančios žemės gelmės.

1 pav. Lietuvos geografinė padėtis



Lietuvos valstybei prklauso ne tik žemės plotas sausumoje, bet ir teritorinė jūra. Tai
prie valstybės krantų esantis tarptautinėmis sutartimis nustatyto pločio (12 jūrmylių, arba
22,2 km nuo pakrantės) jūros ruožas, kuriame galioja Lietuvos valstybės įstatymai.
Valstybės siena – tai sutartinė linija, kuri apriboja valstybės teritoriją. Nustačius
– delimitavus sienos liniją, ji pažymima – demarkuojama sutartiniais ženklais – sausumoje – pasienio stilpais, o jūroje – plūdūrais. Sausumoje Lietuva ribojasi su keturiomis
valstybėmis: Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Rusijos Kaliningrado sritimi.
Vertinant žemę kaip teisinių santykių objektą, ji suprantama kaip konkreti teritorija,
naudojama žmogaus ir valstybės bei savivaldybės institucijų veiklai. Ši veikla skirtinga
saugomose teritorijose, žemės ūkio ir miškų ūkio produkciją išauginančiose teritorijose,
plotuose, kur eksploatuojamos naudingosios iškasenos, durpynai ir vandens telkiniai, taip
pat plotuose, kur žemė reikalinga ne jos gamtinėms ir ūkinėms savybėms panaudoti, o tik
kaip teritorija statiniams ir įrenginiams išdėstyti.
Lietuvos kadastro sistemos pagrindas – išmatuotas žemės sklypas. Joje fiksuojami
grafiniai ir atributiniai duomenys, susiję su nekilnojamojo turto objektais. Pagrindinis matuojamas ir registruojamas nekilnojamojo turto kadastro ir registro vienetas yra turtas, t. y.
žemė, pastatai, butai, patalpos, inžineriniai statiniai. Tik išmatuotas sklypas gali būti fiksuojamas nekilnojamojo turto kadastre ir registre ir tik įregistruotą turtą galima perleisti.
Valstybinis ir privatus sektorius, kuriam atstovauja licencijas turinčios matininkų
kompanijos, atlieka kadastrinius žemės ir pastatų matavimus. Tokiems matavimams atlikti
licencijas išduoda Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Matavimų
duomenys bei kita kadastro informacija fiksuojama Nekilnojamojo turto kadastre pagal
nekilnojamojo turto padėtį. Kiekvienas turto objektas turi unikalų numerį , kuris nekinta
visą to objekto gyvavimo laiką.
Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir
įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Žemės sklypai formuojami:
1) kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama
nuosavybėn neatlygintinai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose
– Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus;
2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų
nustatyta tvarka rengiant žemėtvarkos projektus, detaliuosius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus.



2 pav. Žemės sklypų išsidėstymo fragmentas

Žemės sklypo riba – riba tarp gretimų žemės sklypų, paženklinta riboženkliais arba sutampanti su stabiliais kraštovaizdžio elementais ir grafiškai pažymėta žemės sklypo plane.
Žemėvalda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susieti keli žemės sklypai.
Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma žemėtvarkos veiksmų,
apimančių žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje ir kadastro
duomenų nustatymą bei jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą.
Žemės sklypų padalijimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai
vienas žemės sklypas padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų.
Žemės sklypų sujungimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš
dviejų ar daugiau bendrą ribą turinčių tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties žemės sklypų suformuojamas vienas žemės sklypas.
Žemės sklypų atidalijimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš
bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo vieno ar daugiau bendraturčių reika-
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lavimu atskiriamos šiems bendraturčiams priklausančios žemės sklypo dalys suformuojant
iš jų atskirus žemės sklypus.
Žemės sklypų amalgamacija – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės
sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų
žemės sklypų.
Žemės konsolidacija – sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios metu atliekamas
kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal parengtą tam
tikros teritorijos žemės konsolidacijos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą kaimo
infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos
politikos tikslus ir uždavinius.
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais
žemės išpirkimas (teisingai atlyginant) iš žemės savininkų, apskrities viršininkui priėmus
sprendimą, kai ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams.
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3. SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO
SĄLYGOS
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – įstatymais ar Vyriausybės nutarimais
nustatyti ūkinės ar kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties,
gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo
būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nustato Žemės įstatymas, Saugomų teritorijų
įstatymas, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Miškų įstatymas, Kelių
įstatymas ir kiti įstatymai.
Žemės įstatymu žemės ūkio paskirties žemės sklypams nustatomos šios specialiosios
žemės naudojimo sąlygos:
1) ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat
žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad
nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir
nepablogėtų dirvožemio savybės;
2) žemės ūkio naudmenos, kurių dirvožemis yra veikiamas vėjo ir vandens erozijos,
turi būti naudojamos taikant antierozinių priemonių kompleksą;
3) žemės naudmenų plotai, kuriuos sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę
turintys ir ekologiškai vertingi miškai bei medžių ir krūmų želdiniai, taip pat pelkės, akmenynai, natūralios pievos ir ganyklos, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, turi būti
naudojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo tvarką nustato Vyriausybė. Rengiant
teritorijų planavimo dokumentus, statybų ar kitokios veiklos projektus, turi būti laikomasi
nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.
Konkrečiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo
nebuvo suformuoti žemės sklypai) žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus.
Kai, patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą ar jo patikslinimą, Nekilnojamojo
turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau sklypui taikytos sąlygos,
teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo rengimo organizatorius per 10 dienų
nuo teritorijų planavimo dokumento ar jo patikslinimo patvirtinimo apie tai raštu praneša
žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas
konkrečias taikytinas ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro bei Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui informaciją apie
žemės sklypų kadastro ir registro duomenų pakeitimą.
Institucijos sprendimas patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar jo patikslinimą,
pagal kurį žemės sklypui turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar panaikinamos anksčiau taikytos sąlygos, gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą.
Žemės savininkai ir naudotojai, nesilaikantys nustatytų specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų, įstatymų nustatyta tvarka traukiami atsakomybėn ir privalo atlyginti kitiems asmenims, savivaldybėms ar valstybei padarytą žalą. Šiose bylose valstybei atstovauja apskrities viršininkas, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.
Žemės savininkas ar kitas naudotojas dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo
turto registre įregistruoto žemės sklypo papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
nustatymo, atlyginimo turi teisę kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą dėl nuostolių atlyginimo teismo tvarka.
Žemės savininkas ar kitas naudotojas į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatorių dėl nuostolių atlyginimo gali kreiptis ne vėliau kaip per vienus
metus nuo pranešimo apie papildomų specialiųjų sąlygų žemės sklypui nustatymą gavimo
dienos. Žemės savininko ar kito naudotojo patirtų nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatoriaus
ir žemės sklypo savininko ar kito naudotojo susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčus dėl
nuostolių atlyginimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžia teismas.
Kompensacijos už realiai sumažintą gaunamą naudą arba anksčiau vykdytos veiklos uždraudimą dėl Saugomų teritorijų įstatymo nustatytų specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų taikymo išmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

3 pav. Žemės ir miško specialiųjų sąlygų žemėlapio fragmentas
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4. ŽEMĖS SERVITUTAI
Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo
svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės
naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.
Žemės servitutai nustatomi:
1. Civilinio kodekso nustatytais pagrindais.
2. Apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus:
1) valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar
kitaip perleisti;
2) valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis;
3) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų
planavimo dokumentus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairiomis
transporto priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti
prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų
bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų;
4) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų
planavimo dokumentus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir
antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti.
Apskrities viršininkas negali priimti sprendimo nustatyti servitutą, jeigu iki teritorijų
planavimo dokumento patvirtinimo neišreikšta viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko valia dėl servituto reikalingumo. Viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas
savo valią išreiškia apskrities viršininkui pateikdamas prašymą dėl siūlomo servituto pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą nustatymo. Kai siūloma nustatyti servitutą
išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip
pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kad būtų galima privažiuoti ar prieiti prie
kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų bei gamtos ir
kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, taip pat centralizuotiems (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklams (požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms), keliams ir takams tiesti, jais naudotis bei juos prižiūrėti, prašymą dėl siūlomo servituto pagal teritorijų planavimo dokumentą nustatymo pateikia esamų statinių, prie kurių
reikia prieiti ar privažiuoti, savininkai arba patikėjimo teisės subjektai; kai rekreacinėse
bei kitose gyventojų bendram naudojimui skirtose teritorijose gamtos ir kultūros paveldo
teritorinių kompleksų ir objektų teritorijose statinių nėra – šiose teritorijose esančių žemės
sklypų savininkai arba valstybinės žemės patikėtiniai, o tais atvejais, kai žemės sklype
numatoma tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus
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(požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus – šių darbų užsakovas. Kai
siūloma nustatyti servitutą prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, valią
dėl servituto reikalingumo išreiškia valstybės ar savivaldybės institucija, atsakinga už šių
kompleksų ir objektų apsaugą. Jeigu viešpataujančiuoju tampančio daikto patikėtinis yra
apskrities viršininkas, jo valia išreiškiama priimant sprendimą dėl servituto nustatymo.
Apskrities viršininko sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Tais atvejais, kai servitutas nustatomas administraciniu aktu, apskrities viršininkas,
priėmęs sprendimą nustatyti servitutą, per 10 dienų išsiunčia (įteikia) viešpataujančiojo
ir tarnaujančiojo daikto savininkams ar patikėtiniams sprendimą, kuriuo žemės sklypui
nustatomas servitutas.
Administraciniu aktu nustatytus servitutus Nekilnojamojo turto registre registruoja
viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas ar patikėtinis, taip pat valstybės ar
savivaldybės institucija, atsakinga už gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų
ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, apsaugą – kai yra
nustatytas servitutas prieiti ar privažiuoti prie šių kompleksų ir objektų.
Žemės savininkams ir valstybinės žemės patikėtiniams nuostoliai dėl nustatytų
servitutų (išskyrus nuostolius žemės savininkams dėl servitutų, nustatytų sandoriais, kai
nuostoliai atlyginami šalių susitarimu) turi būti atlyginami viešpataujančiuoju tampančio
daikto savininko lėšomis.
Žemės savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto servituto, atlyginimo turi teisę kreiptis į viešpataujančiojo
daikto savininką, o kai nustatytas servitutas prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos
patvirtintą sąrašą – į valstybės ar savivaldybės instituciją, atsakingą už šių kompleksų ir
objektų apsaugą. Nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi viešpataujančiojo ir
tarnaujančiojo daiktų savininkų ar valstybinės žemės patikėtinių susitarimu, o tais atvejais,
kai servitutas nustatytas prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą –
valstybės ar savivaldybės institucijos, atsakingos už tokių kompleksų ir objektų apsaugą,
ir tarnaujančiojo daikto savininko ar valstybinės žemės patikėtinio susitarimu. Šalims
nesusitarus, ginčus dėl nuostolių dydžio ir atlyginimo Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka sprendžia teismas. Kai servitutas nustatomas administraciniu aktu, tarnaujančiojo
daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui atlyginama sunaikintų sodinių, pasėlių,
iškirsto miško rinkos vertė bei nuostoliai, atsiradę dėl galimybės naudoti žemės sklypą
ar jo dalį pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį
praradimo. Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės
patikėtiniui apskaičiavimo metodiką tvirtina Vyriausybė.
Administraciniu aktu nustatytas servitutas Civilinio kodekso nustatytais pagrindais
baigiasi apskrities viršininko sprendimu panaikinti nustatytą servitutą.
Valstybinės žemės patikėtiniai turi teisę sudaryti sandorius dėl valstybinės žemės
servitutų tais atvejais, kai servitutai negali būti nustatyti administraciniu aktu.
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1 lentelė. Servitutų pavyzdžiai
Sevituto kodas Servituto pavadinimas
101
Kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).
201
Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas).
103
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).
206
Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas ( tarnaujantis daiktas).
109
Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas bei
objektus (viešpataujantis daiktas).
112
Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais
(visuomenės poreikiams) (viešpataujantis daiktas).
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5. PAGRINDINIAI ŽEMĖS KADASTRO RODIKLIAI
Nekilnojamojo turto kadastro duomenų banke įrašomi šie žemės kadastro rodikliai:
1. Kadastro vietovės pavadinimas ir kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastro numeris), kurį suteikia Kadastro tvarkytojas.
2. Unikalus žemės sklypo numeris, kurį suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta
visą žemės sklypo egzistavimo laiką.
3. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis.
4. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.
5. Žemės sklypo plotas.
6. Žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis: žemės ūkio naudmenos,
kurias sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos; miško žemė;
užstatyta teritorija; žemė, užimta vandens telkinių; kita žemė, kurią sudaro medžių
ir krūmų želdiniai, pelkės, pažeista žemė ir kita nenaudojama žemė.
7. Žemės plotas su melioracijos įrenginiais: nusausinta žemė; drėkinama žemė.
8. Žemės ūkio naudmenų kokybės įvertinimas – išreikštas našumo balu.
9. Žemės naudojimo specialiosios sąlygos ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai.
10.Saugomos teritorijos, kurioje yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių,
duomenys.
11. Žemės sklypo vertės, verčių nustatymo datos.
12.Įsigijimo kaina ir įsigijimo data.
13.Žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje.
14.Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo data.
15.Kiti teisės aktų nustatyti duomenys.
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6. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTAI
Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:
1) žemės sklypas;
2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį,
kuriam nereikia statybos leidimo;
3) patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
4) butai daugiabučiuose namuose.
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:
1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima
suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;
2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai,
kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai,
pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;
3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai,
melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu.
Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti privati, valstybinė ir savivaldybių žemė
sudaro Lietuvos Respublikos žemės fondą. Pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį
apibūdina Žemės įstatymas.
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7. ŽEMĖS NAUDMENOS
Žemės naudmenos apskaitomos pagal kadastrinių matavimų metu vietovėje nustatytas žemės naudmenų rūšis, neatsižvelgiant į detaliajame plane suprojektuotą ar apskrities
viršininko leistą pakeisti žemės naudojimą. Minimalus žemės plotas, kuris apskaitomas
atskira žemės naudmena:
1) miškams, pelkėms, medžių ir krūmų želdiniams – 0,10 ha;
2) kitoms žemės naudmenoms – 0,04 ha;
Žemės sklypai prie pastatų ir namų valdų gali būti apskaitomi užstatyta teritorija,
neišskiriant atskirų žemės naudmenų, jeigu žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip
0,15 ha;
Sodininkų bendrijų narių sodo sklypas, įteisintas namų valdos sklypu, apskaitomas
užstatyta teritorija, o kitas atvejais – sodu.
Žemės ūkio naudmenas sudaro:
1) ariamoji žemė, kuriai priskiriami nuolat dirbami (ariami) ir laikinai nedirbami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalų auginimui, įskaitant daugiamečių
žolių pasėlius ir įrengtų kultūrinių ganyklų plotus, pūdymai (juodieji ir sideraliniai), dirvonai (plotai, kurie anksčiau buvo nuolat ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami žemės ūkio augalų auginimui ar pūdymams), daržai, inspektai, laikini polietilenine
plėvele dengti šiltnamiai, braškynai ir avietynai;
2) sodai, kuriems priskiriami vaismedžiais ir vaiskrūmiais (obelimis, kriaušėmis,
slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais ir kt.)
užsodinti žemės plotai, kiti vaismedžių ir vaiskrūmių užimti plotai, taip pat sodininkų
bendrijų sodų žemės sklypai, jeigu jų naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis nepakeista
į kitos paskirties žemę;
3) pievos ir natūralios ganyklos. Pievoms priskiriama daugiametėmis pievų žolėmis
užsėtos (kultūrinės pievos, įrengtos durpiniuose dirvožemiuose, atlikus melioracinių
ir agrotechninių priemonių kompleksą), ar natūraliai apaugę žemės plotai (natūralios
užliejamos ir sausuminės pievos), sistemingai naudojami ar galimi panaudoti šienavimui.
Natūralioms ganykloms priskiriami plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis pašarinėmis
žolėmis ir naudojami arba tinkami naudoti gyvulių ganymui. Pievos laikinai gali būti ganomos. Natūraliose pievose ir ganyklose gali vykti pelkėjimo procesas (pelkėtos pievos ir
ganyklos), jose gali būti krūmų, pavienių medžių ar akmenų (krūmuotos ar akmenuotos
pievos ir ganyklos). Natūralios pievos ar ganyklos, kuriose dėl supelkėjimo ir apaugimo
krūmynais ir mišku daugiau kaip 70 proc. ploto išnykusios pašarinės žolės, apskaitomos
pelkėmis arba medžių ir krūmų želdiniais.
Miškui (miško žemei) priskiriami ne mažesni kaip 0,1 ha žemės plotai, apaugę
medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5
metrus, kita miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio miško plotai
(kirtavietės, degavietės, žuvę medynai,
aikštės). Žemės plotai, kuriuose pasodinti miško medžių sodinukai mišku apskaitomi
neatsižvelgiant į medžių aukštį. Miškams taip pat priskiriami žemės plotai, užimti kvartalų
technologinėmis ir priešgaisrinėmis linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos, žvėrių pašarų aikštelės.
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Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamose vietovėse bei kapinėse
esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai
nelaikomi mišku.
Keliams priskiriami žemės plotai, užimti inžinerinių statinių, skirtų transporto
priemonių ir pėsčiųjų eismui (išskyrus miestų gatves, kurios priskiriamos užstatytai teritorijai). Keliu užimtą plotą sudaro sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta,
kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio
statiniai (tiltai, viadukai, automobilių sustojimui ir stovėjimui skirtos vietos, vandens pralaidos, nubėgimo latakai, eismo reguliavimo priemonės ir kt.). Žemės juostos, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias, minimalų plotį nustato Kelių įstatymas.
Kaimo vietovėse keliams priskiriami žemės plotai nuolat naudojami mechaninių ir
kinkomojo transporto priemonių, žemės ūkio technikos privažiavimui prie sodybų, statinių,
žemės sklypų, miškų, vandens telkinių ar gyvuliams ginti, nors juose neįrengtos sankasos,
grioviai, kiti kelio įrenginiai ir važiuojamoji kelio dalis neužpilta smėliu ar žvyru (lauko
ir miško keliai). Keliams taip pat priskiriama žemės sklypo dalis, kuriai nustatytas kelio
servitutas – teisė per kito savininko žemę privažiuoti prie kitų žemės sklypų ar kituose
sklypuose esančių pastatų ir kitų objektų.
Geležinkelio užimtas žemės plotas, kurį sudaro sankasa, iškasa, važiuojamoji dalis
(bėgiai), grioviai, traukinių eismo reguliavimo priemonės, kiti geležinkelio įrenginiai ir
jų apsauginė zona, apskaitomas keliu. Geležinkelio juostoje esanti kita žemė apskaitoma
pagal faktiškai esamas žemės naudmenas. Geležinkelio stočių teritorijose esanti žemė
priskiriama užstatytai teritorijai arba, atsižvelgiant į esamą situaciją, apskaitoma pagal
faktiškai esamas naudmenas.
Magistraliniais (tarptautinio susisiekimo), krašto (jungiantys magistralinius kelius,
administracinių vienetų centrus ir didžiuosius miestus arba besijungiantys vienas su kitu),
rajoniniais (jungiantys krašto kelius, miestus, kaimus, kitus objektus), vietiniais (jungiantys
rajoninius kelius, kaimus, taip pat naudojami vietiniam susisiekimui) keliais užimti žemės
plotai priskiriami kitos paskirties žemei. Kiti keliai priskiriami atitinkamai žemės ūkio,
miškų ūkio, konservacinės ar kitos paskirties žemei priklausomai nuo jų buvimo vietos.
Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę
jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius.
Valstybinės reikšmės keliai, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas, skirstomi į:
1) magistralinius kelius. Tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jų tęsiniai – gatvių
važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyviausias transporto priemonių eismas. Jiems
priskiriami ir visi į Europos tarptautinį kelių tinklą įtraukiami valstybinės reikšmės keliai;
2) krašto kelius. Jie sudaro pagrindinio kelių tinklo dalį. Tai keliai ir jų tęsiniai
– gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzitinio ir turistinio transporto priemonių eismas;
3) rajoninius kelius. Tai keliai, naudojami Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų teritorijose esančių juridinių ar fizinių susisiekimo reikmėms ir
jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su pagrindinių kelių tinklu.
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Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į:
1) viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves,
sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams;
2) vidaus kelius. Tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai,
miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo
prie hidrotechnikos statinių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti
viešiesiems keliams).
Valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:
1) automagistralių ir I kategorijos kelių
– 39 metrai;
2) II kategorijos kelių			
– 28 metrai;
3) III kategorijos kelių			
– 22 metrai;
4) IV kategorijos kelių			
– 19 metrų.
5) V kategorijos kelių 			
– 18 metrų.
Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra:
1) I kategorijos kelių 			
– 15 metrų;
2) II kategorijos kelių			
– 12 metrų;
3) III kategorijos kelių 			
– 10 metrų.
Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:
1) magistralinių kelių
		
