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Dėl žemės sklypo plano 

 
Civilinio kodekso 30 str. 2 d. nurodyti reikalavimai žemės sandoriams - žemės sklypo             

planas arba žemės sklypo schema parengiami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka           
pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kurio pagrindu šis žemės sklypas             
buvo suformuotas.  

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau “Nuostatai”),        
reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą,          
nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro            
duomenų bylos suformavimo ir kt. tvarką. 

Nuostatų 65 1 p. “nuo 2012 m. liepos 1 d. tais atvejais, kai sprendimas nustatyti ar pakeisti                
žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vykdytojas pagal šių Nuostatų reikalavimus          
parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos žemėtvarkos skyriui neteikia. Šiuo atveju           
vykdytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą teikia kadastro tvarkytojui [...]”. 

Kadastrinių matavimų patikros funkcijai skilus į dvi institucijas, susiformavo skirtingos teisės           
aktų taikymo praktikos. To pasekoje, siekiant išvengti dviprasmybių, kreipiamės su iniciatyva           
paraginti laikytis teisės aktuose įtvirtintų normų bei vienodai jas taikyti. 

Visais atvejais, vertinant žemės sklypų planus juose esantys duomenys jų naudotojams turi            
teikti informaciją apie plano teisinį statusą bei plano atžvilgiu atliktų procedūrų kiekį. 

Nuostatų 114 p. 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.  

Analogiškas reglamentavimas įtvirtintas ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme; 
17 straipsnis. Nekilnojamojo daikto pažymėjimas kadastro žemėlapyje 
5. 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. 

● Prašome pateikti kadastro tvarkytojo įsakymą dėl nustatyto padalinių spaudo formos ir           
turinio, šio norminio teisės akto nėra viešojoje erdvėje. 
Kartu prašome pateikti šiuos dokumentus: 
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VĮ Registrų centro direktoriaus 2001 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 22 „Dėl spaudo apie sklypo                
ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje formos patvirtinimo“ 

VĮ Registrų centro direktoriaus 2002 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 67 „Dėl Nekilnojamojo turto 
registre įregistruotų žemės sklypų ribų įvedimo kadastro žemėlapyje“ 

● Taip pat prašome atsakyti, kodėl VĮ “Registrų centras” padaliniams atlikus skaitmeninių            
kadastro duomenų patikrą bei vėliau savininko prašymu registruojant nustatytus kadastro          
duomenis, ne visais atvejais šie spaudai dedami savininkams išduodamuose popieriniuose          
žemės sklypų planuose.  
Dar viena, dažnai pasitaikanti ydinga praktika - matininko parašo plane ignoravimas.           

Norime atkreipti dėmesį, kad Nuostatų 37.7.p. nurodyta, kad “Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje            
skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje.         
Paskutinėje eilutėje turi būti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, kvalifikacijos           
pažymėjimo numeris ir pasirašymo data.” 

LR Žemės ūkio ministro įsakymu nr. 522 “Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių            
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių” 53.6.7.2. p. “apatinėje dalyje –            
asmens, vykdžiusio matavimus pareigos, parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, pasirašymo data.           
Jei vykdęs matavimus asmuo neturi licencijos, nurodoma tiesioginio vadovo pareigos, vardo           
pirmoji raidė, pavardė, parašas, pasirašymo data ir darbų kontrolę vykdžiusio asmens pareigos,            
vardo pirmoji raidė, pavardė, parašas, pasirašymo data. Pasirašančių asmenų eiliškumas – iš            
viršaus į apačia nuo aukščiausias pareigas užimančio asmens iki vykdytojo. Dešinėje lentelės            
pusėje turi būti juridinio asmens antspaudas”. 

Taigi, pabrėžiame, kad originalus matininko parašas žemės sklypo plane privalomas,          
priešingu atveju planas neatitinka teisės aktų reikalavimų. 

 
Rekomendacijos: 
Vykdant žemės sklypų sandorius pagal Žemės įstatymą ir Civilinį kodeksą turi būti            

pridedamas žemės sklypo planas, o įvertinus aukščiau aprašytas teisės aktų normas, sandoriai su             
registruotais žemės sklypais laikytini tinkamais tik tada, kai pridedamas sklypo planas su matinino             
parašu ir VĮ “Registrų centras” spaudu, liudijančių duomenų registraciją. 

Prašome peržiūrėti kadastrinių matavimų formas reglamentuojančius teisės aktus, siekiant          
jose įtvirtinti rašte aptariamas nuostatas. 
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