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Nekilnojamo turto kadastro erdvinių duomenų ir dokumentų tikrinimo 
el. paslaugos Nacionalinei žemės tarnybai Lietuvos erdvinės 
informacijos portale 

1. Bendra informacija apie nekilnojamo turto kadastro el. paslaugas Lietuvos 
erdvinės informacijos portale 

Nekilnojamojo turto kadastro (NTK) erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų bei žemės reformos 

žemėtvarkos projektų teikimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorini ams 

skyriams (toliau – NŽT TS) el. paslaugų sritis pasiekiama adresu https://www.geoportal.lt/kadastras sukurta 

projektu - NTK erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų tikrinimo paslaugų sukūrimas  (2016-11-02 Nr.  

1DPS-3426-(4.27)/(4.22)10MF-95) (toliau – projektas). Ši el. paslaugų sritis skirta NŽT TS darbuotojams 

patikrinti kadastro erdvinių duomenų rinkinių atitiktį TPDR, ŽPDRIS ir kitiems Lietuvos erdvinės informacijos 

portale (toliau – LEI portale) pasiekiamiems valstybiniams erdvinių duomenų rinkiniams, tvirtinti žemės 

reformos žemėtvarkos projektus. El. paslaugų priemonėmis suteikiama galimybė matininkams internetu 

pateikti NTK dokumentus ir erdvinius duomenis patikrai, o NŽT TS darbuotojams – juos priimti, analizuoti ir 

teikti išvadas. 

Projektu sukurtą el. paslaugų sritį sudaro trys el. paslaugos: 

1. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos teikimas NŽT TS tikrinti (toliau – NTK tikrinimo el. paslauga) - 

naudojantis el. paslauga gali būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis parengtos žemės sklypų 

kadastro duomenų bylos NŽT teritoriniam skyriui tikrinti; 

2. Duomenų NŽT TS teikimas išvadai pagal NTK nuostatų 21 p. gauti - naudojantis el. paslauga gali būti 

teikiami prašymai NŽT TS išvadai dėl kadastrinių matavimų tęstinumo gauti, vadovaujantis NTK 

nuostatų 21 punktu; 

3. Žemės reformos žemėtvarkos projektų teikimas NŽT TS - naudojantis el. paslauga NŽT TS gali būti 

teikiami patikslinti žemės reformos žemėtvarkos projektai . 

Pagrindiniai el. paslaugų naudotojai: 

1. Matininkai - paslaugomis gali naudotis matininkai turintys galiojantį kvalifikacijos pažymėjimą ir 

užsiregistravę LEI portale; 

2. NŽT TS darbuotojai - NŽT TS darbuotojai, kuriems suteiktos teisės, gali jungtis prie sistemos ir 

tvirtinti žemėtvarkos projektų pateikimą, tikrinti pateiktus kadastrinių matavimų duomenis bei 

el. dokumentus, pateikti išvadas; 

3. Vieši naudotojai - vieši vartotojai gali peržiūrėti suderintus žemėtvarkos projektų planus , 

informaciją, pateikiamą NŽT kadastro bylų tikrinimo žurnale, kuris tiesiogiai susietas su NTK 

tikrinimo el. paslauga. 

https://www.geoportal.lt/kadastras
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2. El. paslaugų sprendimai ir teikiamos galimybės 

El. paslaugų sritis kurta modulinės architektūros principu, kuriant lengvai pernaudojamus, integruojamus 

ir plečiamus komponentus. Tai užtikrina ne tik lankstumą modifikuoti sukurtas el. paslaugas pritaikant jas 

pakitusiems paslaugų teikimo procesams, bet ir jų plėtimo galimybes kuriant, integruojant panašaus 

proceso naujas el. paslaugas. Pagrindiniai el. paslaugų srities komponentai:  

1. El. paslaugos naudotojų valdymo – komponentas, atsakingas už el. paslaugų naudotojų 

autentifikaciją ir autorizaciją. Matininkai papildomai tikrinami panaudojant tiesioginę sąsają su NŽT 

matininkų kvalifikacijos pažymėjimų registru. NŽT TS darbuotojai bei matininkai gali jungtis prie el. 

paslaugų naudodami LEI portalo vartotojų paskyrų duomenis, taip supaprastinant registracijos 

procesą tiems vartotojams, kurie šias paskyras turi susikūrę; 

2. Sąsajų tarp sistemų valdymo – komponentas, atsakingas už el. paslaugų integraciją su kitomis 

informacinėmis sistemos, kadastrais, registrais. Šis universalus komponentas leidžia pernaudoti jau 

sukurtas LEI portalo sąsajas su erdvinių duomenų teikėjais ir jų teikiamais erdvinių duomenų 

rinkiniais, įrankiais; 

3. Kadastro duomenų saugojimo – komponentas, atsakingas už per NTK tikrinimo el. paslaugą 

teikiamų duomenų (dokumentų ir erdvinių duomenų rinkinių) archyvavimą ir prieigų valdymą. 