po 70 metrų;
2) krašto kelių
		
po 50 metrų;
3) rajoninių kelių
		
po 20 metrų;
4) vietinės reikšmės
		
po 10 metrų.
Užstatytai teritorijai priskiriama statinių užimta žemė; gatvės, skverai, aikštės, stadionai, aerodromai, kiemai, aplinkos elementai (veja, šaligatviai, aikštelės); veikiančios ir
uždarytos kapinės bei joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai; namų valdų žemės
sklypai, stiklu dengtų šiltnamių plotai; kitais įrenginiais užimti žemės plotai (išskyrus
eksploatuojamus karjerus).
Naujų žemės sklypų, suformuotų pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus ir skirtų gyvenamųjų namų ar ūkinių, kultūros, poilsio, sporto bei kitų
objektų statybai, plotai iki statybos darbų pradžios apskaitomi pagal faktiškai esamas
žemės naudmenas. Šių žemės sklypų kadastro duomenys turi būti tikslinami atlikus statybos darbus ir pateikus kadastrinių matavimų dokumentus statinių įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.
Vandenims priskiriama vidaus paviršinio vandens telkiniai (žemės reljefo įdubos,
nuolat arba periodiškai užpildytos tekančiu ar stovinčiu vandeniu): tai Kuršių marios,
ežerai, upės, upeliai, tvenkiniai ( įrengti žuvininkystei ir kt. tikslams), kanalai, grioviai
(išskyrus pakelių), didesnės kaip 0,04 ha kūdros. Apskaičiuojant vandens telkinio plotą,
kanalo ar griovio plotis matuojamas nuo šlaito krašto, pridedant 1 m pakrantės juostos
plotį. Ežerų, upių, tvenkinių kranto linija atitinka daugiametį vidutinį vandens horizonto
lygį. Kastinės kūdros ribos sutampa su jos šlaito kraštu.
Kitą žemę sudaro:
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1) medžių ir krūmų želdiniai, kuriems priskiriami miškais neapskaitomi želdiniai ir
žėliniai, miestuose ir kaimuose žmogaus įveisti parkai, užsodinti ar natūraliai medžiais
apaugę plotai iki 0,1 ha, žemė, užimta dirbtinai įveistais ar natūraliai apaugusiais krūmais
(sumedėjusiais, iš vieno kelmo daug stiebų išaugančiais, augalais). Pavieniai medžiai, jų
eilės ir gyvatvorės medžių ir krūmų želdiniams priskiriami tik tais atvejais, kai sudaro ne
mažesnio kaip 0,1 ha ploto kontūrą;
2) pelkės, kurioms priskiriami įmirkę žemės plotai su charakteringa pelkių augalija,
kuriuose vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių sluoksnis. Pelkėms
taip pat priskiriami durpynai (juose durpių sluoksnis ne mažesnis kaip 30 cm). Didžiausios
Lietuvoje pelkės – Žuvinto, Čepkelių raistas , Kamanos , Baltosios Vokės;
3) pažeista žemė, kuriai priskiriami eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų
iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai. Po eksploatacijos rekultivuoti arba nenumatyti rekultivuoti karjerai pažeistai žemei nepriskiriami, o apskaitomi atkurta arba susiformavusia žemės naudmena (mišku, medžių krūmų želdiniais, pievomis ir natūraliomis
ganyklomis, vandenimis ir kt.);
4) nenaudojama žemė, kuriai priskiriami žemės ūkio augalų auginimui netinkami
arba dėl mažos ūkinės vertės dirvožemių negalimi nuolatos naudoti ganymui ir šienavimui
statūs kalvų šlaitai, skardžiai, akmenynai ir smėlynai (jeigu jie nepriskirti miško žemei,
medžių ir krūmų želdiniams ar kitai naudmenai), pelkėti duburėliai, duobės, nuošliaužos,
nuogriuvos, griovos, išgraužos, skardžiai, dykvietės. Nenaudojamai žemei gali būti
priskiriamos nugriautų statinių liekanomis užimtos ir nesutvarkytos teritorijos (nepriskirtos užstatytai teritorijai), kurios nenaudojamos žemės ir miškų ūkio ar kitokiai veiklai, miškų ūkio paskirties žemės plotai po aukštos įtampos elektros linijomis, jeigu ten
neauginami miško augalai ir plotas pagal požymius nepriskirtinas žemės ūkio ar kitoms
naudmenoms, prie tvenkinių esantys pylimai ir kita žemė, nepriskirta užstatytai teritorijai,
keliams, pelkėms ar kitoms žemės naudmenoms.
Konservacinės paskirties žemėje istorijos, archeologijos ir kultūros paminklų teritorijose išskiriamos atskiros faktiškai ten esamos žemės naudmenos, kurios nustatomos
pagal požymius.
Žemės sklypai, kuriuose dirvožemio vandens režimas sureguliuotas įrengtomis drenažo
sistemomis ar iškastais grioviais, priskiriami nusausintai žemei. Žemės sklypai, kuriuose
įrengtos dirvožemio drėkinimo (augalų lietinimo) sistemos, priskiriami drėkinamai žemei.
Plotai, kuriuose įrengtos drenažo ir drėkinimo sistemos, priskiriami drėkinamai žemei.
Statistiniai duomenys apie žemės naudmenas hektarais (2007 01 01)
Bendras Lietuvos Respublikos plotas
– 6530023,32
Žemės ūkio naudmenos:			
– 3468382,99
ariamoji žemė				
– 2928032,44
sodai					
– 59601,92
pievos ir natūralios ganyklos 		
– 480748,63
Miškai					
– 2115214,69
Keliai					
– 132115,88
Užstatyta teritorija				
– 180062,87
Vandenys					
– 262248,19
Kita žemė:					
– 371998,70
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medžių ir krūmų želdiniai		
– 74870,65
pelkės					
– 119868,64
pažeista žemė				
– 22561,19
nenaudojama žemė			
– 153698,22
Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą procentais:
Žemės ūkio naudmenos
- 53,1
Miškai			
- 32,4
Keliai			
- 2,0
Užstatyta teritorija		
- 2,8
Vandenys			
- 4,0
Kita žemė			
- 5,7

4 pav. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas procentais 2007 01 01
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8. ŽEMĖS NUOSAVYBĖS FORMOS
Tarptautiniuose santykiuose reikia apibrėžti tik valstybės teritoriją, tai yra – žemės
plotą, kuriame valstybė vykdo visas savo suverenias teises. Į valstybės teritoriją įeina
sausumos teritorija, vidaus vandenys ir teritorinė jūra. Lietuvos teritorinė jūra apima 12
jūrmylių (apie 22,2 km) pločio Baltijos jūros vandens juostą. Virš valstybės teritorijos
esanti oro erdvė valstybei priklauso tiek, kiek leidžiama kontroliuoti aviacijos veiklą.
Žemės gelmės valstybės teritorijoje (įskaitant teritorinę jūrą) taip pat priklauso valstybei
išimtinės nuosavybės teise.
Vidaus santykiuose teisės aktai reglamentuoja konkrečių valstybės teritorijos dalių
– žemės sklypų – nuosavybę ir naudojimą bei žemėvaldų tvarkymą.
Žemė pagal nuosavybės rūšis žemės kadastro duomenų bankuose skiriama į
valstybinę, privačią ir savivaldybių.
Privati žemė. Privačią žemę sudaro žemė, sugrąžinta ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įsigyta fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn. Privačios žemės valdymą ir
naudojimą bei disponavimą šia žeme reglamentuoja Civilinis kodeksas, Žemės įstatymas
ir kiti įstatymai. Tai:
1) žemė, kuri žemės reformos metu buvo sugrąžinta nuosavybėn natūra arba perduota ar suteikta nuosavybėn neatlygintinai, atkuriant nuosavybės teises į žemę;
2) žemė, kuri žemės reformos metu buvo suteikta nuosavybėn neatlygintinai
įstatymų nustatytais atvejais: Vyčio Kryžiaus ordininkams ar jų sutuoktiniams bei vaikams;
piliečiams, kurie patys arba jų tėvai ar seneliai, ūkininkavę privačioje žemėje Lenkijos ir
Vokietijos teritorijose, 1939 – 1944 m. buvo iškeldinti į Lietuvos teritoriją; činšo teise
naudojantiems žemę miestuose piliečiams; taip pat piliečiams, išsikeliantiems iš kitiems
asmenims grąžinamų gyvenamųjų namų. Činšo teisė – tai paveldima teisė naudotis žeme,
sutartu laiku mokant visam laikui nustatyto dydžio mokestį;
3) žemė, kurią jos savininkai pirko iš valstybės;
4) žemės reformos metu sugrąžinta ar kitaip privatizuota žemė, kurią jos savininkai
paveldėjo arba įsigijo nuosavybėn pagal sandorius.
Galima grąžinti natūra žemė, kai piliečiai pageidauja ją susigrąžinti, tampa privačia
žeme tik priėmus apskrities viršininko sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo
konkrečiam pretendentui ir šią žemės valdą įregistravus Nekilnojamojo turto registre. Iki
to laiko tokią žemę laikinai valdo valstybė ar kitos valdymo institucijos, kurios žemę gali
išnuomoti fiziniams ir juridiniams asmenims.
Valstybinė žemė. Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklauso:
1) Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė;
2) valstybės paveldėta žemė;
3) žemė, pagal sandorius įgyta valstybės nuosavybėn;
4) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka perduota neatlygintinai valstybės nuosavybėn
savivaldybei nuosavybės teise priklausiusi žemė;
5) žemė, įstatymų nustatyta tvarka paimta visuomenės poreikiams;
6) žemė, kuri kaip bešeimininkis turtas teismo sprendimu perduota valstybės
nuosavybėn;
7) žemė, įstatymų nustatyta tvarka konfiskuota už teisės pažeidimus;
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8) kita įstatymų nustatytais pagrindais savivaldybių ir privačion nuosavybėn neįgyta
žemė;
Valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai,
parduodant, mainant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės servitutų Civilinio kodekso, Žemės įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė.
Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės
nustatyta tvarka priskirta:
1) valstybinės reikšmės keliams ir viešojo naudojimo geležinkeliams;
2) pajūrio juostai (įskaitant Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją), išskyrus žemės
sklypus, įsigytus privačion nuosavybėn iki Pajūrio juostos įstatymo įsigaliojimo;
3) valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms apyrubėms;
4) valstybinės reikšmės miškams ir parkams;
5) valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektams;
6) valstybinės reikšmės vidaus vandenims;
7) teritoriniams vandenims;
8) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijai;
9) pasienio juostai (žemei ir vandenims, kuriais eina pasienio juosta).
Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių
ar privačion nuosavybėn negalima.
Savivaldybių žemė.
Savivaldybėms nuosavybės teise priklauso:
1) žemė, valstybės perduota savivaldybių nuosavybėn neatlygintinai pagal
Savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų žemės sklypų įsigijimo ir perleidimo
įstatymą ir Žemės įstatymą;
2) žemė, pagal sandorius įgyta savivaldybių nuosavybėn;
3) pagal testamentą savivaldybės paveldėta žemė;
4) žemė, kaip bešeimininkis turtas teismo sprendimu perduota savivaldybės
nuosavybėn.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės savininko teises įgyvendina
savivaldybės taryba.
Savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai perduodami valstybinės žemės sklypai:
1) kuriuose yra statiniai ir įrenginiai, savivaldybių įsigyti nuosavybėn pagal įstatymus,
perduodant joms valstybės turtą;
2) kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti statiniams ir įrenginiams,
reikalingiems savivaldybių funkcijoms atlikti, statyti bei eksploatuoti:
3) jeigu savivaldybėms naujai priskirtoms funkcijoms atlikti perduodami nuosavybėn
tuose žemės sklypuose esantys statiniai ar įrenginiai.
Valstybinės žemės sklypai savivaldybių nuosavybėn perduodami Vyriausybės nutarimais, o perduoto žemės sklypo perdavimo – priėmimo aktą valstybės vardu pasirašo apskrities viršininkas arba jo įgaliotas apskrities viršininko administracijos darbuotojas.
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Žemės fondo pasiskirstymas pagal nuosavybės formas procentais:
Privati žemė:
Žemės ūkio paskirties žemė
- 44,0
Miškų ūkio 			
- 9,3
Kitos paskirties			
- 1,3
Valstybinė žemė:
Žemės ūkio paskirties žemė
- 16,5
Miškų ūkio 			
- 20,8
Vandens ūkio			
- 2,7
Konservacinės paskirties		
- 0,7
Kitos paskirties			
- 4,6
Laisvos valstybinės		
- 0,1

5 pav. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės nuosavybės formas procentais 2007 01 01
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9. ŽEMĖS TEISINIŲ SANTYKIŲ SUBJEKTAI
Žemės teisinių santykių subjektai (dalyviai) yra valstybė, savivaldybės, žemės
savininkai, privačios ir valstybinės žemės naudotojai, žemės naudojimo sąlygas
reglamentuojančios ir žemės santykius reguliuojančios valdymo institucijos.
Privačios žemės savininkais gali būti:
• Lietuvos Respublikos piliečiai;
• Lietuvos Respublikos nacionaliniai subjektai: savivaldybės, įmonės, piliečių
visuomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kiti
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys (išskyrus įstaigas bei organizacijas,
negalinčias turėti turto nuosavybės teise ir valdančias valstybės ar savivaldybių
turtą patikėjimo teise);
• Užsienio subjektai – įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis.
Užsienio subjektams, galintiems įsigyti nuosavybėn žemę Lietuvos Respublikos
teritorijoje, pagal Konstitucinį įstatymą priskiriami Lietuvos pasirinktos europinės ir
transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantys užsienio valstybių piliečiai, juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos. Šie užsienio subjektai turi būti iš:
1) valstybių – Europos Sąjungos narių arba valstybių, sudariusių Europos sutartį
(Asociacijos sutartį ) su Europos bendrijomis bei jų šalimis narėmis;
2) valstybių – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Šiaurės Atlanto
sutarties organizacijos narių bei valstybių – Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių.
Nurodytos valstybės – tai visos Vakarų Europos šalys, 2004 m. kartu su Lietuva priimtos į Europos Sąjungą šalys. Užsienio subjektams priskiriami nurodytų valstybių nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos
Respublikos pilietybės.
Visi užsienio subjektai Lietuvos Respublikoje turi teisę įsigyti nuosavybės teise
žemę, vidaus vandenis ir miškus ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai bei juridiniai asmenys, išskyrus žemės ūkio paskirties ir miškų
ūkio paskirties žemės įsigijimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos stojimo į Europos
Sąjungą sutartimi, žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės užsienio subjektai Lietuvos
Respublikoje negalės įsigyti per nustatytą 7 metų pereinamąjį laikotarpį skaičiuojant nuo
2004 m. gegužės mėn. Ši sąlyga netaikoma tik tiems šių užsienio valstybių piliečiams,
kurie ne mažiau kaip 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vertėsi žemės ūkio veikla, ir
užsienio juridiniams asmenims bei kitoms užsienio organizacijoms, įsteigusioms Lietuvoje atstovybes ar filialus.
Privačios ir valstybinės žemės naudotojais Lietuvos Respublikoje gali būti:
• fiziniai asmenys. Tai individai, turintys civilinį teisinį subjektiškumą (t. y. galintys
dalyvauti civiliniuose teisiniuose santykiuose). Civilinį teisinį subjektiškumą sudaro šių
asmenų civilinis teisnumas ir civilinis veiksnumas. Teisnumas – tai asmens galėjimas
turėti civilines įstatymų suteikiamas teises ir pareigas. Veiksnumas – tai fizinio asmens
galėjimas savo veiksmais savarankiškai įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas.
Civilinis veiksnumas atsiranda sulaukusiems aštuoniolika metų fiziniams asmenims, t. y.
pilnamečiams. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus sandorius
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sudaro turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Už nepilnamečius iki keturiolikos metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai;
• juridiniai asmenys. Tai turinčios savo pavadinimą Lietuvoje registruotos įmonės,
įstaigos arba organizacijos, kurios gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas,
būti ieškovu ar atsakovu teisme. Paprastai juridinis asmuo veikia pagal patvirtintus bei
įregistruotus įstatus ir savo turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo
teise. Juridinis asmuo registruojamas juridinių asmenų registre ir turi savo unikalų kodą.
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10. ŽEMĖS VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR
DISPONAVIMAS ŽEME
Žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo,
įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę
įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės
žemė perduota patikėjimo teise.
Žemės sklypo ar kito daikto valdymas – tai faktinis daikto turėjimas savo žinioje
ir teisė daryti jam fizinį bei ūkinį poveikį. Tam tikrais atvejais valdymas gali būti kaip
savarankiška daiktinė teisė. Valdymas yra vienintelis būdas įgyti nuosavybėn daiktą pagal
įgyjamąją senatį.
Žemės sklypo naudojimas – tai teisė gauti iš žemės sklypo naudą (išauginti
produkciją, statyti pastatus ir įrenginius, eksploatuoti naudingąsias iškasenas ar vykdyti
kitą veiklą) teisės aktų nustatytomis sąlygomis.
Viena svarbiausių sąlygų – naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį
Disponavimas žeme – tai teisė žemės sklypą perleisti kitiems asmenims, taip pat
teisė perleisti kitiems asmenims dalį savo daiktinių teisių.
Daiktinė teisė – tai absoliuti teisė pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti
valdymo, naudojimo ir disponavimo teises.
Yra skiriamos šios daiktinės teisės, kuriomis naudojasi žemės savininkai ir naudotojai:
Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, bet nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų
teisių ir interesų, vykdyti, naudoti daiktą ir juo disponuoti.
Turto patikėjimo teisė – tai valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatų (nuostatų) , taip pat tam tikros rūšies valstybės ar savivaldybės įmonių,
įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančių norminių aktų nustatyta apimtimi, tvarka
ir sąlygomis, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti atitinkamai valstybės ar savivaldybės jai perduotu daiktu, juo disponuoti.
Hipoteka – tai teisė esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą apsaugoti
turto įkeitimu, įkeisto turto savininkui paliekant nuosavybės teisę.
Uzufruktas – tai asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti
ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo
vaisius, produkciją ir pajamas.
Ilgalaikė nuoma – (emphyteusis) – tai teisė naudotis kitam asmeniui priklausančiu
žemės sklypu ar kitu nekilnojamuoju daiktu nepabloginant jo kokybės, nestatant statinių, nesodinant daugiamečių sodinių ir neatliekant kitų darbų, kurie iš esmės padidintų naudojamos
žemės ar kito nekilnojamojo turto vertę, išskyrus atvejus, kai yra nuomotojo sutikimas.
Užstatymo teisė – (superficies) – tai teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia
žeme statiniams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise ar žemės gelmėms naudoti.

29

11. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOTOJAI
Ūkininkų ūkiai. Ūkininkų žemėvaldoms priskiriama žemė, priklausanti ūkininkui
nuosavybės ar nuomos teise.
Ūkininkas – tai fizinis asmuo, besiverčiantis žemės ūkio veikla savo vardu
įregistruotame ir atstovaujamame ūkyje. Ūkio nariai – savo nuolatiniu darbu ir turtu ūkio
veikloje dalyvaujantys ūkininko šeimos nariai ir kiti asmenys. Žemės ūkio veikla – ūkio
veikla, apimanti žemės, miškų ir vidaus vandenų ūkio produktų gamybą, savo ūkyje
pagamintų produktų perdirbimą, realizavimą ir paslaugas šiai veiklai. Ūkis neturi juridinio asmens teisių. Ūkiui priskiriamas turtas – žemė, miškai, vidaus vandenys ir kitas
nekilnojamasis turtas, kuris nuosavybės teise priklauso jo šeimos nariams bei kitiems ūkio
nariams ir kurį šie asmenys sutarčių pagrindu perdavė valdyti ir naudoti ūkiui.
Ūkininko ūkis turi būti registruotas Ūkininkų ūkių registre, kurį tvarko savivaldybių
administracijos žemės ūkio skyriai. Ūkį registruoti gali pagal civilinius įstatymus veiksnūs
fiziniai asmenys. Registruojamo ūkio žemės valdoje turi būti ne mažiau kaip 1 ha žemės
ūkio naudmenų (neskaitant kitiems asmenims išnuomotos žemės), o jei ūkio žemės valdoje yra mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų, turi būti deklaruojama tokia per kalendorinius metus gautų iš žemės ūkio veiklos pajamų suma, kuri sudarytų ne mažiau kaip
40 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą. Įregistravus ūkį, ūkininkui išduodamas ūkio
įregistravimo pažymėjimas.
Ūkininkai turi lengvatines sąlygas gauti valstybės paramą, įsigyti nuosavybėn
valstybinę žemę ir savo naudojamą privačią žemę bei statyti ūkininko sodybą. Valstybės
paramą nustato Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymas ir kiti
teisės aktai. Valstybės parama skiriama ūkio atkūrimui, įkūrimui ir jo veiklai, pirmenybę
teikiant ūkiams, kuriuose ūkininkauja asmenys iki 40 metų ir aukštųjų bei kitų žemės ūkio
mokyklų absolventai.
Ūkininkai moka žemės ir (ar) žemės nuomos mokesčius. Mokesčius ir mokesčių
lengvatas ūkiams nustato atitinkami mokesčių įstatymai. Valstybė sudaro teisines ir ekonomines sąlygas ūkių atkūrimui ir įkūrimui bei ūkininkavimui – gyvenimo būdo, dvasinių,
kultūrinių ir gamtos vertybių kaime išsaugojimo pagrindui.

6 pav. Ūkininkų ūkių duomenys 2007 01 01
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Asmeninio ūkio žemė. Asmeninio ūkio žemė – tai žemė kaimo vietovėje, reikalinga
fiziniams asmenims apsirūpinti žemės ūkio produkcija savo šeimos poreikiams. Šie plotai
juridiškai įteisinti jų naudotojams pagal 1990 m. liepos 26 d. priimtą Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl kaimo gyventojų sodybinių sklypų išplėtimo“. Vadovaujantis teisės
aktais, žemę asmeniniam ūkiui iki 1994 m. liepos 1 d. galėjo suteikti savo sprendimais
kaimo apylinkių tarybos.
Žemės sklypus asmeniniam ūkiui turėjo teisę gauti:
Kaimo vietovėje gyvenantys asmenys:
1) iki 3 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai:
• žemės ūkio įmonių darbuotojai ir pensininkai, dirbę šiose įmonėse iki išėjimo į
pensiją;
• kiti asmenys, iki 1991 m. lapkričio 1 d. dirbę to rajono žemės ūkio įmonėse;
2) iki 2 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai:
• dirbantys kaimo vietovėje (jais laikomi asmenys, kurių darbo vieta yra įmonėse,
įstaigose ir organizacijose, esančiose už miestų administracinių ribų, arba kai
pagrindinė darbo vieta ištisus metus arba sezono metu yra kaime);
• dirbantys arba iki išėjimo į pensiją dirbę kaimo gyventojus aptarnaujančiose
įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
• kiti asmenys, turintys ūkinius pastatus gyvuliams laikyti ir iki 1993 m. liepos 1
d. naudoję žemę asmeniniam ūkiui ( sodybinę žemę);
3) iki 0,3 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai – kiti kaimo vietovėje gyvenantys
asmenys.
Miestuose gyvenantys asmenys:
1) iki 2 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai:
• asmenys, iki išėjimo į pensiją arba 1991 m lapkričio 1 d. dirbę to rajono žemės
ūkio įmonėse, taip pat asmenys, kurie ne vėliau kaip nuo 1993 m. sausio 1 d.
dirbo to rajono žemės ūkio įmonėse (išskyrus gyvenančius didžiuosiuose miestuose ir miestuose – rajonų centruose);
• kiti asmenys, savo privačių namų valdose turintys ūkinių pastatų gyvuliams
laikyti, bet ne daugiau negu jie naudojo žemės asmeniniam ūkiui ( sodybinės
žemės), suteiktos iki 1993 m. liepos d;
2) iki 1 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai – asmenys, gyvenantys miestuose
– rajonų centruose (išskyrus didžiuosius miestus), turintys ūkinius pastatus gyvuliams laikyti ir iki išėjimo į pensiją arba 1991 m. lapkričio 1 d. dirbę, taip pat ne
vėliau kaip nuo 1993 m. sausio 1 d. dirbantys to rajono žemės ūkio įmonėse;
3) iki 0,5 ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai – kiti asmenys, gyvenantys rajono
pavaldumo miestuose, neturintys ūkinių pastatų gyvuliams laikyti ir iki išėjimo į
pensiją arba 1991 m. lapkričio 1 d. dirbę, taip pat ne vėliau kaip nuo 1993 m. sausio
1 d. dirbantys to rajono žemės ūkio įmonėse;
4) iki 0,3 ha žemė ūkio naudmenų vienai šeimai – kiti asmenys, gyvenantys miestuose – rajonų centruose ( išskyrus didžiuosius miestus), neturintys ūkinių pastatų
gyvuliams laikyti ir iki išėjimo į pensiją arba 1991 m. lapkričio 1 d. dirbę, taip pat
ne vėliau kaip nuo 1993 m. sausio 1 d. dirbantys to rajono žemės ūkio įmonėse.
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Asmeninio ūkio žemės naudotojai turi lengvatines sąlygas įsigyti nuosavybėn žemę
bei statyti ūkinius pastatus.
Privatizuota asmeninio ūkio žemė laikoma ne asmeninio ūkio žeme, o ūkininkavimui
įsigyta žemės ūkio paskirties žeme.
Tarnybinės žemės dalos. Tarnybinės žemės dalos buvo suteikiamos tokiems
pat tikslams, kaip ir asmeninio ūkio žemė. Teisę į tarnybines žemės dalas turi kaimo
vietovėje esančių miškų urėdijų, nacionalinių parkų, geležinkelio ruožo įmonių, autotransporto įmonių darbuotojai, neturintys privačios žemės ūkio paskirties žemės arba
asmeninio ūkio žemės, arba jos turintys mažiau negu nustatytas maksimalus tarnybinės
žemės dalos dydis. Skirtingai nuo asmeninio ūkio žemės, tarnybinės žemės dalos buvo
suteikiamos tik darbo šiose įmonėse laikotarpiui. Asmenys, atleisti iš darbo, netenka
teisės naudotis tarnybinėmis dalomis (yra atvejai kada žemė paliekama naudotis). Šiuo
metu tarnybinės dalos yra nesuteikiamos.
Žemės ūkio bendrovė. Tai fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė, kurios darbuotojai pasirinko šią
ūkininkavimo formą, arba steigimo sandorio pagrindu fizinių ir juridinių asmenų įsteigta
įmonė, turinti ne mažiau kaip 2 narius. Tai – gamybinei ir komercinei veiklai įsteigta
įmonė, kurioje pajamos per ūkinius metus už žemės ūkio produkciją ir suteiktas paslaugas
žemės ūkiui sudaro daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.
Mėgėjiškų sodų teritorijai priskiriama sodininkų ir sodininkų bendrijų naudojama
žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti. Pagal parengtą,
suderintą ir patvirtintą sodo planavimo projektą bendrijos lėšomis buvo rengiama sodo
infrastruktūra. Sodininkų bendrijų nariai jiems skirtuose naudotis sodo sklypeliuose (po
0,04 – 0,12 ha) galėjo sodinti sodą ir statytis sodo namelį. Sodininkų bendrijų veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Sodininkų bendrijų įstatymas.
Mėgėjiška sodininkystė – laisvalaikio veikla, turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų, taip pat tvarkyti
kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius. Sodininkas – fizinis
asmuo, bendrijos narys, jos sodo teritorijoje gavęs žemės sklypą sodui įveisti ir užsiimantis
mėgėjiška sodininkystę. Sodininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises
ir pareigas, susijusius su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo
objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Sodininkai savo naudojamus sodo sklypus gali
pirkti iš valstybės arba išsinuomoti tik bendrojo naudojimo žemę. Sodininkų bendrijos
valdymo organai yra bendrijos valdyba ir visuotinis bendrijos narių susirinkimas.
Specializuotų ūkių naudojamus žemės sklypus sudaro žemėvaldos tų ūkių, kurie pagal savo įstatus ar kitus teisės dokumentus yra priskirti atitinkamą specializaciją
turintiems ūkiams.

