LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

2018

Nacionalinei žemės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos

Nr.

Į

Nr.

Valstybės įmonei Registrų centrui

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO
Teikiame pakartotinai derinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl
Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).
Primename, kad Įsakymo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų1 (toliau – Nuostatai) 631 punktą, pagal kurį nekilnojamojo
daikto kadastro duomenų bylos rengimo ir derinimo procedūros tarp matininko, Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) ir valstybės įmonės
Registrų centro (toliau – Registrų centras) perkeltos į elektroninę erdvę.
Kadangi pirminis Įsakymo projekto variantas patikslintas pagal gautas suinteresuotų
institucijų išvadas (Teisingumo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos ir valstybės įmonės Registrų centro), taip pat papildytas naujomis toliau aptariamomis
nuostatomis, Įsakymo projektas teikiamas pakartotinai derinti.
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įgyvendinančiomis Nuostatų 541 punkte nustatytus atvejus, kai matininkas per Nekilnojamojo turto
registro posistemę „GeoMatininkas“ turi pateikti tikrinti ir derinti Nacionalinei žemės tarnybai ir
(ar) Registrų centrui ne visą elektroninę žemės sklypo kadastro duomenų bylą, o tik Nuostatų 542
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.
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punkte nurodytus dokumentus. Taip pat papildytas nuostatomis, reglamentuojančiomis elektroninių
žemės sklypų kadastro duomenų bylų ir elektroninių žemės sklypų planų teikimą tikrinti ir derinti
elektroninėmis priemonėmis

posistemėje „GeoMatininkas“, kai žemės sklypai projektuojami

Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančioje žemėje.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2
punkto nuostatą, kurioje įtvirtinta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės,
valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo
išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos
su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės, Įsakymo projekte siūloma nustatyti, kad žemės
sklypo kadastro duomenų nustatymo metu parengtus popierinius dokumentus turi saugoti juos
parengę matininkai.
Įsakymo projektą parengė Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro ir
geodezijos

skyriaus

(vedėjas

vytautas.parseliunas@zum.lt)

Vytautas

patarėja

Paršeliūnas,

Jurgita

Milieškaitė,

tel.
tel.

210
210

0522,
0524,

el.

p.

el.

p.

jurgita.milieskaite@zum.lt.
Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemėje.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 11 lapų.
2. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

Viceministras

Evaldas Gustas
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Jurgita Milieškaitė, tel. (8 5) 210 0524