Sistema šiuo metu pritaikyta el. parašu pasirašytus dokumentus kelti ADOC formatu. Šį formatą 

galima naudoti kaip konteinerį, į kurį sudedami visi NTK bylos dokumentai ir vektoriniai duomenys. 

Vektoriniai duomenys pridedami kaip PDF dokumento priedai (angl. attachment), o PDF 

dokumentas pridedamas į ADOC konteinerį pasirašyti. Toks sprendimas leidžia ne tik išspręsti 

vektorinių duomenų pasirašymo el. parašu problemą, bet kartu matininkams suteikia galimybę 

vienu el. parašu pasirašyti visą tikrinimui teikiamos NTK bylos medžiagą; 

4. Kadastro duomenų administravimo – komponentas, atsakingas už tikrinimui pateiktų kadastro 

duomenų valdymo procesą: bylos dokumentų ir erdvinių duomenų teikimą, bylos turinio  tikrinimą, 

bylos dokumentų atsisiuntimą ir jų rodymą atitinkamas teises turintiems TS darbuotojams ; 

5. Erdvinių duomenų rinkinių tikrinimo – komponentas, atsakingas už tikrinimui pateiktų erdvinių ir 

atributinių duomenų atvaizdavimą žemėlapių naršyklėje, papildomų specializuotų įrankių bylos 

duomenims tikrinti (matavimų, plano duomenų automatizuoto identifikavimo su kitų informaci nių 

sistemų duomenimis) teikimą; 

Sukurtos integracijos užtikrinančios sklandų NŽT TS darbuotojų darbą tikrinant pateiktus NTK erdvinių 

duomenų rinkinius ir dokumentus: 

1. NŽT Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnalu (toliau - NŽT NTK žurnalas) 

– sukurta sąsaja leidžia užtikrinti, kad NŽT darbuotojui nereikės skirtingose sistemose kelis kartu s 

įvesti tos pačios informacijos. NTK tikrinimo el. paslaugoje pateiktų prašymų būsenos 

sinchronizuojamos su NŽT NTK žurnalu, todėl NŽT TS darbuotojui įvedus informaciją NŽT NTK 
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žurnale, ji automatiškai tampa matoma NTK tikrinimo el. paslaugoje, apie būsenų pokyti 

informuojant matininką; 

2. Matininkų kvalifikacijos pažymėjimų registru – ši sąsaja užtikrina besiregistruojančių sistemoje 

matininkų kontrolę, taip pat leidžia užtikrinti, kad pasibaigus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimui ar 

jį sustabdžius, matininkas nebegalės teikti prašymų NTK tikrinimo el. paslaugoje; 

3. LEI portalo el. paslaugų posisteme ir per ją teikiamomis prieigomis prie kitų valstybės informacinių 

sistemų, registrų ir kadastrų: Georeferencinio pagrindo kadastru (GRPK), Kultūros vertybių registru 

(KVR), Saugomų teritorijų kadastru (STK), Miškų kadastru (MK), Teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), Žemės 

informacine sistema (ŽIS)  ir kt. Šios sąsajos dėka NŽT TS darbuotojas prisijungęs prie sistemos 

vienoje vietoje gauna prieigą prie plataus spektro valstybės informacinių išteklių, kuriuos gali 

panaudoti NTK duomenų patikrai atlikti; 

4. LEI portalo duomenų teikėjų teikiamomis erdvinių duomenų rinkinių paslaugomis – NŽT TS 

darbuotojai NTK tikrinimo el. paslaugoje matininkų įkeliamus NTK erdvinių duomenų rinkinius gali 

lyginti, analizuoti panaudodami daugiau kaip 400 erdvinių duomenų rinkinių, kuriuos LEI portalui 

teikia 50 institucijų, taip pat NŽT vidinio naudojimo erdvinių duomenų rinkinius (pvz. skirtingų 

laikotarpių deklaruotais pasėlių laukais) integruotus į LEI portalo NŽT vidinę sritį. NŽT TS darbuotojui 

prisijungus prie sistemos vienoje vietoje pasiekiamas georeferencinių, teminių, specializuotų 

erdvinių duomenų rinkinių turinys suteikia galimybę atlikti kompleksinę matininkų teikiamų NTK 

erdvinių duomenų rinkinių patikrą; 

5. Specializuotais LEI portalo įrankiais – NŽT TS darbuotojai atlikdami matininkų įkeltų erdvinių 

duomenų patikrą gali pasinaudoti aktualiais įrankiais, tokiais kaip: žemės reformos žemėtvarkos 

projektų planų paieška, kartografinio fondo įrankiais ir duomenimis, matavimų, erdvinių duomenų 

valdymo internete įrankiais.  