32

7 pav. Žemės ūkio paskirties žemės plotų kitimas per 2002 – 2006 metus tūkst. ha
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12. ŽEMĖS SAVININKŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ
PAREIGOS
Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo:
1) naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei
pobūdį;
2) laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
3) racionaliai naudoti ir tausoti žemę, mišką, vandenį, įstatymų nustatyta tvarka leistas eksploatuoti naudingąsias iškasenas ir kitus gamtos bei rekreacinius išteklius;
4) įgyvendinti teisės aktų nustatytas žemės, miško ir vandenų apsaugos nuo užteršimo,
dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo, aplinkos apsaugos priemones, kad
neblogėtų aplinkos ekologinė būklė;
5) laikytis teisės aktų nustatytų melioracijos statinių ir kelių priežiūros bei eksploatavimo reikalavimų;
6) vykdydami statybas ir eksploatuodami naudingąsias iškasenas, laikytis teisės aktų
nustatytų reikalavimų, kad būtų išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir
rekultivuotos pažeistos žemės;
7) savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti
gretimų žemės naudotojų ir gyventojų interesų;
8) leisti vykdyti žemės ir jos gelmių bei paviršinio vandens tyrimus ir matavimus
šalims suderinus tyrimų trukmę, tiriamo ploto ribas, darbų atlikimo laiką ir
nuostolių kompensaciją, nenaikinti ir nežaloti užkonservuotų gręžinių ir mokslo
tikslams naudojamų įrenginių;
9) leisti statyti geodezinius, geofizinius ženklus statiniuose ir žemėje bei juos saugoti;
10) leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis
pakrantės apsaugos juostomis, lankyti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus ir bendro naudojimo rekreacinius objektus;
11) statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus
leidimus.
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13. ŽEMĖS FONDO KATEGORIJOS
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų,
tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios
teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas.
Pagrindinę tikslinę žemės naudojomo paskirtį nustato teritorinio planavimo dokumentai: savivaldybių teritorijų tvarkymo planai, miestų ir gyvenviečių bendrieji bei detalieji planai, specialios paskirties teritorijų planai, žemėtvarkos ir miškotvarkos projektai.
Šie planai turi būti įstatymų nustatyta tvarka parengti , suderinti bei patvirtinti. Išskiriamos
šios žemės fondo kategorijos.
I. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemei pagal teritorijų planavimo dokumentus priskiriami žemės plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio
produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir
ūkiniais statiniais užstatyti plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, žemė,
tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais
veiklai, susijusiai su žemės ūkio produkcijos gamyba.
Pagal naudojimo būdą žemės ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į :
1) mėgėjiškų sodų žemės sklypus ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės
sklypus;
2) specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų
ūkių žemės sklypus;
3) rekreacinio naudojimo žemės sklypus;
4) kitus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Žemės ūkio paskirties žemė, atsižvelgiant į žemės savininkų, kitų naudotojų ir
visuomenės interesus, tvarkoma pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus:
tikslinamos esamų ūkių žemėvaldų ribos; formuojamos naujos ūkių žemėvaldos; statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūkiniai statiniai; tiesiami keliai;
įrengiami tvenkiniai; sodinamas miškas; žemės ūkio naudmenomis paverčiami miškai,
pelkės ir krūmynai bei kitos ne žemės ūkio naudmenos.
Vyriausybės nustatytais atvejais žemės savininkas ar valstybinės žemės naudotojas
gali apsodinti žemės ūkio paskirties žemę mišku nekeisdamas pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties.

35

8 pav. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas procentais 2007 01 01

II. Miškų ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemei pagal teritorijų planavimo dokumentus priskiriami:
1) mišku apaugęs plotas (medynai);
2) neapaugęs mišku plotas: kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštelės, medelynai,
daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos;
3) žemė, kurią užima miško keliai, kvartalų, technologinėmis ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio
aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės;
4) žemė, kurioje numatyta įveisti mišką;
5) miško valdose įsiterpusios kitos žemės naudmenos, tarp jų atskirais žemės sklypais
nesuformuotos žemės ūkio naudmenos.
Pagal naudojimo būdą miškų ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į:
1) ekosistemų apsaugos miškų sklypus;
2) rekreacinių miškų sklypus;
3) apsauginių miškų sklypus;
4) ūkinių miškų sklypus.
Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės naudotojai naudoja valstybinių miškų
išteklius ir įgyvendina valstybinių miškų atkūrimo, priežiūros ir apsaugos priemones.
Miškų ūkio paskirties žemėje miškų atkūrimą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą nustato Miškų įstatymas.
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9 pav. Miškų ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes procentais
2007 01 01

2007 m. sausio 1 d. duomenimis, miškai sudaro 32,4 proc. Lietuvos teritorijos.
Įvairių Lietuvos vietų miškingumas nevienodas. Miškingiausia yra Pietryčių Lietuva:
Varėnos rajone miškai užima apie 62 proc. teritorijos. Derlingoje Sūduvoje miškų labai
mažai, pavyzdžiui Vilkaviškio rajono miškingumas apie 8 proc. Lietuva – mišriųjų miškų
kraštas, nes čia kartu auga įvairių rūšių lapuočiai ir spygliuočiai medžiai. Miškus patartina
veisti mažo našumo dirvožemiuose. Didžiausi miškų masyvai: Dainavos giria, Labanoro
– Pabradės giria, Kazlų Rūdos miškai.
Kai kurių Europos valstybių miškingumas procentais:
Suomija – 71,0
Estija – 39,2
Švedija – 56,0
Lietuva – 32,4
Latvija – 41,7
Lenkija – 28,7
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10 pav. Lietuvos Respublikos miškingumas

Miškingumas pagal apskritis procentais:
Alytaus		
- 49,1		
Kauno			
- 29,5
Vilniaus 		
- 42,0 		
Panevėžio		
- 27,3
Telšių 		
- 34,3 		
Klaipėdos		
- 26,4
Tauragės 		
- 33,0 		
Šiaulių 			
- 25,8
Utenos		
- 32,8
Marijampolės		
- 21,7
III. Vandens ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemę sudaro pagal
teritorijų planavimo dokumentus suformuoti valstybei ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys vandens telkiniai. Pagal naudojimo būdą
vandens ūkio žemės sklypai skirstomi į:
1) ūkinei veiklai naudojamus vandens telkinius;
2) rekreacinius vandens telkinius;
3) ekosistemas saugančius vandens telkinius;
4) bendrojo naudojimo vandens telkinius.
Vandens telkinių naudojimą nustato Vandens įstatymas ir Jūros apsaugos įstatymas.
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11. pav. Lietuvos Respublikos ežeringumas

Vanduo – svarbus planetos turtas. Prie vandenų apsigyveno pirmieji Lietuvos
gyventojai. Vandenų vardais buvo pavadinta nemažai prie jų įsikūrusių gyvenviečių,
pvz.,Vilnius. Panevėžys. Vėlesniais laikais prie upių, ypač jų santakose, glaudėsi piliakalniai – šalies gynybiniai įrenginiai. Nuo seno naudojama tekančio vandens energija
– statomi vandens malūnai. Upės, kaip vandens keliai, buvo svarbios prekybai: vyko
laivyba Nemunu, Nerimi ir t. t.
Baltijos jūra eina kelias į tarptautinius vandenis, ir sieja mus su viso pasaulio jūrų
valstybėmis. Sausumos vandenys skirstomi į paviršinius ir požeminius. Lietuvos paviršius
išraižytas upių ir upelių, kurie kartu su ežerais sudaro tankų hidrografinį tinklą. Upės Lietuvoje pasiskirsčiusios netolygiai. Tankiausias upių tinklas yra Žemaičių aukštumos pietvakariuose, Užnemunės Žemumoje ir Šiaurės Lietuvoje. Tai priklauso nuo įvairių veiksnių:
kritulių kiekio, paviršiaus nuolydžio, dirvožemio vandens laidumo.
Lietuvoje yra per 2800 ežerų, didesnių kaip 0,5 ha, ir apie 3000 mažesnių ežerėlių.
Daugiausia ežerų yra Baltijos aukštumose, mažiau Švenčionių ir Žemaičių aukštumose.
Tai paaiškinama tuo, kad ten buvo kelis kartus sustojęs paskutinio apledėjimo ledynas.
Ledo tirpsmo vandenims susikaupus išraustose įdubose ir ištirpus morenose įstrigusiems
ledo luistams, susidarė ežerai. Ežerų santalkos vadinamos ežerynais. Baltijos aukštumose
susispietę trys didžiausi ežerynai: Šiaurės rytų Lietuvos, Dzūkijos ir Sūduvos. Šiuose
ežerynuose telkšo didžiausi ežerai – Drūkšiai, Dysnai, Dusia, ilgiausi – Asveja, Aisetas,
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Sartai, Veisėjis, giliausi – Tauragnas, Malkėstaitis. Šiek tiek mažesnis Žemaičių ežerynas.
Didžiausi ir gražiausi ten – Platelių, Lūksto, Biržulio, Masčio ežerai.
Lietuvoje yra apie 3400 dirbtinių ežerų – tvenkinių ir kūdrų. Tvenkiniai sulaiko
žemės paviršiumi nutekančio vandens dalį, jų vanduo naudojamas laukams drėkinti,
ūkiniams, buitiniams tikslams. Prie tvenkinių poilsiaujame, juose veisiamos žuvys. XX
a. viduryje statant hidroelektrines buvo užtvekti didžiausi Lietuvoje tvenkiniai: Kauno
marios, Antalieptės ir Elektrėnų tvenkiniai.
Lietaus ir sniego tirpsmo vandens dalis, neišgaravusi atgal į atmosferą ir nenutekėjusi
paviršiumi, įsisunkia į žemę ir sudaro požeminius vandenis. Požeminiai vandenys vartojami buityje, pramonėje, žemės ūkyje. Pagal vandenyje ištirpusių druskų kiekį požeminiai
vandenys būna gėli ir mineraliniai, pagal slūgsojimo gylį – dirvožemio, gruntiniai ir
tarpsluoksniniai, pagal temperatūrą – šilti ir net karšti.
IV. Konservacinės paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemei priskiriami:
1) rezervatai ir rezervatinės apyrubės, sudarantys ir savarankiškas saugomas teritorijas, ir esančias valstybinių parkų ar biosferos (monitoringo) teritorijų rezervatinių
zonų sudėtyje;
2) valstybės ir savivaldybių saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemės
sklypai, kuriuose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų
teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga.
Konservacinės paskirties žemė pagal naudojimo būdą skirstoma į:
1) gamtinių rezervatų žemės sklypus;
2) kultūros paveldo objektų žemės sklypus.
Konservacinės paskirties žemės naudojimo tvarką ir apsaugą reglamentuoja Aplinkos
apsaugos įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti.
Rezervatai – saugomos teritorijos, įkurtos ypač vertingiems gamtiniams ir kultūriniams
teritoriniams kompleksams išsaugoti ir tirti moksliniu požiūriu, natūraliai gamtinių procesų
eigai užtikrinti arba kultūros vertybių autentiškumui palaikyti, gamtos ir kultūros paveldo
teritorinių kompleksų apsaugai propaguoti. Šiuose teritorijose nustatoma konservacinė
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nutraukiant jose ūkinę veiklą.
Pagal saugomų vertybių pobūdį išskiriami gamtiniai ir kultūriniai rezervatai.
Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus gali būti:
– valstybiniai rezervatai;
– rezervatai, esantys kompleksinėse saugomose teritorijose: valstybiniuose parkuose
ir biosferos rezervatuose;
– rezervatinės apyrubės.
Rezervatinė apyrubė – nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai nėra steigiama direkcija. 1994 metais buvo įsteigta Dubravos
rezervatinė apyrubė, jos plotas 109 ha.
Lietuvoje yra 3 gamtiniai (Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės) ir 2 kultūriniai (Kernavės
ir Vilniaus pilių) valstybiniai rezervatai. 36 gamtiniai ir 3 kultūriniai rezervatai, esantys
kompeksinėse saugomose teritorijose ir 1 rezervatinė apyrubė. Konservacinės paskirties
žemės pagrindiniai duomenys:
Rezervatai – 5, bendras plotas – 18,9 tūkst. ha.
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Nacionaliniai parkai – 5, bendras plotas – 152,3 tūkst. ha.
Regioniniai parkai – 30, bendras plotas – 438,5 tūkst. ha.
Draustiniai – 373, bendras plotas – 177,9 tūkst. ha.
Gamtos paminklai – 683 .
V. Kitos paskirties žemė. Kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kurie
pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirstomi į:
1) gyvenamąsias teritorijas;
2) visuomeninės paskirties teritorijas;
3) pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas;
4) komercinės paskirties objektų teritorijas;
5) inžinerinės infrastruktūros teritorijas;
6) rekreacines teritorijas;
7) bendro naudojimo teritorijas;
8) naudingųjų iškasenų teritorijas;
9) teritorijas krašto apsaugos tikslams;
10) atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas.
VI. Laisvos valstybinės žemės fondas. Neperduota naudotis ir neišnuomota
valstybinė žemė priskiriama laisvos valstybinės žemės fondui.
Laisvos valstybinės žemės fondą Žemės įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka
tvarko apskrities viršininkas ir savivaldybės taryba arba įstatymų nustatytais atvejais
savivaldybės vykdomoji institucija, jeigu valstybinė žemė Vyriausybės nutarimais perduota patikėjimo teise savivaldybėms.
Laisvos valstybinės žemės fondo žemė perleidžiama nuosavybėn, perduodama
naudotis ar išnuomojama, atlikus būtinus teritorijų planavimo, žemės tvarkymo darbus,
nustačius žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį,
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir suformuotus žemės sklypus įregistravus Nekilnojamojo turto registre.
Perduotuose naudotis ar išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose jų patikėtinių ir
naudotojų lėšomis atliekami žemės sklypų formavimo, žemės tvarkymo darbai, būtini šių
sklypų naudojimui pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą pagrindinę tikslinę
naudojimo paskirtį (kelių tiesimas, melioracijos sistemų rekonstrukcija).
Žemės fondo pasiskirstymas pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį:
Žemės ūkio paskirties žemė		
– 60,6 proc.
Miškų ūkio paskirties žemė		
– 30,2 proc.
Vandens ūkio paskirties žemė		
– 2,7 proc.
Konservacinės paskirties žemė		
– 0,6 proc.
Kitos paskirties žemė			
– 5,8 proc.
Laisvos valstybinės žemės fondas		
– 0,1 proc.
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12 pav. Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę žemės naudojimo pasklirtį procentais 2007 01 01
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14. PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO
PASKIRTIES, BŪDO IR POBŪDŽIO NUSTATYMAS IR
KEITIMAS
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant naujus žemės sklypus. Šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė tikslinė
žemės naudojimo paskirtis keičiama žemės savininkų, valstybės patikėtinių ar įstatymų
nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius arba specialiuosius teritorijų
planavimo dokumentus. Žemės savininkai naudoti žemę kitai paskirčiai gali tik apskrities viršininkui priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
Žemės ūkio paskirties žemėje įveisiant mišką, Vyriausybės nustatytais atvejais pagrindinė
tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama arba keičiama pagal specialiuosius teritorijų
planavimo dokumentus (žemėtvarkos ar miškotvarkos projektus).
Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose numatyta
veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties žemėje.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis – tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta
tvarka leidžiamos vykdyti veiklos specifika.
Vadovaujantis apskrities viršininko sprendimu pakeisti pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį, taip pat tais atvejais, kai nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pagal teritorijų planavimo dokumentus keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas ar pobūdis, perskaičiuojama žemės sklypo vertė. Žemės savininko ar apskrities
viršininko prašymu patikslinami Nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir įrašai Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas
ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis
įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų
planavimo dokumentus. Žemės naudojimo būdų turinį nustato Vyriausybė arba jos
įgaliotos institucijos.
Žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį nustato Vyriausybės įgaliota
institucija.
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15. KADASTRO IDENTIFIKAVIMO SISTEMA
Kadastro vietovė – pagrindinis nekilnojamojo turto kadastro teritorinis vienetas, skirtas nekilnojamųjų daiktų apskaitai ir žymėjimui, turintis nustatytas ribas, plotą,
pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą. Kadastro vietovė skaidoma į kadastro blokus,
kurie turi ribas ir unikalius skaitmeninius kodus.
Kadastro identifikavimo sistemos paskirtis yra principų, taisyklių nustatymas žemės
kadastro objekto – sklypo identifikavimui šalyje. Antrinė kadastro identifikavimo paskirtis
yra užtikrinti ryšį tarp žemės kadastro ir registrų. Buvusi kadastro identifikavimo sistema buvo paremta tik administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registru. Ši sistema
nebuvo patenkinama dėl jos sudėtingo aktualizavimo ir palaikymo bei neapibrėžtumų su
kai kuriomis teritorijomis (pvz. kaimai).
Nauja kadastro identifikavimo sistema remiasi kadastrinių vienetų įvedimu. Lietuvos Respublika suskaldyta į kadastro teritorijas, vadinamas kadastro vietovėmis, jų yra
1296. Kadastro vietovių ribos daugeliu atveju sutapdintos su natūraliais kontūrais bei
administracinėmis ribomis (savivaldybių ir miestų ribos). Kiekviena kadastro vietovė turi
savo unikalų pavadinimą ir skaitmeninį kodą.
Kiekviena kadastro vietovė suskaldyta į blokus, kurių ribos praeina natūraliais
kontūrais arba nuosavybių ribomis. Viena kadastro vietovė vidutiniškai apima n blokų.
Kiekvienas blokas turi savo unikalų kodą kadastro vietovėje. Kiekvienam žemės sklypui
bloke suteikiamas eilės numeris, kuris yra unikalus bloke. Kadastro vietovių ir blokų ribos
sutampa su sklypų ribomis.
Pilną kadastrinį adresą apibrėžia trys laukai – kadastro vietovės kodas, bloko kodas
ir sklypo numeris bloke. Šie trys laukai sudaro sklypo – kadastro vieneto identifikatorių,
kuris yra unikalus Lietuvoje.
Savivaldybės ribose kadastro vietovių ribos sutampa su administracinėmis ribomis.
Keičiantis administracinėms riboms privalomai bus keičiamos ir kadastro vietovių bei
blokų ribos prisiderinant prie suformuotų nuosavybių (žemės sklypų ribų).

Žemės sklypui suteikiamas:
XXXX/YYYY:ZZZZ

XXXX – kadastro vietovės kodas;
YYYY – kadastro bloko kodas;
ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke.
Žemės sklypo unikalus numeris susideda iš dvylikos skaitmeninių simbolių ir nekinta
visą žemės sklypo egzistavimo laiką.
Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo turto objektą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamojo turto objektus sujungus, įrašomiems į kadastro duomenų
bazes šiems suformuotiems naujiems objektams suteikiami nauji identifikatoriai, o buvę
nekilnojamojo turto objektai ir jų identifikatoriai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.
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13 pav. Kadastro identifikavimo sistemos fragmentas
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16. TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ
SKIRSTYMAS
Kiekviena valstybė turi sienomis apribotą savo teritoriją, kuri skirstoma į mažesnius administracinius vienetus. Toks suskirstymas vadinamas administraciniu teritorijos suskirstymu. Valstybės valdymas suprantamas kaip aukščiausiosios valdžios įstatymų, nutarimų,
regioninės politikos įgyvendinimas ir atskirų teritorijos vienetų gyventojų savivalda.
1994 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų
ribų įstatymas, kuriuo buvo nustatyti administraciniai teritorijos vienetai - apskritys ir
savivaldybės.
Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie susideda
iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas yra teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldos institucijos.
Teritorijos administracinis vienetas turi savo ribas, centrą ir pavadinimą. Lietuvos
Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Šalies
gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami
miesteliai ir kaimai.
Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens
statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą
per savivaldybės tarybą. Savivaldybės valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Pagrindiniai
savivaldybės steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir prižiūrėti savo aplinką,
komunalinį ūkį, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.
Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė
laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per
gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybų bei jos sudarytas vykdomąsias
institucijas.
Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba ir vykdomosios institucijos – savivaldybės administracija, savivaldybės meras, turinčios vietos
valdžios ir viešojo administravimo teises bei pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.
Savivaldybių funkcijos – vietos savivaldos ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos
viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Bendruomenė – atitinkamoje teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais
viešaisiais poreikiais ir interesais.
Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas
savo sprendimu nustato savivaldybės taryba. Seniūnijai vadovauja seniūnas.
Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis administracinis vienetas,
kurio valdymą per apskrities viršininką, ministerijas bei kitas Vyriausybės institucijas organizuoja Vyriausybė. Apskrities valdymas yra sudėtinė valstybės valdymo dalis.
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Apskrities ribas bei centrą nustato ir keičia, pavadinimą jam suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Vyriausybės teikimu. Apskrities valdymas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, apskrities valdymo įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Seimo nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės
nutarimais bei kitų valstybės valdymo institucijų teisės aktais. Apskrities viršininką skiria
ir atleidžia Vyriausybė Ministro Pirmininko teikimu. Apskritis sudaroma iš savivaldybių
teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.
Apskrities viršininko įgaliojimai žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais.
Apskrities viršininkas :
1) tvarko laisvos valstybinės žemės fondą, išskyrus žemę, perduotą valdyti vietos
savivaldos institucijoms;
2) įgyvendina žemės reformą;
3) įstatymų nustatyta tvarka nustato žemės servitutus ir atlieka žemės naudojimo
valstybinį reguliavimą bei žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
4) koordinuoja žemės ūkio klausimus, skirsto žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotas, vykdo kaimo plėtros programas, remiamas valstybės paramos bei
specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos lėšomis;
5) kontroliuoja augalų apsaugos priemonių naudojimą;
6) atlieka valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą, organizuoja
valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploataciją;
7) prižiūri, kaip vykdomi žemės ūkio bendrovių įstatymo reikalavimai;
8) parduoda ar kitaip perleidžia privačion nuosavybėn valstybinę žemę, išskyrus
privatizuojamiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus, atstovauja valstybei perleidžiant privačią žemę valstybės nuosavybėn bei valstybei
pagal įstatymus ar testamentą paveldint žemę;
9) sprendžia žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties keitimo klausimus.
Lietuvos gyvenviečių tinklą sudaro miestai ir kaimai. Didelės kaimo gyvenvietės,
turinčios miestiškų planavimo ir gyvenimo bruožų, vadinamos miesteliais. Miestai ir kaimai yra žmonių socialinio ir ekonominio gyvenimo pagrindas, gyvenamoji, darbo ir poilsio
vieta. Tarp gyvenviečių yra susiklostę ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir kiti ryšiai.
Miestai yra didelės gyvenvietės, kurių gyventojų dauguma dirba pramonėje, valstybės
įstaigose ir paslaugų sferoje. Čia sutelktos ne tik pramonės įstaigos, bet ir valdymo, gydymo, mokslo, kultūros bei kitos įstaigos.
Lietuvoje miestai pradėjo kurtis XIII–XIV a., kai susikūrė Lietuvos valstybė,
pradėjo plėtotis amatai ir prekyba. Daug miestų išaugo iš pilių – Vilnius, Kaunas, Trakai
ir kt. Miestų atsiradimą lėmė geografinė padėtis, susisiekimo galimybės, prekybos kelių
susikirtimai. Pagal gyventojų skaičių miestai skirstomi į tris grupes: mažus (iki 20 tūkst.
gyventojų), vidutinius (20–100 tūkst.) ir didelius (per 100 tūkst.).
Lietuvos miestai yra tolygiai išsidėstę šalies teritorijoje ir sudaro palankias sąlygas
ugdyti ekonomiką bei kultūrą.
Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau
kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei
gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.
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Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra
laikomi miestais įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir
jų ribų įstatymui.
Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500
iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei
gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse taip pat tradiciniai miesteliai.
Kaimai yra kitos gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto ir miestelio požymių.
Kaimai yra tokios gyvenvietės, kurių gyventojų dauguma dažniausiai verčiasi žemės ar
miško ūkiu, rečiau žvejyba. Tai – seniausias gyvenviečių tipas, atsiradęs klajoklių gentims
pradėjus sėslų gyvenimą. Kaimai nuolat kito, keitėsi jų plano forma, pastatų architektūra,
statybinės medžiagos.
Apskrities ribos turi būti tikslinamos pasikeitus savivaldybių skaičiui arba jų riboms.
Savivaldybės teritorija apskričių ribomis nedaloma.

14 pav. Lietuvos Respublikos administracinis pasiskirstymas

Lietuvos Respublikos apskritys ir jų teritorijos.
Alytaus apskritis – centras Alytaus miestas, priskirtos Alytaus ir Druskininkų miestų,
Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 542483,70 ha.
Kauno – centras Kauno miestas – Kauno ir Birštono miestų, Jonavos, Kaišiadorių,
Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas –
808933,10 ha.
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Klaipėdos – centras Klaipėdos miestas – Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų,
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas
– 520924,07 ha.
Marijampolės – centras Marijampolės miestas – Marijampolės miesto, Marijampolės,
Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių, Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijos.
Bendras plotas – 446255, 03 ha.
Panevėžio – centras Panevėžio miestas – Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio,
Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 788044,31 ha.
Šiaulių – centras Šiaulių miestas – Šiaulių miesto, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 854010,28 ha.
Tauragės – centras Tauragės miestas – Pagėgių savivaldybės, Jurbarko, Šilalės ir
Tauragės rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 441140,29 ha.
Telšių – centras Telšių miestas – Rietavo savivaldybės, Mažeikių, Plungės, Telšių
rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 435040,62 ha.
Utenos – centras Utenos miestas – Visagino miesto, Anykščių, Ignalinos, Molėtų,
Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 720125,70 ha.
Vilniaus – centras Vilniaus miestas – Vilniaus miesto, Elektrėnų savivaldybės,
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijos. Bendras plotas – 973066,20 ha
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17. LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO
FORMAVIMAS
Adresų registro centrinės duomenų bazės formavimui naudojami šių valstybės
registrų ir kadastrų duomenys:
1. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro – duomenys apie užfiksuotus nekilnojamojo turto objektų adresus ir kadastro žemėlapio informacija;
2. Juridinių asmenų registro – duomenys apie užfiksuotus juridinių asmenų buveinių
adresus;
3. Gyventojų registro – duomenys apie gyventojų deklaruotų gyvenamųjų vietų adresus.
Adresų registro paskirtis – registruoti, tvarkyti ir teikti naudotojams Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų duomenis. Registras yra pagrindinis
valstybės registras.
Registro objektai yra:
1) Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnieji administraciniai vienetai – apskritys;
2) Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai – savivaldybės;
3) seniūnijos, esančios savivaldybių administracijų struktūriniais teritoriniais padaliniais – jų filialais;
4) gyvenamosios vietovės (miestai, miesteliai, kaimai);
5) gatvės;
6) adresų objektai ir korpusai.
Vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija. Registro tvarkymo įstaiga yra valstybės įmonė Registrų centras.
Registro duomenims klasifikuoti naudojami:
1) administracinių vienetų klasifikatorius;
2) seniūnijų klasifikatorius;
3) gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;
4) gatvių klasifikatorius;
5) adresų objektų ir korpusų klasifikatorius.
Registro veiklai užtikrinti naudojami Lietuvos georeferenciniai (kartografiniai)
duomenys ir kartografinės duomenų bazės.
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18. ŽEMĖS KADASTRO ŽEMĖLAPIAI
Žemės kadastras savo turiniu apima visą žemės fondą. Žemės kadastro turinys
apibrėžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir susideda iš žemės kadastro žemėlapių ir planų:
1) sklypo planas, skirtas konkretaus žemės sklypo geografinei vietai, apribojimams
ir servitutams parodyti. Žemės sklypo planas yra neatskiriamas dokumentas nuosavybei
įteisinti. Žemės sklypo planas saugomas archyvinėje žemės nuosavybės byloje.
Sklypo plano turinys – koordinačių tinklas; administracinės ribos; servitutų ir ribotos
veiklos zonų ribos; riboženkliai su numeriais; sklypo ribos kraštinių ilgiai; pastatai, turintys
kapitalinius pamatus; gatvių raudonosios linijos; sklype esantys valstybinio geodezinio
tinklo taškai su numeriais; apribojimai; plano mastelis; žemės sklypo plotas; žemės sklypo
centro koordinatės X, Y LKS 94 koordinačių sistemoje; žemės sklypo numeris (identifikatorius); servitutų ir apribojimų sąrašai; gretimybės;
2) žemės registro žemėlapiai, skirti registruojamoms žemėvaldoms žymėti. Žemės
registro žemėlapyje rodomi visi žemės sklypai, kurie užregistruoti Nekilnojamojo turto
registre.
Žemės registro žemėlapio turinys – žemės sklypų ribos; žemės sklypų numeriai (identifikatoriai); pastatų ir statinių kontūrai; kadastrinių vietovių ribos; kadastrinių vietovių
pavadinimai ir kodai; blokų ribos; blokų kodai; administracinės ribos;
3) žemės naudojimo žemėlapiai, skirti žemės kadastro rodikliams, apibūdinantiems
žemės naudmenų sudėtį ir plotus, nustatyti.
Žemės naudojimo žemėlapių turinys – žemės sklypų ribos; žemės sklypų numeriai; užstatytos teritorijos; žemės ūkio naudmenos; miškai; keliai; kitos žemės; vandenys;
inžineriniai įrenginiai;
4) nusausintos ir drėkinamos žemės planai, skirti šių teritorijų nustatymui ir atitinkamų
kadastro rodiklių suformavimui.
Nusausintos ir drėkinamos žemės planai – topografinė informacija; nusausintos žemės
plotai; drėkinamos žemės plotai; melioracijos inžineriniai įrenginiai – atviri melioraciniai
grioviai bei paviršinės kapitalinės drėkinimo sistemos;
5) žemės vertinimo planai, skirti žemės ūkio naudmenų našumo balui ir žemės sklypo nominaliai vertei nustatyti;
6) ūkinės veiklos apribojimų planai, skirti specialiosioms žemės ir miško naudojimo
sąlygoms bei žemės servitutams nustatyti.
Ūkinės veiklos apribojimų planai – topografinė informacija: ryšių, elektros linijų,
naftotiekių, dujotiekių apsaugos zonos; kelių ir geležinkelių apsaugos zonos; specialiųjų ir
gamybinių objektų apsaugos zonos; geodezinio pagrindo apsaugos zonos; vandens telkinių
apsaugos zonos; nacionaliniai parkai ir draustiniai su funkciniu zonavimu ir paminklai;
rekreacinės teritorijos; ypatingos paskirties miškai ir kitos zonos; naudingųjų iškasenų telkiniai; kultūros paveldo objektai; inžinerinių ir komunalinių įrenginių zonos.
Dalis apribojimų aplink topografinius objektus yra projektuojami ir priklauso nuo
aplinkos sąlygų (vandenų pakrančių apsaugos zonos). Dalis apribojimų susiję tik su projektiniais sprendimais dėl teritorijų su tam tikrais apribojimais steigimo (parkai, draustiniai). Žemės kadastro objektas nėra patys topografiniai objektai, o tik jų pagrindu for-
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muojamos skirtingo režimo ūkinės veiklos apribojimų zonos. Skirtingo režimo apribojimo
zonas nustato atitinkamos žinybos. Visiems apribojimams yra parengtas atitinkamas klasifikatorius.
Praktiškai visi žemės kadastro duomenys yra kartografiniai, t. y. susiję su geografine padėtimi vietovėje ir atitinkamai gali būti saugomi, analizuojami ir integruojami
geoinformacinių technologijų pagrindu.
Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės
koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamųjų daiktų planai rengiami ir kadastro duomenų
formos pildomos kompiuterinėmis priemonėmis (analogine ir skaitmenine formomis).

15 pav. Kadastro žemėlapio fragmentas
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Žemės sklypų planai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia kartografine medžiaga:
1.1. ortofotografiniais žemėlapiais 1:10000 mastelio analogine forma ORT10LT arba
miestų ar kaimų gyvenamųjų vietovių ortofotografiniais žemėlapiais 1:5000 mastelio
analogine forma;
1.2. ortofotografiniais žemėlapiais 1:10000 mastelio skaitmenine forma ORT10LT.
Šiuo atveju rengiami 1:10000, 1:5000 ar 1:2000 mastelio planai;
1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio analogine ar skaitmenine formomis bei miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių
topografiniais žemėlapiais 1:2000 mastelio analogine ar skaitmenine formomis;
1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;
2. 1:10000 mastelio žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis tik ortofotografiniais žemėlapiais;
3. žemės sklypo (išskyrus sodininkų bendrijų narių sklypus) plane turi būti:
3.1. įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai;
3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių
reikšmė:
3.2.1. valstybinėje koordinačių sistemoje – kai žemės sklypo planas parengtas naudojantis ortofotografiniu ar topografiniu žemėlapiu;
3.2.2. koordinačių sistemoje, kurioje sudaryta naudojama topografinė medžiaga. Šiuo
atveju turi būti nurodyta koordinačių sistema;
3. įbraižytos žemės sklypų ribos ir jų posūkio taškai;
4. nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai tarp posūkio taškų.
Iš kadastrinių matavimų metu sukauptų ir iš turimos kartografinės medžiagos
duomenų atskirame lape parengiamas žemės sklypo planas:
1. Planas konstruojamas išbraižius koordinačių tinklą tokiu masteliu: užstatytose
miestų teritorijose – 1:500; kitose miestų teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietovių teritorijose – 1:500–1:2000; kitose kaimo vietovėse – 1:500–1:10000. Mastelis priklauso nuo
žemės sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto
popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą brėžinio, lentelių, įrašų išdėstymą.
2. Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės – pietų kryptimi. Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti
keičiama; šiuo atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Plane turi būti ne mažiau
kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno
koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė.
3. Žemės sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:
3.1. žemės sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo
punktai, telpantys lapo formate (įrašomi pavadinimai arba numeriai);
3.2. riboženkliai (įrašomi numeriai);
3.3. kiti ribų posūkių taškai (įrašomi numeriai);
3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemės sklypo ribos;
3.5. žemės sklypo ribų linijos tarp riboženklių (jų ilgis nurodomas metrais dviejų
ženklų po kablelio tikslumu);
3.6. kartografuotos žemės ūkio naudmenos ir situacijos elementai;
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3.7. objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai.
Kadastro žemėlapis yra kadastro duomenų bazės sudėtinė grafinė dalis. Kadastro
žemėlapyje nurodoma nekilnojamojo turto objekto buvimo vieta ir padėtis valstybinėje
koordinačių sistemoje, kiekybinės ir kokybinės savybės. Ši informacija pateikiama
žodžiais, skaitmenimis, grafiniais elementais. Įrašant nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, jo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje naudojant geografines informacijos sistemas ir naujausią kartografinę medžiagą. Kadastro žemėlapis apima visą
Lietuvos Respublikos teritoriją. Kadastro žemėlapis sudaromas pagal žemės sklypų matavimo duomenis, taikant naujas geografinės informacijos technologijas. Kadastro žemėlapis
– grafinių ir atributinių duomenų visuma, susidedanti iš šių grafinių sluoksnių:
1) valstybinio ir vietinio planimetrinio ir GPS (globalinės padėties nustatymo sistema)
pagrindo taškų, susijusių su valstybine koordinačių sistema, šių taškų koordinačių
ir kitos juos apibūdinančios atributinės informacijos;
2) administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;
3) gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;
4) kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;
5) kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;
6) žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių
sistemoje, ploto ir jų unikalių bei kadastro numerių;
7) pastatų kontūrų ar centro taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir
unikalių numerių;
8) inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir
posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;
9) nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės zonų, pavadinimų, kodų, vidutinės
rinkos vertės koeficientų ir jų nustatymo datos;
10) vektorinės ar rastrinės topografinės medžiagos.
Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates ir
kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, teikia Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kadastro žemėlapis sudaromas, atnaujinamas ir papildomas naudojantis geometriniais duomenimis, sukauptais Nekilnojamojo
turto registre ir kadastre, taip pat duomenimis (grafiniais ir atributiniais), kuriuos teikia
apskričių viršininkų administracijų žemėtvarkos skyriai, savivaldybės ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Kadastro blokų ribas keičia Registrų centro padaliniai kadastro tvarkytojo
nustatyta tvarka. Įrašydami nekilnojamojo turto objektų duomenis į kadastro duomenų
bazę, įmonės padaliniai pažymi nekilnojamojo turto objektų ribas, kadastro žemėlapyje
pažymėdami taškų koordinates, nustatytas kadastriniais matavimais arba skaitmenizuojant
analoginius planus.
Kadastro tvarkytojo padaliniai kadastro žemėlapyje pažymi:
1) žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje,
nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;
2) pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;
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3) inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų
koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.
Kadastro tvarkytojo padalinys, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro
žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą. Prieš pažymėdami
kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojo padaliniai patikrina,
ar nėra aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas.
Tais atvejais, kai kadastro tvarkytojas negali sklypo ribų pažymėti kadastro
žemėlapyje, jis parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, kuris priima sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų
patikslinimo būtinumo.
Kai priimamas sprendimas tikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas
žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimo aktas ir jo pagrindu turi būti parengiamas
naujas žemės planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis ar
fizinis asmuo. Jei žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, privalo pažymėti šio
žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.
Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina
kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo naujai suformuoto
žemės sklypo ribas.
Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro
tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane.
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis naudojamas teritorijų planavimo, žemėtvarkos
projektų rengimo darbams, kitiems kadastrams bei registrams, nustatant nekilnojamojo
turto apmokestinimą ir kitiems tikslams. Įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta
tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint
nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar:
1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių
sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos teritorijoje;
2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir
jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis
nesiriboja dėl kadastriniais matavimais netiksliai nustatytų žemės sklypų ribų, išskyrus
atvejus, kai šių žemės sklypų ribos kertasi ar nesiriboja su gretimų žemės sklypų ribomis,
kurių Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju posūkio
taškų koordinatės nustatytos grafiniu būdu dėl šiems žemės sklypų planams parengti naudotos kartografinės medžiagos tikslumo;
3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų
ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos
kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų
ribų tikslumu;
4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui
naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.
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Nenustačius aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamąjį daiktą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi jį nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
Kad nekilnojamasis daiktas yra pažymėtas kadastro žemėlapyje, rodo Kadastro tvarkytojo
žyma – spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina
Kadastro tvarkytojas.
Leistinus nekilnojamojo turto kadastro duomenų neatitikimų dydžius ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo
kartografinė medžiaga, tvarką nustato Kadastro nuostatai.
Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus
ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems
naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji
jų identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame
duomenų banke . Nekilnojamojo turto registre įregistruotų amalgamuotų nekilnojamųjų
daiktų identifikavimo kodai nekeičiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenų
bazėje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašytais į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenų banko patvirtinimą.
Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro
duomenys įrašyti į centrinį duomenų banką, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos
išrašą apie kadastro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.
Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, sudaroma
šio daikto dokumentų archyvinė byla.
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19. NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI
Nekilnojamieji daiktai – tai daiktai, kurie yra nekilnojami pagal prigimtį, ir pagal savo
prigimtį kilnojami daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai. Nekilnojamieji
daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami
iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu:
1) nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos, kurių standartus ir
ženklinimo taisykles nustato Vyriausybės įgaliota institucija;
2) kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių
bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
3) kartografuojamos faktinės žemės naudmenos;
4) apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas bei žemės naudmenų plotai;
5) parengiamas žemės sklypo planas;
6) apskaičiuojama žemės sklypo vertė Vyriausybės nustatyta tvarka;
7) užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma.
Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatytais būdais. Žemės sklypų formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nustatyta tvarka.
Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to
nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ar kiti teisės aktai, tik taip,
kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalinga žemė būtų suformuota kaip
vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba
kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus
inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai).
Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais
kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates
apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius
nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis
ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba (neįregistruotų žemės sklypų)
nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės
sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida. Jeigu šis skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių, kuris priima
sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo ribas. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų nustatymo bylos rengimo darbai gali būti tęsiami tik po to, kai teisės
aktų nustatyta tvarka bus patikslinti teritorijų planavimo dokumentai ir juose suformuoto
žemės sklypo ribos. Žemės sklypo plotą kadastro tvarkytojas gali patikslinti tik apskrities
viršininko sprendimu.
Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai,
gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plo-
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tai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės
sklypai.
Jeigu nėra galimybės atidalyti ar padalyti žemės sklypą savininko ar bendraturčių nurodytomis dalimis, kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaičiais, formuojamų sklypų plotas apvalinamas iki sveikųjų skaičių, o prieš tai buvusio žemės sklypo plotas nekeičiamas. Kai žemės
sklypo plotas apskaičiuotas hektarais, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu atliekami šie veiksmai:
1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis:
1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta)
žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų
riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems
asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims – kviestiniams asmenims;
1.1.1. kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu
žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje
koordinačių sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kviečiamas tik tuo
atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius;
1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš
10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo,
jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti
apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog
neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti
nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus gali paskelbti vietos dienraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje,
nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus
atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
1.1.3. kviestiniams asmenims raštu nurodžius neatvykimo priežastį, apie tai įrašoma
žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte. Jeigu kviestiniai asmenys kvietime
nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo
ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų;
1.1.4. paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo
– parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai
asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo
turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t. y. pokyčiai žemės sklypo
viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų
statinių ir panašiai);
1.1.5. kviestiniams asmenims pareiškus pastabų raštu ar žodžiu, vykdytojas pagal
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (tų, kurie ribojasi, ir matuojamojo
žemės sklypo) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus,
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žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus ir kita) išnagrinėja pastabas ir per 5
darbo dienas priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribų posūkio taškų
ir riboženklių padėtis. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Ginčai dėl
kadastrinių matavimų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka;
1.1.6. jeigu žemės sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemės sklypo ribų
paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekviečiami. Šiuo atveju
tik patikslinami kadastro duomenys;
1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir
riboženklių bei ne mažiau kaip dvi kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikinąjį
ir nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo) kertės koordinatės valstybinėje
koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose:
1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu
pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis;
1.2.2. matavimai atliekami globalinės padėties nustatymo sistemos – GPS prietaisais,
planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais
matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka reikalavimus:
1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo
valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida turi neviršyti
0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai bei sklypai
kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais
punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;
1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prie-taisais
išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas geodezinio pagrindo
punktų atžvilgiu neturi būti didesnis kaip 0,1 metro miestuose, 0,2 metro – urbanizuotose
teritorijose kaimo vietovėje, 0,6 metro – kitose kaimo vietovėse ir teritorijose, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo priskirtose miestams po 1995
m. birželio 1 dienos. Kai ši sąlyga užtikrinama, bendriems riboženkliams paliekamos tiek
ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės;
1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu
susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis
koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos 1994 metų
Lietuvos koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;
1.3. kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos faktinės žemės naudmenos:
1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė);
1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);
1.3.3. vandens telkinių ribos ir hidrografinis tinklas;
1.3.4. miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, kitos
žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai;
1.3.5. pažeista žemė – eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų,
durpynų ir sąvartynų plotai;
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1.4. kartografuojami objektai, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami šių teritorijų plotai.
Inžineriniai tinklai kartografuojami, jeigu jie nepažymėti stambaus mastelio topografiniuose planuose. Sudarant žemės sklypo planą, jame turi būti daromas įrašas apie tai,
kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus;
1.5. apskaičiuojami bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai;
1.6. apskaičiuojama žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205, taip pat vidutinė
rinkos vertė nurodant ir jos nustatymo datą;
1.7. parengiamas ar patikslinamas žemės sklypo planas. Planai rengiami ir kadastro
tvarkytojui teikiami toje koordinačių sistemoje, pagal kurią buvo atliekami kadastriniai
matavimai. Tais atvejais, kai kadastriniai matavimai buvo atlikti nenustatant žemės sklypų
ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia
sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, planai rengiami ir kadastro tvarkytojui
teikiami toje koordinačių sistemoje, kurioje parengta kartografinė medžiaga. Koordinates
į 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą perskaičiuoja kadastro tvarkytojas. Žemės sklypo planai turi būti suderinti su žemėtvarkos skyriumi;
1.8. užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma naudojant suderintus su Nacionaline žemės tarnyba kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;
1.9. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar
papildoma jau sudaryta byla.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas. Nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų pakitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir atnaujinama
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą:
1. Kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims ir
fiksuojami kiti pakitimai.
2. Parengiamas žemės sklypo planas.
3. Apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų
eksplikacija.
4. Apskaičiuojamos žemės sklypo vertės:
4.1. žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką;
4.2. vidutinė rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus laikantis Žemės
verčių žemėlapių sudarymo taisyklių.
5. Parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma.
6. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Pakitusi žemės naudmenų situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius
žemėlapius bei kartografuojant vietovėje.
Kadastro duomenų įrašymas ir pakeitimas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis
į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.
Į kadastrą įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