3. El. paslaugų srities tobulinimo galimybės 

Sukurta NTK tikrinimo el. paslauga apima dalį elektroninės kadastro bylos derinimo el. priemonėmis 

proceso ir teikia priemones NTK erdvinių duomenų patikrai atlikti. Tam, kad ši paslauga taptų integralia 

bendro elektroninės kadastro bylos derinimo proceso dalimis, reikalingi pakeitimai, kurie nebuvo numatyti 

projekto techninėje užduotyje. Taip pat poreikis pakeitimams formuojamas atsižvelgiant į visuomeninės 

tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. sausio 24 d. metu išsakytas pastabas  ir  pasiūlymus. 

Siekiant pritaikyti el. paslaugų sritį elektroninės kadastro bylos derinimo  procesui reikalingi šie 

patobulinimai, sprendimai: 

1. Sistema turi galėti priimti teikiamus NTK bylos erdvinius duomenis DWG formatu parengtus pagal VĮ 

„Registrų centras“ patvirtintą specifikaciją (VĮ Registrų centras įsakymu „Dėl skaitmeninio žemės 

http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/dir_isakymai.php?id=46555
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sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“ ), 

kuria turima vadovautis nuo 2017 m. balandžio 3 d.; 

2. Sistema šiuo metu pritaikyta el. parašu pasirašytą NTK bylos medžiagą įkelti ADOC formatu. ADOC 

formatu pasirašomi PDF dokumentai gali turėti priedus su vektoriniais duomenis, todėl ADOC 

formatas yra tinkamas tiek dokumentų, tiek vektorinių duomenų pasirašymui. Į sistemą matininkas 

turi įkelti jau suformuotą ADOC bylą, tą atlikęs nemokamomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

tarnybos teikiamomis priemonėmis, ar kitomis komercinėmis ar atvirai pasieki amomis 

priemonėmis. Matininkų patogumui  turėtų būti užtikrinta galimybė ADOC bylą suformuoti  el. 

paslaugos aplinkoje, t. y. matininkui į el. paslaugą įkėlus reikiamus dokumentus formuoti ADOC ir jį 

pasirašyti; 

3. Sukurti sąsają su VĮ „Registrų centras“ Geomatininkas sistema, kuri užtikrintų galimybes 

Geomatininkas sistemoje gauti konkrečios NTK bylos patikros NŽT TS statusą ir su ja susijusius 

dokumentus bei vektorinius duomenis. Taip būtų sukurtas integralus NTK bylos derinimo procesas 

tarp skirtingų sistemų, kur NTK tikrinimo el. paslaugoje būtų atliekami NŽT TS patikros ir išvadų 

teikimo uždaviniai, Geomatininkas sistemoje – registracija; 

4. Pilnai realizuoti sąsają su NŽT dokumentų valdymo sistema (DVS). Sąsajai realizuoti techninės 

priemonės ir aplinkos yra paruoštos (LEI portalas turi integraciją su NŽT DVS, kuri realizuota kitų el. 

paslaugų teikimo procesuose). Papildomai su NŽT reikėtų suderinti registracijos DVS procesą, 

pritaikyti dabar LEI portale naudojamą sąsają su NŽT DVS ir atlikti testavimą; 

5. Sukurti priemones matininkams el. paslaugų srityje prieš pradedant rengti NTK bylą gauti pradinius 

duomenis apie toje teritorijoje anksčiau rengtas NTK bylas. Sukurtas kadastro duomenų saugojimo 

komponentas užtikrina per el. paslaugą teiktų NTK bylų dokumentų ir vektorinių duomenų 

archyvavimą, todėl matininkams reikėtų sukurti funkcionalumą, kurio pagalba jie galėtų užsakyti ir 

gauti šiuos duomenis tam, kad naują bylą jie galėtų pradėti rengti jau turėdami pradinę medžiagą. 

Šiuo funkcionalumu sėkmingai galėtų naudotis ir NŽT TS darbuotojai, kurie  greitai ir paprastai, 

vienoje vietoje galėtų rasti NŽT derintų NTK bylų informaciją; 

6. Per el. paslaugą teikiamų NTK bylų dokumentų ir vektorinių duomenų archyvo pagrindu sukurti 

duomenų teikimo žiniatinklio paslaugą (angl. services), kuri leistų sukauptus duomenis pernaudoti 

kitose NŽT el. paslaugose, kuriose NTK duomenys yra aktualūs. Taip pat NŽT galėtų kitoms 

informacinėms sistemoms teikti informaciją apie NTK bylų patikros būseną, esant poreikiui 

pateikiant dokumentus ir vektorinius duomenis. Šis sprendimas išspręstų NŽT tarpsisteminių 

integracijų klausimus, o kartu papildytų naudojamas vidines sistemas aktualiu erdvinių duomenų 

rinkinių turiniu bei funkcionalumu. 