Į kadastrą įrašomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas
įrašas.
Keičiant kadastro duomenis dėl žemės sklypo naudmenų pasikeitimo, šiems duomenims įrašyti į kadastrą kadastro tvarkytojui turi būti pateiktas viešojo administravimo
subjekto sprendimas dėl žemės sklypo naudmenų pakeitimo.
Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai
nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje. Įrašo suformavimo
kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro
duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui
suteikia identifikavimo kodą:
Žemės sklypui suteikiamas:
1. žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių
– „XXXX/YYYY:ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro
bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);
2. žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX–
XXXX–XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.
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20. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ
ĮRAŠYMAS Į NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRĄ IR
JŲ PAKEITIMAS
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą ir
pakeičiami pagal nekilnojamojo daikto buvimo vietą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.
Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą
ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis
nekilnojamąjį daiktą asmuo, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami
valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.
Prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą
ar juos pakeisti pateikiami ir nagrinėjami Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.
Išnagrinėjęs prašymą, Kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
1) prašymą tenkinti. Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka įrašo
nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos
pakeičia;
2) prašymą atmesti. Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atsisako
patenkinti prašymą, grąžina pateiktus dokumentus ir raštu praneša apie tai prašymą
padavusiam asmeniui bei išdėsto atsisakymo motyvus;
3) sprendimo priėmimą atidėti, ir kai yra reali tikimybė tas aplinkybes pašalinti per
vieną mėnesį, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atideda spendimo priėmimą dėl prašymo patenkinimo. Atidėdamas sprendimą kadastro tvarkytojas nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą aplinkybėms, trukdančioms
įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar
juos pakeisti, pašalinti.
Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis,
prašymą padavusiam asmeniui įteikia arba išsiunčia (prašyme nurodytu adresu) Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatytos formos ir turinio išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo
faktą. Prašymą padavusiam asmeniui kartu grąžinami dėl nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų įrašymo ar pakeitimo pateiktų dokumentų originalai.
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21. KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR
IŠBRAUKIMAS
Asmuo, norintis įrašyti nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenis į kadastrą,
pateikia Registrų centro įmonės padaliniui prašymą. Prie prašymo įrašyti nekilnojamojo
turto objekto duomenis į kadastrą pridedami dokumentai:
1) Vyriausybės ar apskrities viršininko sprendimas dėl žemės paėmimo visuomenės
poreikiams;
2) Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimas dėl naujo žemės sklypo suformavimo, kai sklypas suformuotas vadovaujantis Žemės reformos įstatymo reikalavimais, taip pat kai padalijami, atidalijami ar sujungiami valstybinės žemės sklypai
bei privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų žemė išperkama visuomenės
poreikiams;
3) teritorijų planavimo įstatymo įgaliotos institucijos sprendimas dėl privačios žemės
sklypų suformavimo, kai jie padalijami, atidalijami ar sujungiami;
4) nekilnojamojo turto objektą suformavusių asmenų parengta ir patvirtinta nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla;
5) įstatymų ir kitų teisės aktų įgaliotų kitų institucijų sprendimai ar asmenų tarpusavio
sutartys dėl nekilnojamojo turto objekto formavimo, servitutų bei kitų apribojimų
naudotis nekilnojamuoju turtu nustatymo.
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui išvardytus dokumentus pateikia pareiškėjas
ar šio įgaliotas asmuo, išskyrus dokumentus, kuriuos teikti įgaliotos valstybės institucijos.
Kadastro tvarkytojo padalinys per 10 darbo dienų nuo prašymo įrašyti nekilnojamojo
turto objekto duomenis į kadastrą gavimo patikrina, ar:
1) prašymą padavęs asmuo turi teisę jį paduoti;
2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis
į kadastrą, atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis
į kadastrą, duomenys sutampa su nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenimis;
4) prašomo įrašyti nekilnojamojo turto objekto ribas galima pažymėti kadastro
žemėlapyje;
5) nenustatyta priežasčių, dėl kurių nekilnojamojo turto objektas negali būti įrašytas į
kadastrą.
Nagrinėjant prašymą nustačius, kad pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, kadastro tvarkytojo padalinys pažymi nekilnojamojo
turto objekto ribas kadastro žemėlapyje ir įrašo duomenis į kadastrą.
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22. ŽEMĖS APSKAITA
Žemės fondo apskaitos suvestinių duomenų parengimas.
Žemės valstybinė apskaitos tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės fondo apskaitą pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudotojų grupes
bei kadastro rodiklių struktūrą, nustato duomenų, kurių reikia šiems statistikos duomenims parengti teikėjus, pateikimo tvarką ir surenkamų kadastro rodiklių parengimo darbo
organizavimą.
Žemės valstybinės apskaitos suvestiniai ir statistikos duomenys rengiami kasmet
pagal sausio 1 d. būklę. Duomenys grupuojami pagal miestus, savivaldybių teritorijas,
apskričių teritorijas ir šalies teritoriją, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir
žemės naudotojų grupes, žemės naudmenų rūšis, nusausintą ir drėkinamą žemę.
Žemės valstybinės apskaitos suvestinių ir statistikos duomenų parengimo atsakingoji
institucija – Valstybės įmonė Registrų centras. Duomenis, kurių nėra Nekilnojamojo turto
registro duomenų bazėje ir kurių reikia žemės fondo apskaitai, teikia apskričių viršininkų
administracijų žemės tvarkymo departamentų žemėtvarkos skyriai, savivaldybės, miškų
urėdijos, nacionaliniai parkai, valstybiniai rezervatai ir kitos institucijos. Kadastro tvarkytojas žemės valstybinės apskaitos suvestinius ir statistikos duomenis rengia Žemės ūkio
ministerijos užsakymu valstybės biudžeto lėšomis.
Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys pagal savivaldybių, apskričių ir Lietuvos Respublikos teritoriją rengiami pagal nustatytas pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties kategorijas ir žemės nuosavybės ir valdymo formas:
Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys rengiami 0,01 ha tikslumu, nustatant
šiuos rodiklius:
Žemės kadastro statistikos duomenų rodikliai:
I. Žemės sklypai, plotai ir jų naudmenos
1. Žemės savininkų skaičius.
2. Žemės sklypų skaičius.
3. Bendras žemės plotas.
4. Žemės ūkio naudmenos:
4.1. ariamoji žemė;
4.2. sodai;
4.3. pievos ir natūralios ganyklos.
5. Miškai.
6. Keliai.
7. Užstatyta teritorija.
8. Vandenys.
9. Kita žemė, kurią sudaro:
9.1. medžių, krūmų želdiniai;
9.2. pelkės;
9.3. pažeista žemė;
9.4. nenaudojama žemė.
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10. Nusausinta žemė.
11. Drėkinama žemė.

II. Žemės naudojimas
12. Privačios žemės savininkų ir valstybinės žemės naudotojų skaičius.
13. Žemės ūkio paskirties žemė:
13.1. privati žemė:
13.1.1. fizinių asmenų žemė;
13.1.2. juridinių asmenų žemė;
13.1.3. sodininkų bendrijų narių žemė;
13.2. valstybinė žemė:
13.2.1. gyventojų asmeninio ūkio žemė;
13.2.2. fizinių asmenų nuomojama žemė;
13.2.3. valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė;
13.2.4. žemės ūkio įmonių (bendrovių) ir kitų juridinių asmenų nuomojama
žemė;
13.2.5. sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė;
13.2.6. nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemė.
13.3. savivaldybių žemė.
14. Miškų ūkio paskirties žemė:
14.1. privati žemė:
14.1.1. fizinių asmenų žemė;
14.1.2. juridinių asmenų žemė;
14.2. valstybinė žemė:
14.2.1. miškų urėdijų valdoma žemė;
14.2.2. nacionalinių parkų direkcijų valdoma žemė;
14.2.3. kitų juridinių ir fizinių asmenų naudojama žemė;
14.3. savivaldybių žemė.
15. Konservacinės paskirties žemė:
15.1. privati žemė:
15.1.1. fizinių asmenų žemė;
15.1.2. juridinių asmenų žemė;
15.2. valstybinė žemė:
15.2.1. valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų rezervatų žemė;
15.2.2. saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemė;
15.3. savivaldybių žemė.
16. Kitos paskirties žemė:
16.1. privati žemė:
16.1.1. fizinių asmenų žemė:
		 16.1.1.1. namų valdų žemės sklypai;
		 16.1.1.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;
16.1.2. juridinių asmenų žemė:
		 16.1.2.1. namų valdų žemės sklypai;
		 16.1.2.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;
16.2. valstybinė žemė:
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16.2.1. namų valdų žemės sklypai;
16.2.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;
16.3. savivaldybių žemė:
16.3.1. namų valdų žemės sklypai;
16.3.2. kitokiai veiklai naudojama žemė.
17. Vandens ūkio paskirties žemė:
17.1. privati žemė:
17.1.1. fizinių asmenų žemė;
17.1.2. juridinių asmenų žemė;
17.2. valstybinė žemė;
17.3. savivaldybių žemė.
18. Laisvos valstybinės žemės fondas.
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23. ŽEMĖS VERTINIMAS
23.1. Dirvožemio susidarymas
Dirvožemis – tai Žemės plutos viršutinis purusis sluoksnis, susidaręs iš gimtosios
uolienos, veikiant dirvodaros procesams, ir turintis potencialųjį derlingumą. Tai ypatinga
gamtinė biosferos formacija, susidedanti iš kietosios dalies (mineralų, uolienų, augalų ir
organizmų liekanų), skystosios dalies (dirvožemio tirpalų), dujinės dalies (deguonies, azoto, anglies dioksido, kitų dujų) ir gyvosios dalies (bakterijų, kitų augalų ir gyvūnų, augalų
šaknų). Veikiant vandeniui, orui ir gyviesiems organizmams, dirvožemyje nuolat vyksta
intensyvūs geocheminiai ir biocheminiai procesai.
Dirvožemio derlingumas – svarbiausioji savybė, skirianti jį nuo uolienų. Derlingumą
lemia dirvožemio sandara, drėgmės režimas, rūgštumas, organinių medžiagų kiekis, reljefas, klimatas, žemdirbystės metodai.
Dauguma dirvožemių pradėjo formuotis maždaug prieš 10–13 tūkst. metų, pasibaigus
paskutiniam ledynmečiui. Dirvožemio susidarymas – labai lėtas, ilgas ir sudėtingas procesas. Derlingasis sluoksnis susidaro dėl žemės paviršiuje nuolat vystančių fizinių, cheminių
ir biologinių procesų sąveikos. Vidutinis dirvožemio storis Lietuvoje apie 30 cm.
Dirvožemių susidarymas ir įvairovė susiję su keliais svarbiausiais dirvodaros procesais – dūlėjimu, humifikacija, jaurėjimu, velenėjimu ir pelkėjimu.
Dirvožemio mineralinės medžiagos daugiausia susidaro dūlėjant dirvodarinei uolienai. Dėl fizinio dūlėjimo uoliena sutrupa, susmulkėja, suyra į žvyrą, smėlį, smulkžemį.
Dirvožemį pasiekusiame kritulių vandenyje yra įvairių cheminių junginių ir elementų, todėl
sunkdamasis per dirvožemį toks vanduo sukelia dirvodarinės uolienos cheminį dūlėjimą.
Jis labiausiai veikia minkštesnes uolienas, jo suyra į molius, kurie blogai praleidžia vandenį
ir turi daug organinių medžiagų.
Dūlėjimas – uolienų ir mineralų irimas dėl fizinių ar cheminių veiksnių poveikio jų
slūgsojimo vietoje.
Humifikacija – tai organinių augalų ir gyvūnų liekanų irimas dirvožemyje ir jų virtimas humusu. Nuo jo kiekio priklauso svarbiausia dirvožemio savybė – derlingumas. Irimą
sukelia dirvožemyje gyvenantys mikroorganizmai.
Jaurėjimas – lengvai tirpstančių medžiagų išplovimas iš viršutinių dirvožemio
sluoksnių į gilesnius. Jeigu iškrinta daug kritulių, o gruntinis vanduo slūgso giliau, po
miškais, ypač spygliuočių, dirvožemiai jaurėja – kritulių vanduo tirpdo, išplauna bei
įplauna gilyn įvairias druskas, karbonatus ir taip skurdina dirvožemį.
Velėnėjimas – tamsaus, humusingo dirvožemio sluoksnio susidarymas yrant
organinėms medžiagoms. Po žolinės augalijos danga ar lapuočių miškais dirvožemiai
velenėja. Velenėjimo procesas sparčiau vyksta pievose, kur kasmet didelė augalų masės
dalis apmiršta, nyksta.
Pelkėjimas – dirvožemio durpėjimas dėl nuolatinio drėgmės pertekliaus. Drėgnose
vietose, kur gruntinis vanduo yra negiliai arba žemės paviršiuje slūgso vandeniui mažai
laidūs sluoksniai dirvožemis pelkėja. Dirvai vis labiau įmirkstant, pakinta augalija, jos
liekanos nebesupūva – ima kauptis durpių sluoksnis.
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Glėjėjimas – dirvožemio įmirkimo procesas. Kai drėgmės perteklius būna ilgą laiką,
vanduo trukdo orui patekti į dirvožemį. Lėčiau suyra organinės liekanos. Mineralinė
dirvožemio masė ima glėjėti – dirvožemyje atsiranda melsvų dėmių. Jei dirvožemiuose
yra tik dėmių, jie vadinami glėjiškais o jei ištisinis glėjaus sluoksnis – glėjiniais.
Dirvožemio susidarymui ir jo pokyčiams turėjo įtaką:
1. Gimtoji uoliena. Vykstant gamtiniams procesams per tūkstančius metų susiformavo moreninės, fliuvioglacialinės, limoglacialinės, eolinės, deliuvinės, eliuvininės ir
organogeninės kilmės uolienos. Lietuvoje didžiausius plotus užima moreninės kilmės (56
proc.), limnoglacialinės kilmės (18 proc.) ir fliuvioglacialinės kilmės (14 proc.) uolienos.
Moreninės kilmės uolienos susikaupė kaip ledynų sąnašos. Skiriamos dugninės morenos, susidariusios ištirpusio ledyno masyve, lygumose, ir galinės morenos, susiformavusios kalvotame reljefe, ledynų liežuvių pakraščiuose. Nuo didžiųjų ledynų nutekančio
vandens srautai (upės ir upeliai) suformavo fliuvioglacialines sąnašas, dažniausiai –
smėlingas lygumas (zandrus). Ledynų patvenktų (prieledyninių) ežerų dugne formavosi
limnoglacialinės nuosėdos (dažniausiai – juostuotieji moliai). Eolinės kilmės uolienos
– tai ledynmečio metu vėjo perklostytos smulkios dirvožemio dalelės, sudariusios lygumų
liosinius dirvožemius arba gūbriuotus ir kauburiuotus smėlynus. Deliuvinės uolienos – tai
dirvožemiai, kurie veikiami svorio jėgos ir lietaus vandens yra nuslinkę žemyn, į šlaitų
papėdes. Aliuvinės kilmės uolienos susiklostė iš vandens nešmenų upių salpose, terasose
ir deltose. Organogeninės uolienos – tai durpės, susidariusios žemiausiose reljefo vietose
iš nesusiskaidžiusių organinių medžiagų liekanų.
2. Klimatas. Didžiausią reikšmę dirvožemiui turi temperatūra ir krituliai. Augalų
vegetacija prasideda esant 5° C temperatūrai, o dirvodaros procesai ypač paspartėja esant daugiau kaip 10° C. Atskirose Lietuvos teritorijos dalyse metinė efektyvių (aktyvių)
temperatūrų suma sudaro nuo 2300 iki 2600. Pagal oro temperatūros vidurkį šalies teritorijoje išskirti trys agroklimatiniai rajonai: I – vėsus, apimantis Žemaičių aukštumas; II
– vidutiniškai šiltas, apimantis šiaurinę ir vakarinę Lietuvos dalis; ir III – šiltas, apimantis pietinę Lietuvos dalį. Be šilumos sąlygų, dirvožemio susidarymui ir augalų auginimo
sąlygoms turi įtakos kritulių kiekis. Priklausomai nuo atstumo nuo jūros bei nuo aukštumų
ir žemumų išsidėstymo vyraujančių vėjų atžvilgiu, Lietuvoje per metus iškrenta nuo
520 mm kritulių Vidurio Lietuvos šiaurinėje dalyje iki 900 mm Žemaičių aukštumoje;
vidutiniškai – 675 mm.
Pagal augalų vegetacijos periodo šilumos išteklius, augalų žiemojimo sąlygas, drėgmės
išteklius dirvožemyje, sąlygos dirvožemiams formuotis ir augalams augti šiaurinėje Lietuvos dalyje (Skuodo, Akmenės rajonai, Telšių apskritis, Zarasų, Ignalinos ir Švenčionių
rajonai) yra apie 4 proc. blogesnės, o pietinėje dalyje (Marijampolės ir Alytaus apskritys)
– apie 4 proc. geresnės nei vidutiniškai Lietuvoje.
3. Gyvieji organizmai. Esant palankioms sąlygoms, augalija ir gyvūnija palengvina
dirvodaros uolienų skaidymąsi ir galutinai jas paverčia dirvožemiu. Lietuvos teritorijoje
dirvožemis formavosi per 10 -13 tūkst. metų. Šiuo laikotarpiu vyravo įvairus klimatas;
didžiąją laikotarpio dalį dirvožemį formavo augantys miškai. Vyko jaurėjimo (dirvožemio
medžiagų, ypač karbonatų išsiplovimo), velėnėjimo (organinės medžiagos susidarymo),
pelkėjimo ir glėjėjimo (mineralinių junginių redukcijos) procesai. Susidariusio dirvožemio
ryškiausias požymis – humusas, kuris apibūdinamas kaip augalų ir gyvūnų liekanų bio-
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cheminio kitimo procese susiformavusi organinė medžiaga, puvenos. Humuse yra svarbiausi maisto elementai, kuriuos dėl mikroorganizmų veiklos įsisavina augalai.
4. Žmogaus ūkinė veikla. Ji dirvožemiui turėjo įtakos nuo miškų naudojimo
žemdirbystei pradžios. Lydyminė žemdirbystė (iškertant ir išdeginant mišką) Lietuvoje
prasidėjo maždaug prieš 4 tūkst. metų. Vėliau dirbama žemė buvo gerinama išrenkant
akmenis ir iškertant krūmus. Žemė su drėgmės pertekliumi buvo sausinama atvirais grioviais nuo XIX a. pabaigos. Uždaro drenažo sistemos pradėtos rengti XX a. pradžioje,
intensyviausiai šie darbai vyko 1956-1990 metais. Sausinamoji melioracija labai pagerino dirvožemio ūkines savybes. Vandens ir oro režimas dirvožemyje sudaro geresnes
sąlygas žemės ūkio augalams augti. Po nusausinimo padidėja dirvožemio poringumas ir
laidumas vandeniui, vienodžiau pasiskirsto drėgmė. Dirvožemis pavasarį anksčiau įšyla,
jame intensyvesnė aerobinių mikroorganizmų veikla, augalai geriau pasisavina maisto medžiagas. Dėl spartesnio organinių medžiagų irimo dirvožemyje atsiranda daugiau
laisvojo azoto, kurio tik dalį pasisavina augalai. Dėl padidėjusių eliuvinių .procesų daugiau
nitratų ir metalų išplaunama, dirvožemis rūgštėja. Todėl nusausintų plotų gerinimo darbai
apima subalansuotą jų tręšimą ir rūgščių dirvų kalkinimą. Tręšimo ir kalkinimo poreikis
nustatomas panaudojant dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenis apie turtingumą judriuoju fosforu (P2O5), judriuoju kaliu (K2O), azotu (N), taip pat apie dirvožemio rūgštumą
(pH rodiklis HCI ištraukoje) Tręšimas padeda atkurti ir pagaminti augalams prieinamas
maisto medžiagas. Kalkinimas pagerina dirvožemio fizikines savybes (struktūrą, aeraciją,
vandens režimą), agrochemines savybes (sumažindamas mainų, potencinį ir hidrolitinį
rūgštumą bei padidindamas dirvožemių pasotinimą bazėmis) ir mikrobiologines savybes
(padidėja azotą fiksuojančių mikroorganizmų ir fermentų aktyvumas).
Dėka žmogaus ūkinės veiklos žemės ūkio naudmenų dirvožemiai tapo geriau pritaikyti žemės ūkio augalams auginti. Ariant žemę, pastorėjo viršutinis derlingasis dirvožemio
sluoksnis (iki 22 - 25 cm). Tačiau dėl netinkamo žemės dirbimo kalvotuose ir lengvų
žemių ariamosios žemės plotuose atsirado nuardytų dirvožemių, mažai tręšiamuose
dirvožemiuose sumažėjo humuso kiekis.

23.2. Dirvožemio savybės
Dirvožemis pasižymi šiomis savybėmis:
1. Granuliometrine sudėtimi. Dirvodarinės uolienos ir dirvožemiai sudaryti iš
įvairaus dydžio dalelių – granuliometrinių elementų. Jie grupuojami į tokias frakcijas:
žvyras (dalelių dydis 3-1 mm), smėlis (1–0,05 mm), dulkės (0,05–0,001 mm) ir dumblas
(dalelės smulkesnės kaip 0,001 mm). Vertinant dirvožemius su skirtinga frakcijų struktūra,
nustatytas granuliometrinės sudėties apibūdinimas (2 lentelė).
2 lentelė. Dirvožemių granuliometrinė sudėtis (Lietuvos sąlygomis modifikuotas Fere trikampis)
Granuliometrinės sudėties
klasės nr. pavadinimas
I
Smėlis
II
Rišlus smėlis
III
Priesmėlis
IV
Smėlingas lengvas priemolis

simbolis
S
s1
ps
sp1

Frakcijų sudėtis, proc.
smėlis
dulkės
daugiau kaip 85 iki 15
70-85
iki 30
43-79
11-50
52-85
iki 39

dumblas
iki 15
iki 15
Iki 9
9-20
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Granuliometrinės sudėties
klasės nr. pavadinimas
V
Smėlingas sunkus priemolis
VI
Vidutinio sunkumo priemolis
VII
Sunkus priemolis
VIII
Dulkiškas priesmėlis
IX
Dulkės (aleuritai)

simbolis
sp2
p1
p2
dps
da

X
XI

dp
dp1

Frakcijų sudėtis, proc.
smėlis
dulkės
dumblas
45-80
iki 28
20-35
23-52
28-50
7-25
20-45
15-53
27-40
15-20
50-80
iki 5
iki 20
daugiau kaip iki 12
80
10-45
50-80
5-15
iki 35
50-88
10-27

dp2
sm
dm
m

iki 20
iki 45-65
iki 20
iki 45

XII
XIII
XIV
XV

Dulkiškas lengvas priemolis
Dulkiškas vidutinio sunkumo
priemolis
Dulkiškas sunkus priemolis
Smėlingas molis
Dulkiškas molis
Molis

40-73
iki 20
40-60
iki 40

27-40
35-55
40-60
daugiau kaip
40

16 pav. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis

2. Dirvožemio horizontais. Dirvožemio horizontu laikomas viršutinis žemės sluoksnis, kuriame yra susiformavęs dirvožemis. Pagal genetines savybes skiriami šie pagrindiniai horizontai:
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1) durpinis. Jis susidaręs iš menkai aeruojamos organinių dirvožemių medžiagos.
Jame yra daugiau kaip 20-30 proc. organinių medžiagų. Be to, šis horizontas paprastai yra
prisotintas vandens mažiausiai mėnesį per metus (neskaitant plotų su dirbtinai reguliuojamu drėgmės režimu).
2) puveninis. Tai gausiai prisotintas bazėmis ir turintis iki 20–30 proc. organinių
medžiagų dirvožemis, pasižymintis patvaria struktūra ir gana storas (25 cm ir daugiau).
3) durpiškasis. Tai nepasotintas bazėmis, rūgščios reakcijos dirvožemis, turintis 2030 proc. organinių medžiagų ir gana storas (25 cm ir daugiau).
4) jaurinis. Tai dirvožemis, iš kurio išplautos molio dalelės ir judrieji geležies oksidai.
5) iliuvinis humusinis geležingasis. Jis paprastai slūgso po jauriniu horizontu ir turi
iliuvinių amorfinių junginių, sudarytų iš organinės medžiagos ir aliuminio.
6) geležingasis. Jame kaupiasi ir aptinkamos gausios stambios geležingos dėmės ir
konkrecijos.
7) karbonatingasis. Jame yra susikaupę antriniai kalcio (CaCO3) ar kiti karbonatai,
sudarantys 15-50 proc. dirvožemio smulkžemio frakcijos. Karbonatingojo horizonto storis – ne mažesnis kaip 15 cm.
8) moliuotasis. Tai iliuvinis horizontas, turintis gerokai daugiau molio negu virš jo
esantis horizontas.
9) pilkšvasis. Tai turintis mažai organinės anglies horizontas, plonesnis nei 20 cm.
10) rudžeminis. Tai morfologiškai pakitęs paviršinis horizontas, turintis karbonatų
išplovimo požymių, arba jame išnykusi pirminė uolienos struktūra.
3. Diagnostinėmis savybėmis. Iš jų pagrindinės:
1) uolėtumas – kai ištisinė kieta medžiaga (uoliena) slūgso po plonu dirvožemio
sluoksniu arba vietomis išeina į žemės paviršių;
2) glėjiškumas – kai dėl ilgalaikio prisotinimo gruntiniais vandenimis susidaro redukcijos sąlygos ir glėjiškumo žymės pasireiškia daugiau kaip 50 proc. dirvožemio
masės;
3) stagniškumas – tai dirvožemio laikinas užmirkimas veikiant paviršiniam vandeniui, kai susidaro redukcijos sąlygos.
Nustačius dirvožemių horizontus ir jų diagnostines savybes, apibūdinama dirvožemio
diagnostinė medžiaga. Lietuvoje plačiausiai paplitusi ši dirvožemių diagnostinė
medžiaga:
1. organinė. Ji susideda iš organinių liekanų, kurios dažniausiai kaupiasi esant
drėgmės pertekliui.
2. Aliuvinė. Tai aliuvinės ir ežerinės nuosėdos, ant kurių periodiškai nusėda nauja
medžiaga. Tokie smėlio ir organinės medžiagos sluoksniai gali būti iki 100 cm
gylio.
3. Karbonatingoji. Tai medžiaga, turinti 2 proc. ir daugiau CaCO3.
4. Gipsingoji. Tai mineralinė medžiaga, turinti 5 proc. ir daugiau gipso.
5. Sulfidinė. Tai medžiaga, susidariusi vandeningose nuosėdose, turinčiose sieros,
dažniausiai sulfidų forma.
Dirvožemio savybės nustatomos atliekant laboratorines analizes. Tiriant dirvožemius
ir jų agrochemines savybes, vietovėje charakteringose vietose imami dirvožemio mėginiai
iš ariamojo sluoksnio arba ir iki 2 m gyliu iškastų dirvožemio profilių. Mėginių vietos
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žymimos kartografinėje medžiagoje. Tyrimų medžiagos pagrindu parengiami dirvožemio
žemėlapiai (dažniausiai masteliu 1:10000), kuriuose išbraižomi skirtingas savybes turinčių
dirvožemių kontūrai bei nurodomos jų pagrindinės charakteristikos. Atliekant dirvožemio
agrocheminių savybių tyrimus, dirvožemių žemėlapiuose pažymimi žemės ūkio naudmenų
sklypai su skirtingu rūgštumu bei skirtingu judriojo fosforo ir kalio kiekiu.
Visa dirvožemių tyrimo medžiaga išreiškiama automatizuotoje Lietuvos dirvožemio
duomenų bazėje (LTd DB), parengiant skaitmeninius teminius žemėlapius. Dirvožemių
žemėlapius bei Lietuvos dirvožemių duomenų bazę rengia VĮ Valstybinis žemėtvarkos
institutas. Dirvožemių agrocheminių savybių tyrimus atlieka Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras.
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24. LIETUVOS DIRVOŽEMIŲ KLASIFIKACIJA
Dirvožemis – tai sudėtingas ir nuolat kintantis gamtinis darinys, kurio savybės priklauso nuo vietos gamtinių sąlygų ir jų kitimo. Norint susivokti pasaulio dirvožemių įvairovėje,
jau seniai stengiamasi juos įvertinti ir suklasifikuoti. Pagal naujausią, tarptautinę klasifikavimo sistemą, sukurtą įvairių šalių mokslininkų 1997 m., visi dirvožemiai buvo suskirstyti
atsižvelgiant į jų grūdėtumą, reljefą ir klimato sąlygas. Buvo išskirta 30 pagrindinių I
lygmens grupių ir 153 II lygmens grupės. Pagal šią klasifikaciją 1999 m. buvo sudarytas ir
naujas sisteminis Lietuvos dirvožemių sąrašas.
Lietuvos dirvožemiai apibūdinami pagal FAO – UNESCO Pasaulio dirvožemių
žemėlapių klasifikatorių. Pagrindinės dirvožemių grupės:
1. Pradžiažemiai. Tai įvairūs mineraliniai dirvožemiai, išskyrus žvyro, salpinius ir
durpinius. Jie neturi glėjinių savybių iki 50 cm nuo žemės paviršiaus. Daugiausia paplitę
rytų ir pietryčių Lietuvos kalvotame reljefe bei Žemaitijos kalvų stačiausiuose šlaituose.
2. Kalkžemiai. Juose daugiau kaip 40 proc. CaCO3  turintys dirvožemiai prasideda
25 cm nuo žemės paviršiaus. Tai karbonatinių žvyrų dirvožemiai, išsidėstę nedideliais plotais įvairiose šalies vietovėse, ypač Akmenės, Pakruojo, Pasvalio ir Biržų rajonuose.
3. Rudžemiai. Jie susidarę menkai ir vidutiniškai sudūlėjusiose dirvodarinėse uolienose. Vyrauja Vidurio Lietuvoje – Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse.
4. Išplautžemiai. Tai dirvožemiai, kuriuose iš paviršinių horizontų išplautos druskos ir molio dalelės yra susikaupusios iliuviniame moliuotame B horizonte. Lietuvoje
plačiausiai paplitę visose vietovėse, dažniausiai – Rytų Lietuvos plynaukštėje ir Žemaičių
aukštumos rytinėje dalyje.
5. Palvažemiai. Tai dirvožemiai, turintys jaurinį horizontą (iki 100 cm nuo žemės
paviršiaus) ir susidarę periodiškai užmirkusiose žemėse. Lietuvoje išsidėstę nedideliais
plotais.
6. Balkšvažemiai. Tai dirvožemiai, turintys iki 100 cm moliuotąjį horizontą, į kurį
įsiterpia jaurinis horizontas. Lietuvoje plačiai paplitę Baltijos ir Žemaičių aukštumose.
7. Smėlžemiai. Tai smėlio dirvožemiai, susidarę daugiausia fliuvioglacialinėse ir
kitose smėlinėse sąnašose. Paplitę Rytų ir Pietryčių Lietuvos smėlingose lygumose bei
kitose vietovėse.
8. Jauražemiai. Tai mažai humusingi dirvožemiai, kuriems būdingas intensyvus
pirminis ir antrinis mineralų dūlėjimas bei molio dalelių išplovimas iš viršutinių horizontų.
Jų randama šalia smėlžemių fliuvioglacialinėse ir kitose smėlinėse sąnašose, daugiausia
Klaipėdos, Šilutės, Kauno, Jonavos, Panevėžio, Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
9. Šlynžemiai. Tai dirvožemiai, turintys glėjiškumo savybių, dažniausiai dėl sekliai
esančio gruntinio vandens poveikio. Jie išsidėstę nedideliais ploteliais žemiausiose reljefo
vietose, įdubimuose.
10. Durpžemiai. Tai aukštapelkių, tarpinių pelkių ir žemapelkių dirvožemiai, turintys
10 cm ar storesnį durpinį diagnostinį dirvožemio horizontą.
11. Salpžemiai. Tai aliuviniai dirvožemiai, susiformavę Nemuno, Minijos, Jūros
ir kitų upių slėniuose. Jie turi aliuvinę diagnostinę medžiagą, prasidedančią 25 cm nuo
dirvožemio paviršiaus.
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Lietuvoje labiausiai paplitę apie 45 proc. visų dirvožemių yra išplautžemiai (velėniniai
jauriniai). Jie susidarę drėgno klimato sąlygomis, kai dėl gausių kritulių iš paviršinių
sluoksnių išplaunamos tirpios druskos ir molio dalelės kaupiasi gilesniuose dirvožemio
horizontuose Šie dirvožemiai vidutinio derlingumo, gana rūgštūs.
Labiausiai sujaurėję, itin rūgštūs ir nederlingi yra pušynų dirvožemiai, dar vadinami
jauražemiais.
Derlingiausi Lietuvoje yra kalkžemiai (velėniniai karbonatiniai) dirvožemiai. Jie
užima apie 8 proc. bendro dirvožemių ploto. Susidarę iš karbonatingų uolienų, yra neutralaus rūgštumo, turi daug puvenų. Juose gerai dera kviečiai, linai, cukriniai runkeliai.
Įvairiose Lietuvos vietose, ypač Vidurio žemumoje, paplitę rudžemiai. Tai tamsiai ar
šviesiai rudi gana derlingi priemolingi dirvožemiai.
Nuolat užmirkstančiose lygumose ir pažemėjimuose yra palvažemių. Jie panašūs
į kalkžemius, tik labiau įmirkę. Nusausinti jie prilygsta našiausiems Vidurio žemumos
dirvožemiams.
Šviesiai melsvi, pilkai žalsvi supelkėjusių vietų ir pelkių dirvožemiai vadinami
šlynžemiais. Jie susidaro dėl negiliai slūgsančio gruntinio vandens pertekliaus. Nedidelių
jų plotelių yra žemiausiose paviršiaus vietose – lomose, daubose.
Užliejamose upių slėniuose yra salpžemių. Tai sąnašiniai dirvožemiai. Jie palyginti
našūs, nes patvinusi upė paviršių užkloja vis nauju dumblo sluoksniu. Salpžemiuose želia
derlingiausios natūralios pievos.
Labai drėgnose, pelkėtose vietose susidaro durpžemiai. Nedidelių jų plotų yra visoje
Lietuvoje. Juose kasamos durpės, o nusausinus – įrengiamos kultūrinės pievos ir ganyklos.
Dirvožemio horizontas – dirvožemio profilio ruožas, atitinkantis vieną kurį dirvodaros etapą, susiformavusį to ruožo dirvožemio sluoksnį ar sluoksnių kompeksą.
Dirvožemio profilis – vertikalus dirvožemio pjūvis, kuriame matyti visi jo sluoksniai
ar sluoksnių kompleksai, vadinami horizontais.
Apibūdinant dirvožemius, svarbus požymis yra dirvožemio fazės, kurios rodo jo pakitimo stadijas ar laipsnius. Tai: 1) neturintys fazės dirvožemiai; 2) nukasti; 3) rekultivuoti;
4) akmenuoti; 5) žvyriniai; 6) smėliniai; 7) eroduoti (labai smarkiai, smarkiai, vidutiniškai,
menkai); 8) nupustyti (labai smarkiai, smarkiai, vidutiniškai, menkai); 9) užtvinstantys;
10) seklūs aliuviniai;11) sausinami; 12) drėkinami; 13) uoliniai; 14) dvilyčiai.
Priklausomai nuo dirvožemių turtingumo bazėmis, dar skiriami pasotintieji ir nepasotintieji dirvožemiai.
Iš viso yra 289 dirvožemio tipologiniai vienetai. Vertinant dirvožemius pagal jų
našumą (tinkamumą žemės ūkio augalams auginti) apibūdinančias savybes, išskirta 20
pagrindinių grupių:
1. Rudžemiai ir karbonatingieji išplautžemiai;
2. Glėjiškieji rudžemiai ir glėjiškieji karbonatingieji išplautžemiai;
3. Paprastieji pajaurėję išplautžemiai;
4. Glėjiškieji, paprastieji ir pajaurėję išplautžemiai;
5. Balkšvažemiai;
6. Glėjiškieji balkšvažemiai;
7. Smėlžemiai;
8. Glėjiškieji smėlžemiai;
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9. Karbonatingieji smėlžemiai ir pasotintieji šlynžemiai;
10.Puveningieji ir durpiškieji šlynžemiai;
11. Salpžemiai (sausi);
12.Glėjiškieji salpžemiai;
13.Puveningieji ir durpiškieji salpžemiai;
14.Uoliniai kalkžemiai;
15.Žvyriniai kalkžemiai;
16.Trąšažemiai;
17.Menkai eroduotieji;
18.Vidutiniškai eroduotieji;
19.Žemapelkės dirvožemiai;
20.Tarpinės pelkės dirvožemiai.
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25. DIRVOŽEMIO DERLINGUMAS
Dirvožemio derlingumas – (našumas) yra jo pajėgumas aprūpinti augalus maisto
medžiagomis, drėgme, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir šilumos bei sudaryti palankią
fizikinę, cheminę aplinką normaliai jiems plisti, augti ir vystytis. Derlingas dirvožemis
yra neutralios ar artimos jai reakcijos, jame daug augalų pasisavinamų maisto medžiagų,
pakankamai humuso ir nėra kenksmingų medžiagų. Naudojant žemę, negalima leisti, kad
dirvožemio derlingumas arba jo fizikinės bei agrocheminės savybės blogėtų, t .y. kad
dirvožemis degraduotų.
Dirvožemio derlingumą lemiantys veiksniai ir derlingumo didinimo priemonės:
1. Dirvožemio tipai ir granuliometrinė sudėtis. Prigimtinės dirvožemio savybės
apsprendžia galimybę auginti vienus ar kitus augalus bei jų derlingumą.
2. Maisto medžiagos. Trūkstant jų dirvožemius reikia tręšti tiek, kad kompensuotų
augalų išnešamų maisto medžiagų kiekį. Kuo lengvesnė granuliometrinė sudėtis bei kuo
mažiau dirvožemyje humuso, tuo didesnė turėtų būti trąšų norma. Tręšimo efektas: 100 kg
trąšų (veikliosios medžiagos) grūdų derlių padidina 0,4–0,7 tonomis.
3. Dirvožemio reakcija. Tinkamiausia daugumai augalų auginti dirvožemio reakcija
– 5,6 ir daugiau pH. Kai pH 5,1–5,5, dirvožemiai silpnai rūgštūs, 4,6–5,0 – vidutiniškai
rūgštūs, iki 4,5 – stipriai rūgštūs. Dirvų kalkinimas atkuria normalią reakciją ir padidina
derlių iki 10 proc. Be to, pagerinamos sąlygos auginti kviečius ir daugiametes žoles.
4. Dirvožemio drėgmė. Drėgmės perteklius dirvožemyje reguliuojamas sausinant
šlapius ir labai šlapius dirvožemius (jų yra 10 proc.), periodiškai šlapius (30 proc.) ir
periodiškai sausus (40 proc.) dirvožemius, daugiausia – uždaro drenažo sistemomis. Melioracijos darbai grūdų derlingumą padidina 1,3–1,4 t/ha, daugiamečių žolių šieno
– 2,1 t/ha;
5. Dirvožemio oras. Siekiant išvengti dirvožemių suslėgimo, atliekami drenažo darbai
ir laikomasi agrotechninių reikalavimų žemės dirbimui, sudarant trupininę struktūrą. Geros
dirvožemio struktūros požymiai: lietaus vanduo greitai susigeria į dirvožemį; dirvožemis
nesutankėja ir per daug neperdžiūsta; dirvožemis pakankamai atsparus slėgimui (išlaiko
žemės dirbimo mechanizmų svorį).
6. Augalams kenksmingos medžiagos ir gyvūnai. Nuo cheminės ir biologinės
toksikozės apsaugoma tinkama sėjomaina arba laikant juoduosius pūdymus. Tame pačiame
lauke miežius galima auginti ne daugiau kaip 2–3 metus iš eilės, rugius, avižas ir bulves
– 2 metus. Daugelį augalų į patį lauką galima sėti po 3–4 metų.
7. Dirvožemio humusingumas. Labai nehumusinguose dirvožemiuose humuso
yra daugiau kaip 4 proc., humusinguose – 3-4 proc. (priesmėlio ir smėlio dirvožemiuose
– daugiau kaip 2,5 proc.), vidutiniškai humusinguose – 2–3 (1,5–2,5); nehumusinguose
– 1–2 (0,5–1,5) procento. Humuso kiekį galima padidinti tręšiant organinėmis trąšomis
ir tinkamu žemės ūkio augalų kaitaliojimu sėjomainoje. Be kraikinio mėšlo, organinėms
trąšoms priskiriama periodiškai auginami žaliajai trąšai augalai ir susmulkinti šiaudai
(nuėmus javus) kartu su azoto trąšomis.
Dirvą gerinantys augalai – daugiametės žolės, po kurių geriausiai dera žieminiai ir
vasariniai javai, linai, rapsai ir kaupiamieji augalai. Po žieminių javų tinkamiausi pašariniai
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augalai – bulvės, šakniavaisiai ir linai, po vasarinių javų – bulvės ir cukriniai runkeliai, po
rapsų – vasarojus, bulvės, linai ir šakniavaisiai.

17 pav. Apskričių ir rajonų teritorijų žemės ūkio naudmenų našumo balai

8. Erozijos procesai. Dirvožemio erozija – tai periodiškai paviršinį dirvožemio
sluoksnį veikiančių vandens srautų ar vėjo ardomoji veikla. Vandens eroziją sukelia
kritulių ar sniego tirpsmo vanduo, tekėdamas žemės paviršiumi nuolydžio kryptimi. Šios
erozijos poveikį padidina intensyvus žemės dirbimas, kai dirvožemio nesustiprina augalų
šaknys, bei mechaninis žemės ūkio padargų poveikis, palaipsniui nuverčiant žemyn dirbamos žemės sluoksnį (mechaninė erozija). Dėl vandens erozijos nunešamas derlingiausias
viršutinis dirvožemio sluoksnis bei augalams reikalingos maisto medžiagos. Vandens erozija pasireiškia apie 1/3 šalies teritorijos kalvoto reljefo rajonuose. Vėjo erozija pasireiškia
apie 3 proc. šalies teritorijos, pajūrio ir pietryčių Lietuvos lengvų žemių laukuose. Dėl šios
erozijos nupustomas paviršinis armens sluoksnis ir tai sumažina dirvožemio našumą.
Būtinos priešerozinės priemonės: 1) auginti tokius augalus, kurių šaknys geriausiai sulaiko dirvožemį nuo vandens srautų susidarymo. Priešerozinėse sėjomainose daugiamečių
žolių procentas didėja priklausomai nuo šlaitų statumo ir ilgio; 2) nedirbti žemės sunkia
technika, suslegiančia dirvožemį; 3) įdiegti agrotechniką su minimaliu sukultūrintų dirvų
dirbimu; 4) kalvotų žemių sklypus arti skersai šlaito, verčiant vagas aukštyn; 5) nuardytus plotus praturtinti organinėmis trąšomis ir atkurti jų humusingumą bei struktūrą. Vėjo
erozijos poveikiui sumažinti taikomas minimalus žemės dirbimas ir mažesnių dirbamos
žemės laukų formavimas bei laukų apsauginių juostų įrengimas.
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9. Akmenuotumas. Iš paviršinio dirvožemio sluoksnio turi būti periodiškai pašalinami
akmenys.
Sukultūrinto ir tinkamai naudojamo žemės ūkio naudmenų dirvožemio pagrindiniai
požymiai:
• gera dirvožemio struktūra;
• neutrali arba jai artima dirvožemio reakcija;
• nusistovėjęs organinių medžiagų (humuso) balansas;
• didelis dirvožemio biologinis aktyvumas bei nitrifikacinė galia (gerai pasisavinamos maisto medžiagos, greitai suyra kenksmingos organinės medžiagos);
• kenksmingų medžiagų (sunkiųjų metalų, pesticidų) kiekis ne didesnis arba nedaug
didesnis už foninį šių medžiagų kiekį, būdingą tai vietovei);
• nėra žemės dirbimui trukdančių akmenų;
• dirva nepiktžolėta.

18 pav. Žemės verčių žemėlapio fragmentas

Dirvožemio derlingumą nulemia dirvožemio tipas, granuliometrinė sudėtis, šilumos,
vandens ir maisto medžiagų režimas, organinių medžiagų kiekis, mikrobiologinės savybės
ir taikomos agrotechnikos priemonės (žemės dirbimas, tręšimas). Ūkinė veikla taip pat
gerokai veikia šių veiksnių kitimą – didina derlingumą ar skurdina gamtinę aplinką.
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Biologiniai dirvožemio derlingumo išsaugojimo ir didinimo metodai šiuo metu laikomi perspektyviausiais. Iš jų rekomenduojami:
1) tinkamos sėjomainos;
2) daugiamečių ankštinių augalų plotų didinimas;
3) mėšlo, šiaudų ir kitų organinių medžiagų panaudojimas humuso kiekiui dirvožemyje
didinti;
4) tarpinių augalų auginimas žaliajai trąšai;
5) dirvožemio kalkinimas.
Norint, kad didėtų dirvožemio derlingumas, reikia išnaudoti ir natūralius gamtinius
veiksnius – drėgmės pakitimus, gilų įšalą, gilias bei tankias augalų šaknis ir naudingą
mikroorganizmų veiklą.
Svarbiausi agrocheminiai parametrai, apibūdinantys dirvožemio derlingumą, yra
dirvožemio reakcija, organinių medžiagų, augalų pasisavinimo fosforo ir kalio kiekiai.
Svarbus rodiklis įvertinant dirvožemį yra jo struktūra. Geros dirvožemio struktūros
požymiai:
1) žemę lengva dirbti;
2) lietaus vanduo greitai susigeria į dirvožemį;
3) dirvožemis nesutankėja ir per daug neperdžiūsta;
4) dirvožemis pakankamai atsparus slėgimui.
Geros ekologinės būklės dirvožemio agrocheminiai požymiai tokie:
1) neutrali arba jai artima dirvožemio reakcija;
2) nusistovėjęs organinių medžiagų humuso balansas;
3) didelis dirvožemio biologinis aktyvumas bei nitrifikacinė galia (gerai pasisavinamos maisto medžiagos, greitai suyra kenksmingos organinės medžiagos);
4) kenksmingų medžiagų ( sunkiųjų metalų, pesticidų) kiekis ne didesnis arba nedaug
didesnis už foninį šių medžiagų kiekį, būdingą tai vietovei.
Rūgščias dirvas (pH mažesnes kaip 5,5) reikia kalkinti, tačiau ne per daug, ypač
sudurpėjusiuose ir daug organinių medžiagų turinčiuose dirvožemiuose. Didelis kalcio kiekis sukelia organinių medžiagų skaidymosi pagreitėjimą ir kai kurių dirvožemio
agrofizikinių savybių pablogėjimą. Tik nesuslėgtose dirvose būna gera dirvožemio
struktūra.
Besaikis žemės ūkio intensyvinimas XX a. Europoje labai pakenkė aplinkai. Todėl
1992 m. Europos Sąjunga reformavo savo žemės ūkio politiką ir iškėlė tokius pažangaus
ūkininkavimo uždavinius:
• mažinti žemės ūkio gamybos priklausomybę nuo iškasenų iš žemės gelmių (naftos,
anglių, mineralinių žaliavų), dirvožemio ir aplinkos degradaciją, toliau išlaikant
žemės ūkio gamybos produktyvumo didėjimą vienam gyventojui;
• skatinti tradicinį ūkininkavimą, papildant jį naujomis idėjomis, padedančiomis taikyti aplinkai draugiškas ir subalansuotas žemės ūkio gamybos sistemas;
• tobulinti ūkio valdymą, geriau naudoti gamybos priemones ir įrengimus, mažinti
energijos suvartojimą ir gerinti kaimo žmonių gyvenimo sąlygas;
• žadinti etnines bei žmogiškąsias vertybes, susijusias su žemės ūkio gamyba ir maisto kokybe, laikyti gyvulius artimoje jų prigimčiai aplinkoje. Siekti, kad pašaruose
būtų kuo mažiau dirbtinių medžiagų;
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Pažangus ūkininkavimas – tai taip pat ir atsakomybė, įpareigojanti didinti biologinę
įvairovę bei gražinti kraštovaizdį.
Ūkininkauti reikia pradėti nuo gamybos planavimo ir žemės ūkio teritorijos organizavimo. Reikia siekti pastovios, gerai apgalvotos ir ilgalaikės laukų tvarkos. Turi būti
sudaromi ūkių planai, kur juose pažymėtos naudmenos, keliai, grioviai ir kt. Ūkio planuose nurodomi sėjomainos laukai, sodyba su gamybiniais pastatais, esami ir planuojami
apsauginiai želdiniai. Želdiniai turi skirti gyvenamąją ir gamybinę sodybos dalis. Svarbu
gerai suplanuoti ganyklų ir šienaujamų daugiamečių žolių plotus. Dirbami laukai turi būti
pakankamai dideli, kuo vienodesnio dydžio ir keturkampės formos, kad būtų lengviau
naudoti žemės ūkio techniką.
Pasirenkant ūkio kryptį (specializaciją), būtina atsižvelgti į vietos sąlygas – dirvožemį,
reljefą, klimatą bei atitinkamiems regionams perspektyvią specializaciją. Vakarų zonoje,
Rytų aukštumose ir Pietryčių Lietuvoje daugiau dėmesio reikėtų skirti pieno ir mėsos
galvijininkystei, o Vidurio zonoje – intensyvesnei prekinei augalininkystei ir jos deriniams su gyvulininkyste.
Pasirenkant augalininkystės produkciją ir auginamus augalus, atsižvelgiama į
dirvožemio granuliometrinę sudėtį. Lengvose dirvose didžiausią produkcijos dalį paprastai
sudaro grūdai, neblogai dera bulvės ir kai kurios žolės. Sunkesniuose dirvožemiuose geriau auga ne tik javai, bet ir linai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, daugiametės žolės.
Daugiau dėmesio į gamtosaugą turi būti kreipiama rengiant specializuotosios gamybos kalvotame reljefe, karsto rajone, upių salpose ir paežerėse planus.
Sėjomaina – tai ariamosios žemės naudojimo būdas, kai ji suskirstoma pastoviais
ir lygiais laukais, kuriuose augalai kaitomi iš anksto nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ūkio
gamtines, ekonomines ir organizacines sąlygas.
Dirvožemio erozija – tai periodiškai paviršinį dirvožemio sluoksnį veikiančių vėjo
ar vandens srautų ardomoji veikla.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys dirvožemio išteklius, privalo:
– saugoti ir didinti dirvožemio derlingumą;
– imtis priemonių, padedančių išvengti neigiamo dirvožemio erozijos poveikio.
Vandens eroziją sukelia kritulių ar sniego tirpsmo vanduo, tekėdamas žemės paviršiumi
nuolydžio kryptimi. Šios erozijos daroma žala labai įvairi: derlingojo dirvožemio sluoksnio ir maisto medžiagų nuplovimas nuo šlaitų, ardomų šlaitų pasėlių naikinimas, griovių
šlaitų ir kelių ardymas, griovių vagų užnešimas nešmenimis, vandens telkinių dumblėjimas
ir vandens teršimas.
Skiriamos šios vandens erozijos rūšys:
• plokštuminė (vanduo teka plačiomis srovelėmis plaudamas dirvožemį ištisai);
• linijinė ( vanduo koncentruojasi ir išgraužia griovelius, vagas ar griovas).
Priešerozinis žemės dirbimas. Kalvotų žemių šlaitus reikia arti skersai šlaito verčiant
vagas aukštyn. Nepalikti juodojo pūdymo, iš rudens nearti ražienų. Nedirbti žemės sunkia technika, suslegiančia dirvožemį. Taikyti priešerozines sėjomainas. Taikyti juostinę
žemdirbystę kalvų šlaituose.
Siekiant mažinti linijinę eroziją, rekomenduojama taikyti hidrotechnikos priemones.
Intensyvų vandentakų ardymą žemės ūkio plotuose galima sumažinti limituojant paviršinį
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nuotėkį, kuris koncentruojasi vandentakoje, atitekėdamas iš tam tikro baseino ploto. Kai
koncentruota tėkmė pasidaro didesnė už kritinį dydį, ją reikia pašalinti drenažu.
Vėjo erozija Lietuvoje nėra intensyvi, išskyrus Kuršių neriją, pajūrio rajonus ir
Pietryčių Lietuvos smėlingas dirvas. Vidurio Lietuvoje vėjo erozija pasireiškia besniegėmis
žiemomis, kai dirvos greitai pradžiūsta. Vėjo erozijos poveikiui sumažinti taikomas minimalus žemės dirbimas. Kita priemonė yra apsauginių želdinių juostos. Apsauginių
želdinių juostų ilgoji kraštinė turi būti statmena vyraujantiems vėjams. Pirmiausia reikia
apželdinti dirbti netinkamus sklypus griovių sankirtose, griovių ir kelių sankirtose, lauko
kelių sankryžose, prie vandens telkinių. Kalvoto reljefo sąlygomis pirmiausia apželdinamos
labai ardomos ir pustomos kalvų viršūnės bei viršutinės šlaitų dalys.
Šlapynės – tai nuolat arba periodiškai vandeniu užlieti žemės plotai, kuriuose susidaro specifinės hidrologinės sąlygos, vandens augalija ir dirvožemis. Šlapynės – tai biologiniai filtrai, skiriantys vandens telkinius nuo aplinkinių plotų. Vanduo, pratekėjęs per tokį
filtrą, apsivalo: teršalai nusėda tankioje žolinėje augalijoje ir nepatenka į atvirus vandens
telkinius. Tokie plotai dažniausiai susidaro potvynių užliejamose ar šaltiniuotose nelygaus
reljefo teritorijose. Kad būtų didesnė biologinė įvairovė, jie gali užimti nuo 10 iki 15 proc.
žemės ūkio naudmenų ploto.

19 pav. Dirvožemio žemėlapio fragmentas
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26. ŽEMĖS KADASTRO DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Supratimas apie žemę ir teisės į žemę bei žemės administravimo ištakos tokios pat
senos kaip pati žemės nuosavybė. Žemės teisės šaknys siekia romėnų teisę, yra užfiksuotos
pačiuose seniausiuose V–VIII a. Barbarų teisynuose. Supratimas apie žemės registraciją
nuolat kito, įgydamas vis naujas formas. Profesorius Jan P. Williamson (Australija)
išskiria kelias žemės administravimo sistemos raidos frazes: agrokultūrinę, industrinę ir
informacinę.
Agrokultūrinės revoliucijos metu, feodalinio valdymo sistemoje, egzistavo tik fizinis
žemės supratimas. Žemė buvo pirminis išteklių ir turto simbolis. Šiame etape kadastro
sistemos vaidmuo buvo viešai pareikšti apie jos savininkų santykius sprendžiant finansinius klausimus.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir ketinant legalizuoti kai kurias žemes
bei finansiniais sumetimais XVI a .buvo atlikti svarbūs žemės administravimo darbai. 1540
m. Žygimanto Senojo žmona karalienė Bona pietinėse LDK žemėse įsakė pradėti matuoti valstiečių žemes valakais, jas registruoti, kelti valstiečius iš senų žemių, o jau 1554
m. nusiuntė matininkus matuoti žemių, tinkamų kaimams steigti. Kitais metais prasidėjo
masiniai valakų matavimo darbai.
Industrinė revoliucija pradėjo laužyti vien fizinį žemės kaip vienintelio pragyvenimo
šaltinio supratimą: žemė pradedama suvokti kaip prekinis kapitalas. Daugelyje Vakarų
valstybinių žmonių mobilumas ir ekonominis pakilimas, žemės prekybos padidėjimas
industrinės revoliucijos metu sukėlė legalius institucinius pokyčius, suformuodamas žemės
nuosavybės supratimą ir kadastro sistemą kaip priemonę žemės pardavimui ir rinkodarai.
Dabartinę Lietuvos žemės reformą kai kurie mokslininkai lygina su XIX a. žemės
reforma, kai po baudžiavos panaikinimo valstiečiams buvo dalijamos žemės.
Po Antrojo pasaulinio karo augantis žmonių skaičius sąlygojo gerokai didesnį jų
mobilumą. Tai ypač skatino susidomėjimą regioniniu ir miestų planavimu, atvėrusiu kitokias kadastro naudojimo galimybes.
XX a. 9 – ajame dešimtmetyje Vakarų šalyse buvo pastebėti įvairūs žemės administravimo sistemos trūkumai, todėl pradėtas formuoti platesnis požiūris į žemės administravimą,
atkreipiant dėmesį į bendruosius visuomenės raidos tempus, įvertinant aplinkos užterštumą
bei socialinio teisingumo problemas. Visa tai greitina ekonominę plėtrą. Planuojant žemės
administravimo darbus tapo svarbūs viešieji interesai bei detalesnės žemės naudojimo
galimybės. Atsirado kompleksinės informacijos poreikis, kuris sąlygojo norą sukurti
kompleksinės paskirties kadastro sistemą.

26.1. Nekilnojamojo turto kadastro statusas
Nekilnojamojo turto kadastras steigiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims kaupti, oficialiai informacijai apie kadastre sukauptus duomenis teikti. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro
centriniame duomenų banke.
Nekilnojamojo turto kadastras tai metodiškai sutvarkytas valstybinis visų teisinių
nekilnojamojo turto objektų duomenų registras tam tikroje šalyje ar rajone, paremtas
objektų ribų matavimais. Tokie nekilnojamojo turto objektai sistemiškai identifikuojami,
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suteikiant jiems skirtingus identifikatorius. Juos apibrėžia privačios arba viešosios teisės.
Kontūrai, identifikatoriai kartu su aprašomaisiais duomenimis, turi nurodyti kiekvieno
atskiro nekilnojamojo turto objektų paskirtį, plotą, vertę bei juridines teises ar apribojimus, susijusius su tuo objektu.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra
laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie
nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.
Pažengusios šalys šiuo metu jau pereina iš trečiosios į ketvirtąją kadastro sistemos
raidos fazę, o daugelis besivystančių šalių eksperimentuoja esant skirtingoms žemės administravimo vystymosi fazėms. Nors žemės administravimui turi įtakos patirtis, nacionalinių
ir valstybinių institucijų veikla, ekonominiai ir socialiniai apribojimai, tačiau visuomenės
poreikiai neišvengiamai sąlygos visuotinį požiūrį į žemės administravimą.

26.2. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas
Nekilnojamojo turto kadastrą tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Registrų
centras.
Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių
duomenų apsaugą.
Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą įrašo Kadastro tvarkytojo darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka
suteiktą kvalifikaciją. Kadastro nuostatus tvirtina Vyriausybė.
Kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras. Kadastro duomenis į
kadastrą įrašo ir tvarko Kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir
savivaldybėse darbuotojai. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys,
turintys Nacionalinės žemės tarnybos išduotą licenciją vykdyti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas
nekilnojamasis daiktas, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų
koordinatės, nekilnojamųjų daiktų geometriniai ir techniniai parametrai, apskaičiuojami
žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys
faktiški kadastro duomenys.
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų
ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose
vietinėse koordinačių sistemose, atliekami:
1) įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant,
sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, išskyrus atvejus, kai atidalijami žemės ūkio
paskirties žemės sklypai ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai kaimo gyvenamojoje
vietovėje sugrąžinti bendrąja daline nuosavybe natūra po 1997 m. liepos 1 dienos;
2) keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio
taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių siste-
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moje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;
3) grąžinant, suteikiant ar perduodant nuosavybėn neatlygintinai kitos paskirties
valstybinės žemės sklypus, esančius miesto gyvenamosiose vietovėse;
4) parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės
sklypus, išskyrus namų valdas kaimo gyvenamosiose vietovėse;
5) žemės sklypo savininkui ar naudotojui pageidaujant;
6) parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn, išnuomojant ir iš naujo pertvarkant
sodininkų bendrijos žemės ar bendrijos teritorijose esančių sodų žemės sklypus, parengtus
pagal žemėtvarkos ar detaliuosius planus;
7) perleidžiant nuosavybėn privačią žemę (pagal sandorius) miestų gyvenamosiose
vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. žemės sklypų kadastriniai matavimai visais atvejais bus atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje
koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.
Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai
suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta
tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių
savininkui ar naudotojui pageidaujant.

26.3. Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje
Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių
sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą.
Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates
ir kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, Kadastro tvarkytojui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.
Kadastro tvarkytojo padaliniai kadastro žemėlapyje pažymi:
1). žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje,
nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;
2). pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;
3). inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų
koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.
Kadastro tvarkytojo padalinys, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro
žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą.
Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija Kadastro
tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina Kadastro tvarkytojas.
Kadastro žemėlapyje pažymimos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų
vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribos pagal:
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1. Posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:
1.1. valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;
1.2. vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema;
1.3. sąlyginėje koordinačių sistemoje;
2. posūkio taškų koordinates, nustatytas analitiškai:
2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1:500,
1:1000;
2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius;
2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemėlapius;
2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus).
Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių
matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat
išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai
jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, urbanizuotose kaimo vietovėse – iki 0,2 metro,
kitose kaimo vietovėse – iki 0,6 metro.
Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su administracinių
vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis
ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių
kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba.
Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija
nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.
Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatytomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija,
žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Tais atvejais, kai kadastro tvarkytojas negali sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo
plano pateikimo jam dienos kadastro tvarkytojas parengia išvadą, nurodydamas tikrinto
sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, kuris, kadastro tvarkytojui
pateikus išvadą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis,
Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka surašomas žemės sklypo kadastro duomenų
patikslinimo aktas ir jo pagrindu parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus
turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo.
Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus vedėjo išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo
išvados gavimo dienos pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.
Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su gretimų žemės
sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal ortofotografinio žemėlapio
situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu (kelių, vandens
telkinių ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo
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ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeičia žemės
sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemės
sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris priima
sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis.
Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina
kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo suformuoto naujo
žemės sklypo ribas .
Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų
ribų keitimo, kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo
kartografinė medžiaga, techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

26.4. Nekilnojamojo turto administravimas
Nekilnojamojo turto administravimo sistema suprantama kaip metodiškai sutvarkyta
valstybinė duomenų apie nekilnojamąjį turtą surinkimo, apdorojimo ir registravimo sistema, apimanti visus teisės aktais apibrėžtus duomenis apie nekilnojąjį turtą, nuosavybės ar
valdymo teises į jį, šių teisių apribojimus bei suvaržymus, taip pat ir grafinius duomenis
nustatytus jų ribų ar kontūrų matavimais.
Nekilnojamojo turto administravimo sistema susideda iš 3 pagrindinių dalių:
1) nekilnojamojo turto kadastro;
2) nekilnojamojo turto registro;
3) nekilnojamojo turto vertinimo.
Nekilnojamojo turto kadastro sistema apibūdina nekilnojamojo turto objektus – žemės
sklypus, statinius, patalpas ar inžinerinius įrenginius. Sistema turi atsakyti į klausimą – kur
yra nekilnojamojo turto objektas ir kokios kiekybinės jo charakteristikos.
Nekilnojamojo turto registro sistema turi užtikrinti nekilnojamojo turto objektų ir
teisių į juos juridinį statusą bei atsakyti į klausimą, kas valdo šiuos objektus ir kokiu būdu.
Nekilnojamojo turto vertinimo sistema turi užtikrinti nekilnojamojo turto objektų
kokybinių ir vertinių duomenų surinkimą, atsakyti į klausimą, kodėl yra tokios kokybinės
nekilnojamojo turto objektų charakteristikos ir kokia jų vertė.
Daugiau nei prieš dešimtmetį Lietuva pradėjo įgyvendinti radikalias ir sudėtingas
reformas, reorganizacijas siekdama pereiti nuo centralizuotos planinės prie rinkos ekonomikos. Po nepriklausomybės atkūrimo nekilnojamojo turto grąžinimas ir privatizacija
davė pradžią naujai nekilnojamojo turto administravimo sistemai kurti. Priimti pagrindiniai teisiniai aktai, kurie padėjo įveikti planinės ekonomikos pasekmes atkuriant piliečiams
nuosavybės teises, reguliuojant turtinius santykius bei kuriant sugrąžinto nekilnojamojo
turto bei teisių į jį teisinės registracijos sistemą, taip pat užtikrino nekilnojamojo turto
valdymo saugumą. Buvo sukurta nauja teisinė ir institucinė infrastruktūra bei verslo aplinka. Visa tai Lietuvai atvėrė naujas galimybes, darė didelę įtaką šalies ekonomikai, visuomenei ir jos gyvenimui.
Lietuva pasirinko šiuolaikinį nekilnojamojo turto administravimo sistemos kūrimo
kelią. Palaipsniui ši sistema buvo sėkmingai įdiegta remiantis JT EEK ( Jungtinių Tautų
Europos Ekonominės Komisijos) Žemės administravimo gairėmis. Lietuva atsižvelgė į
kitų JT EEK šalių patyrimą ir sėkmingai panaudojo tarptautinę patirtį. Sistemai sukurti
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įtakos turėjo naujos rinkos bei ekonomikos vystymasis, didelis technologinis progresas,
socialiniai pokyčiai ir ryškėjantys valstybinių institucijų ir privataus verslo santykiai.
Priimti įstatymai dėl institucinių viešųjų ir privačių struktūrų užtikrina nekilnojamojo
turto valdymo saugumą, sudaro galimybę gauti kreditą, perleisti nekilnojamąjį turtą, gerina turto naudojimą, įveda nekilnojamojo turto mokesčius bei priemones, kurios mažina
spekuliaciją turtu bei ginčus dėl žemės valdymo. Nekilnojamojo turto administravimo
sistemą sutvirtina išsami įstatymų bazė. Neseniai įvykdytos teisinės reformos rodo pastangas tobulinti šioje srityje vykdomos politikos ir nustatytos tvarkos efektyvumą.
Pastaraisiais metais Lietuva padarė didelę pažangą plėtodama informacines technologijas ir elektroninės vyriausybės informacines sistemas. Vyriausybiniu lygiu susiformavo aiški vizija, ir palaipsniui įgyvendinamas „vieno langelio“ principas. Jau sėkmingai
veikia Nekilnojamojo turto registras ir Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras,
Adresų registras. Šiuo metu pagrindinius registrus tvarko viena institucija – valstybės
įmonė Registrų centras. Tačiau atskirai veikiantys Hipotekos ir Turto arešto aktų registrai
nesuderinami su nekilnojamojo turto teisių registravimo viename registre principu bei
„vieno langelio“ principu. Tokia sistema nepatogi bankams, kitoms kreditavimo institucijoms bei piliečiams – ji brangesnė ir apsunkina įkeitimo procedūrą. Turi būti įgyvendinta
viešai prieinama elektroninių paslaugų sistema.
Naujoji nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema Lietuvoje gana efektyvi. Ji
atvira, orientuota į visuomenę bei paremta daugiatikslio pritaikymo koncepcija. Vienoje sistemoje saugomi skaitmeniniai tekstiniai ir grafiniai duomenys – tai labai teigiamas
pasiekimas. Klientams aptarnauti vis dažniau naudojamas internetas. Nekilnojamojo
turto kadastro ir registro sistemą tvarko viena valstybės įmonė, kurios veiklą reglamentuoja teisiniai aktai ir prižiūri Teisingumo ministerija. Tuo pat metu sudaromos sąlygos
pasinaudoti sistemos teikiamomis didesnėmis galimybėmis, kurios būtų naudingos šalies
ir užsienio ekonomikai bei elektroninei visuomenei. Reikalinga visų valstybės registrų
elektroninė sąveika, paremta geografine informacine sistema.
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema funkcionuoja ūkiskaitos pagrindais.
Surinktos lėšos naudojamos sistemai tobulinti, veiklos pažangai skatinti ir klientų poreikiams tenkinti.
Šalyje sukurta kompiuterizuota rinkos verte paremta vertinimo sistema, taip pat pasirengta nekilnojamojo turto mokesčio, pagrįsto rinkos verte, įvedimui. Dabartinė situacija,
kai egzistuoja du atskiri žemės ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčiai bei dvi
skirtingos mokesčių bazės, nėra optimali, objektyvi ir teisinga. Interneto panaudojimas
informacijai apie rinkos vertę publikuoti – labai teigiamas dalykas, skatinantis nekilnojamojo turto rinkos plėtrą.
Atkuriant nuosavybės teises savininkams bei paveldėtojams kaimo vietovėse, žemė
buvo suskaidyta į nedidelius sklypus. Ateityje būtina sujungti nedidelius žemės sklypelius
į racionalius, ekonomiškai naudingus sklypus, kad būtų galima užtikrinti konkurencingą
ūkininkavimą. Daugiau dėmesio reikia skirti paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai
priemonių integravimui bei užtikrinti gyventojų dalyvavimą. Žemės grąžinimas miestų
teritorijose vėluoja, nes trūksta teritorinio planavimo dokumentų bei vietinės planavimo
sistemos. Todėl būtinas geras vadovavimas bei efektyvesnis savivaldybių dalyvavimas
šiame procese. Būtina kuo greičiau parengti nacionalinę žemės konsolidavimo strategiją.
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Padaryta pažanga geodezijos ir kartografijos srityje. Kadastro žemėlapis sudaromas
pagal žemės sklypų matavimo duomenis taikant naujas geografinės informacijos (GI)
technologijas. Žemės reformos metu žemės sklypai buvo matuojami preliminariai, o tokio
matavimų tikslumo nepakanka, nes ateityje gali iškilti ginčų dėl ribų.
Tarptautinis bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis leido sėkmingai įgyti
žinių, įgūdžių, reikalingų kuriant nekilnojamojo turto administravimo sistemą. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo Lietuvai buvo sudaryta galimybė palyginti įvairius sprendimus
bei sukurti geriausiai tinkamą šaliai sistemą. Nepaisant visos pažangos, svarbu ir toliau
plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir ieškoti naujų būdų bei kelių nekilnojamojo turto
administravimo sistemai tobulinti atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius valstybinio
ir privataus sektoriaus bei plačiosios visuomenės poreikius.
Archyvai – svarbi nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemos dalis. Juose
saugomi nekilnojamojo turto registracijos dokumentai, nekilnojamojo turto kadastro,
nekilnojamojo turto vertinimo ir rinkos tyrimų dokumentacija, kadastro žemėlapiai, organizaciniai, administraciniai ir informaciniai dokumentai. Atsižvelgiant į archyvų apimtis ir
svarbą kuriama elektroninio dokumentų archyvo sistema.

26.5. Daugiatikslio kadastro sukurimas
Daugiatikslis kadastras apima visą reikalingą informaciją apie žemę ir interesus į
ją. Daugiatikslio kadastro pagrindą sudaro Nekilnojamojo turto kadastras, kuriame kaupiami duomenys apie nuosavybės ir kokybinės bei kiekybinės žemės charakteristikos
kiekvienam sklypui. Teminiuose kadastruose – miškų, saugomų teritorijų, žemės gelmių,
kultūros vertybių, teritorijų planavimo duomenų, kaupiami detalesni duomenys apie šiuos
objektus. Georeferenciniai (baziniai kartografiniai) duomenys yra pagrindas visiems kadastrams. Be šių duomenų integruojantis į ES reikia detalių duomenų apie dirvožemį ir
žemės naudojimą.
Pagrindiniai uždaviniai daugiatikslio kadastro sukūrimui:
• visos, tiek privačios, tiek valstybinės, žemės įregistravimas nekilnojamojo turto
kadastre;
• bazinio kartografavimo (georeferencinių duomenų) proceso spartumas;
• nekilnojamojo turto rinkos tyrimų ir rinkos vertės duomenų sukaupimas siekiant
įgyvendinti nekilnojamojo turto apmokestinimą pagal rinkos vertę;
• dirvožemio ir žemės naudojimo apskaitos įgyvendinimas.
Baigiant žemės nuosavybės atkūrimą efektyvus žemės administravimas galimas
tik teritorijų planavimo sprendinių pagrindu. Šiuos sprendimus lemia daugelis faktorių:
žemės ūkio; aplinkos apsaugos; socialinės ekonominės politikos bei kitų sektorių vystymo
strategija.
Žemės naudojimo planavimas yra prioritetinis uždavinys sprendžiant tolesnį
valstybinės žemės fondo naudojimą. Valstybinės žemės naudojimo planavimas turi remtis
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, o kol jie neparengti, valstybinės žemės pardavimas turėtų būti ribojamas, tačiau skatinama jos nuoma.
Valstybinės žemės naudojimas turi vykti pagal parengtus teritorijų planavimo sprendinius, kuriuose nustatoma būsima žemės nuosavybė – privati ar valstybinė. Šių teritorijų
planavimo organizatoriai turėtų būti savivaldybės bei žemės administravimo institucija.
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Valstybinės žemės pardavimą pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus tikslinga
vykdyti per valstybės įmonę, tokiu būdu užtikrinant proceso skaidrumą ir biurokratinių
kliūčių pašalinimą. Ateityje žemės fondo sukūrimas leistų mažesnėmis sąnaudomis nei
žemės paėmimas visuomenės reikmėms įgyvendinti atitinkamus teritorijų plėtros projektus. Šiam uždaviniui įgyvendinti taip pat būtina parengti normatyvinius dokumentus.
Žemės nuosavybės grąžinimo ir žemės privatizavimo metu per pastarąjį dešimtmetį
susiformavo labai nepalanki žemėvalda, pasižyminti smulkiais ir nepalankiai išdėstytais
sklypais. Smulki žemėvalda sąlygoja neefektyvų ūkininkavimą bei apsunkina žemės
judėjimą rinkoje. Tokia situacija skatina žemės konsolidavimo (pertvarkymo) poreikį,
kuriuo yra suinteresuoti savininkai, naudotojai ir valstybė. Žemės pertvarkymas daugelyje
valstybių reglamentuojamas atskirai, nes tai sudėtingas ir kompleksinis procesas.

26.6. Kadastro vizija Kadastras 2014
Tradicinės vakarietiškos kadastro sistemos pasižymėjo patikimumu, griežta tvarka
bei pripažinta privačios žemės nuosavybės teisių saugumo garantija ir buvo naudojamos
daugelį dešimtmečių, tačiau sparti technologinė pažanga, socialiniai pokyčiai, globalizacija ir stiprėjanti verslo ryšių ir jų teisinių bei aplinkos užterštumo pasekmių sąsaja sukėlė
kadastro sistemų įtampą. Jos nebegali prisitaikyti prie visų naujų pokyčių. Tai akivaizdžiai
iliustruoja pasaulyje vykdomos kadastro sistemų reformos. Tuo tikslu buvo sukurta darbo
grupė, sukonstravusi ateities kadastro viziją „Kadastras 2014“.
Kadastras 2014 – tai metodiškai sutvarkytas kiekvienos valstybės visų teisinių
žemės objektų duomenų registras, paremtas objektų ribų matavimais. Tokie žemės objektai sistemiškai identifikuojami skirtingais identifikatoriais. Juos apibrėžia privačios arba
viešosios teisės. Kontūrai ir identifikatorius kartu su aprašomaisiais duomenimis gali nurodyti kiekvieno atskiro objekto paskirtį, plotą, vertę bei juridines teises arba apribojimus,
susijusius su tuo žemės objektu. Be aprašomosios informacijos, apibūdinančios žemės objektus, Kadastras 2014 yra oficialūs teisių, susijusių su teisiniais žemės objektais, įrašai.
Kadastras 2014 atsako įklausimus „kur“ ir „kiek“ bei „kas“ ir „kaip“. Kadastras 2014
gali pakeisti tradicines ir žemės registracijos koncepcijas. Tai visapusiška žemės administravimo sistema.
Šeši Kadastro 2014 teiginiai apibrėžia kadastro plėtros tikslus ir turinį, organizaciją,
techninį tobulinimą, privatizavimą, sąnaudų padengimą.
1-ajame Kadastro 2014 teiginyje pažymima, kad Kadastras 2014 atspindi išsamią
žemės situaciją, įskaitant viešąsias teises į ją ir apribojimus. Pasaulio gyventojų skaičius
ir žemės naudojimas didėja. Absoliučią fizinių ir juridinių asmenų žemės kontrolę vis
labiau riboja visuomeniniai interesai. Siekiant užtikrinti žemėvaldos saugumą, ateities kadastro sistema turi akivaizdžiai pateikti visus faktus apie žemę. Kadastras 2014 turi apimti
didesnę sritį nei tradicinis kadastras, kadangi laisvos žemės plotas labai pasikeitė.
2-ajame Kadastro 2014 teiginyje sakoma, kad žemėlapiai ir registrai nebus atskirti.
Toks atskyrimas buvo reikalingas, kadangi turimos technologijos – popierius ir pieštukas
– neleido pasirinkti jokių kitų sprendimų. Atsakomybės padalijimas tarp matininko ir
teisininko kadastro srityje bus pakeistas.
3-iasis teiginys: „Kadastro žemėlapiams – ne. Tegyvuoja modeliavimas“. Žemėlapiai
visada buvo modeliai, tačiau turima technologija neleido jų lanksčiau naudoti. Lankstu-
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mas kartografijoje buvo išgaunamas įvairiais masteliais. Šiuolaikinės technologijos tam
pačiam duomenų modeliui sukuria įvairių mastelių ir formų žemėlapius. 2014 metais kadastre nebus braižytojų ir kartografų.
4-asis teiginys: „Popierių ir pieštuką kadastro sistemoje keičia kompiuteriai“.
Geomatinė technologija taps įprastu kadastro darbo įrankiu. Nebrangūs ir ekonomiški
sprendimai įmanomi tuo atveju, jeigu derinamos lanksčios administracinės priemonės ir
modernios technologijos. Šiuolaikinis kadastras turi pateikti bazinį duomenų modelį. Viso
pasaulio matininkų mąstymas turi būti modelinis. Modeliuodami jie turi taikyti šiuolaikines
technologijas.
5-asis teiginys: „Kadastro 2014 sistema turi būti kuo daugiau privatizuota. Valstybinis ir privatūs sektoriai turi bendradarbiauti“. Valstybinės sistemos ne tokios lanksčios
ir mažiau pritaikytos vartotojui nei privačios įmonės. Laisva ekonomika reikalauja, kad
žemės rinkos, žemės naudojimas ir planavimas būtų lankstus. Privatus sektorius tampa vis
svarbesnis. Valstybinis sektorius veiklą turi koncentruoti į priežiūrą ir kontrolę.
6-asis teiginys: „Kadastras 2014 turi būti ūkiskaitinis“. Kadastro sistemos reikalauja
didelių investicijų. Kadastro sistemoje įforminta ir apsaugota žemė yra patrauklesnė investicijoms. Investicijos ir gamybos išlaidos turi atsipirkti arba jas turi padengti iš to gaunantieji naudą. Išlaidų ir pelno analizė yra svarbi įgyvendinant kadastro reformą. Matininkai
ateityje turės labiau gilintis į ekonomikos problemas.
Kadastras 2014, besirūpindamas žemės administravimo reikalais, garantuos žemės
administravimo sistemos plėtrą. Saugus ir išsamus teisinių ir fizinių objektų įforminimas
skatins nuolatinę visuomenės plėtrą.
Teisės į žemę buvo ir yra svarbus pavienių asmenų ir visuomenės socialinis ir politinis
argumentas. Jos daro įtaką asmenims ir visuomenės grupėms. Net ekonominiai sprendimai
priklauso nuo to, kaip visuomenė traktuoja žemės nuosavybę. Daugelyje šalių tradicinė
kadastro sistema yra būtent įrankis, kuris sustiprina žemės rinkų patikimumą. Ten, kur
nėra kadastro sistemos, žemės rinka neveikia.
Valstybė kuria aplinkos apsaugos įstatymus, atsižvelgdama į didėjantį aplinkos naikinimo pavojų. Jų nuostatos taip pat gali daryti įtaką žemės naudojimo apribojimui, kai
ši nuosavybės teise priklauso teisėtiems pareiškėjams. Daugelyje šalių viešieji įstatymai
buvo sukurti saugos tikslais, kad būtų sumažintos su žemės naudojimu, išteklių švaistymu
susijusios problemos.
Kadastro sistema, kuri išsamiai apibūdina teisinę situaciją apie žemę, mažina riziką
prarasti finansus. Standartizuota ir išsami kadastro sistema palengvina žemės tvarkymą.
Sutaupyti pinigai skiriami klientams, nes atpinga produktai ir paslaugos.
Kadastro 2014 sistema numato apimti visą šalį, sukurti nesudėtingą informacinę
struktūrą ir taikyti teisinio nepriklausomumo principą įgyvendinant šiuos reikalavimus.

26.7. Kadastro sąveika su kitais valstybės registrais ir kadastrais.
Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šių valstybės registrų, kadastrų,
informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informacija:
1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų
naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu;
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2. Žemės gelmių registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmių ištekliais;
3. Kelių duomenų bankų – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su kelių naudojimu;
4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkinių naudojimu;
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo
turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;
6. Geodezinio pagrindo informacinės sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS
pagrindo duomenimis;
7. Savivaldybių teritorijų planavimo duomenų bankų ir teritorijų planavimo
dokumentų registrų – detaliųjų, specialiųjų ir bendrųjų planų duomenimis;
8. Kultūros vertybių registro – apie nekilnojamojo turto objektų specialiąsias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kultūros
vertybėmis, jų teritorijomis ar apsaugos zonomis;
9. Lietuvos Respublikos adresų registro – apie nekilnojamojo turto objektų adresus;
10. georeferencinių duomenų bazių.
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27. VALDYMO INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA
REGULIUOJANT ŽEMĖS SANTYKIUS
Lietuvos Respublikos Seimas:
• leidžia ir tikslina įstatymus;
• tvirtina administracinių vietovių ribų pakeitimas;
• tvirtina planavimo dokumentus, numatančius šalies teritorijos tvarkymo ir naudojimo strategines kryptis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
• detalizuodama įstatymų nuostatas, priima nutarimus valstybinės žemės nuosavybės,
žemės valdymo, naudojimo, disponavimo ja ir kitais žemės santykių reguliavimo
klausimais;
• nustato licencijų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimo tvarką;
• nustato žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinės priežiūros tvarką;
• priima sprendimus dėl valstybinės žemės perdavimo patikėjimo teise;
• tvirtina gyvenamųjų vietovių ribų pakeitimus;
• įstatymų nustatytais atvejais nustato arba detalizuoja specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• tvirtina apskričių teritorijų bendruosius bendruosius planus ir valstybinių parkų
planavimo schemas;
• tvirtina programas, numatančias šalies ir regionų ūkinės veiklos plėtojimą ir žemės
naudojimo reguliavimą.
Žemės ūkio ministerija arba Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos:
• rengia ir tvirtina nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos ir žemės informacinės
sistemos darbų taisykles, metodikas ir instrukcijas;
• rengia ir įgyvendina žemės reformos įgyvendinimo, žemės naudojimo, teritorijų
optimizavimo, žemės gerinimo, žemės išteklių naudojimo programas;
• planuoja valstybės biudžeto lėšomis vykdomus žemėtvarkos, žemės informacinės
sistemos kūrimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės valstybinės apskaitos darbus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
• administruoja valstybės biudžeto ir specialiųjų programų, įskaitant Europos Sąjungos,
lėšas, skiriamas nurodytiems darbams, kontroliuoja, kaip jos naudojamos;
• organizuoja šalies žemės fondo būklės ir dirvožemio savybių tyrimus;
• koordinuoja valstybinę žemės naudojimo kontrolę;
• įstatymų nustatytais atvejais atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų
bei kitų žemėtvarkos darbų priežiūrą;
• atstovauja valstybei bylose dėl sprendimų, susijusių su valstybinės žemės perleidimu, mainais, nuoma ar perdavimu naudotis neatlygintinai, priimtų pažeidžiant
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, panaikinimo, šių sprendimų pagrindu
sudarytų žemės sandorių pripažinimo negaliojančiais bei sandorių dėl valstybinės
žemės, kai kita šalis nevykdo sandorio sąlygų, pripažinimo negaliojančiais ar nutraukimo prieš terminą;
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• metodiškai vadovauja žemėtvarkos ir žemės informacinės sistemos tvarkymo darbams ir juos kontroliuoja;
• metodiškai vadovauja rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir
valstybinių žemėvaldų tvarkymo dokumentus;
• kaupia informaciją žemės tvarkymo ir administravimo bei žemės reformos klausimais;
• išduoda licencijas rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus;
• įstatymų nustatytais atvejais tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus;
• teikia pasiūlymus ir rengia medžiagą Vyriausybei dėl žemės santykius reguliuojančių
norminių dokumentų tvirtinimo ar tikslinimo;
• tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl žemės nuosavybės ar naudojimo teisių
pažeidimo, jeigu šių asmenų netenkina apskričių viršininkų, išnagrinėjusių šiuos
skundus, atsakymas.
Apskričių viršininkai (apskrities teritorijoje):
• įgyvendina valstybės politiką teritorijos planavimo, žemės naudojimo ir apsaugos
srityse;
• įgyvendina žemės reformą, priima sprendimus dėl nuosavybės teisių į žemę
atkūrimo ir valstybinės žemės perdavimo ar suteikimo nuosavybėn;
• parduoda ar kitaip perleidžia savivaldybių ir privačion nuosavybėn valstybinę
žemę, išskyrus privatizavimo objektams priskirtus žemės sklypus ir žemės sklypus, perduodamus neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn;
• veikia valstybės vardu įsigyjant privačią žemę valstybės nuosavybėn ir valstybei
paveldint žemę;
• perduoda neatlygintinai naudotis arba išnuomoja valstybinę žemę, išskyrus žemę,
kuri perduota patikėjimo teise savivaldybėms;
• organizuoja žemėtvarkos darbus, kurių reikia formuojant valstybinės žemės sklypus bei ūkių žemėvaldas ir gerinant žemės naudojimą;
• sprendžia žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties keitimo klausimus;
• įstatymų nustatytais atvejais tvirtina ir įgyvendina žemėtvarkos schemas, žemės
reformos žemėtvarkos projektus ir kitus žemėtvarkos planavimo dokumentus;
• įstatymų nustatytais atvejais atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų
priežiūrą;
• nustato žemės servitutus;
• teikia duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui valstybinės žemės sklypams įregistruoti;
• kontroliuoja planuojamų darbų, susijusių su žemės naudmenų būklės ir žemės naudojimo sąlygų pakeitimu, derinimą su žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendiniais;
• organizuoja ir vykdo valstybinę žemės naudojimo kontrolę.
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Savivaldybių tarybos arba jų administracijos direktoriai (savivaldybės teritorijoje):
• įstatymų nustatytais atvejais tvirtina ir įgyvendina savivaldybės teritorijai arba
jos daliai rengiamus detaliuosius bei specialiuosius planus ir derina arba tvirtina
žemėtvarkos planavimo dokumentus;
• išnuomoja ir perduoda neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus,
Vyriausybės nutarimais perduotus patikėjimo teise savivaldybei;
• teikia apskrities viršininkui pasiūlymus dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir
visuomenės poreikiams reikalingų privačios žemės sklypų paėmimo;
• teikia siūlymus institucijai, administruojančiai valstybės biudžeto ir Europos
Sąjungos paramos ūkiui ir kaimo plėtrai skirtas lėšas, dėl šių skyrimo žemėtvarkos
projektuose numatytoms priemonėms įgyvendinti;
• organizuoja valstybinėje žemėje, kuri patikėjimo teise perduota savivaldybei,
žemėtvarkos darbus žemės naudojimui gerinti.
Institucijos, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra perdavusi valstybinę žemę
patikėjimo teise (miškų urėdijos, rezervatų, nacionalinių parkų, administracijos, Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija, krašto apsaugos institucijos ir kt.):
• organizuoja valdomos teritorijos planavimo darbus;
• finansuoja valdomos teritorijos tvarkymo darbus (kelių ir komunikacijų tiesimą,
miško sodinimą, melioracijos įrenginių remontą ir kt.);
• teikia projektavimo sąlygas ir derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
• įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali šią žemę išnuomoti.
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28. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši.
Kadastro duomenys teikiami iš centrinio duomenų banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.
Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams,
kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus,
reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais.
Informacija centrinio duomenų banko duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams
pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.
Atlyginimą už naudojimąsi kadastro duomenimis nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.
Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenų gavėjų užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, įvairi statistika ir
analizė teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.
Registrų centras Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. pateikia žemės kadastro statistikos duomenis pagal sausio 1 d. būklę, taip pat
pateikia savivaldybių ir apskričių teritorijose esančių pastatų kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. būklę, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirtį, statybos metus, pastatų sienų statybos produktus ir kitus kadastrinių matavimų rodiklius ir vadovaudamasis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, rengia žemės verčių žemėlapius,
atlikdamas vertinimą masiniu būdu.
Kadastro duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.
Kadastro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami
tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių
sutarčių nustatytais atvejais.
Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio
valstybėmis nustatytais atvejais.
Kadastras tvarkomas:
1). lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą, už naudojimąsi šio kadastro duomenimis, ir kitomis
kadastro tvarkytojo gautomis lėšomis;
2). lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
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