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Dėl elektroninės kadastro duomenų bylos funkcionalumo praplėtimo

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, atstovaujanti nemažą dalį Lietuvos
matininkų ir geodezininkų bei siekdama karantininiu laikotarpiu ir ateityje paspartinti bei
supaprastinti kadastrinių matavimų dokumentų derinimo bei tvirtinimo procedūras ir
atsižvelgdama į šiuo metu galiojančią praktiką, siūlo svarstyti galimybę matininkams leisti teikti
derinimui bei tvirtinimui ir dokumentus, kurie pasirašyti žemės sklypo savininko bei institucijų
elektroniniu parašu. Šiuo metu matininkai teikdami kadastrinių matavimų bylas derinimui
susiduria su žemiau išvardintais nepatogumais:
● Matininkas negali į „Geomatininko“ sistemą įkelti sklypo savininko prašymo, pasirašyto
elektroniniu parašu.
● Negalima pateikti į sistemą žemės sklypo plano, pasirašyto savininko elektroniniu parašu.
● Kadastrinių

matavimų bylą teikiant pakartotinai derinti, matininkas negali į

“Geomatininko“ sistemą įkelti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
skyriaus el. parašu pasirašyto patikros akto. Šiuo atveju reikalinga „apeiti“ sistemą bei

kitos organizacijos sukurtą dokumentą pasirašyti savo elektroniniu parašu bei įkelti į
sistemą.
● Matininkas

negali į sistemą įkelti žemės sklypo paženklinimo – parodymo

akto

bei kvietimų i ženklinimą pasirašyto savininko (naudotojo) elektroniniu parašu.
● Nėra

galimybės dirbant „Geomatininko“ sistemoje grįžti į prieš tai atliktą veiksmą

(funkcija „Back“).
Šiuo metu teisės aktai numato, kad žemės sklypo planas, paženklinimo – parodymo aktas,
prašymas patikslinti kadastro duomenis bei panašūs dokumentai, pasirašomi žemės sklypo
savininko, turi būti pasirašomi fiziniu parašu. Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvos Respublikos
teritorijoje galiojantį karantiną bei į nemažos dalies sklypų savininkų pageidavimą dėl
dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu, siūlome pakoreguoti „Geomatininko“ sistemą.
Sistemos patobulinimas sumažintų administracinę naštą, sukurtų geresnį administruojančių
institucijų įvaizdį bei pagreitintų derinimo procedūras, ne tik kad matininkams, bet svarbiausia –
sklypų savininkams. Manome, kad el. bylos tvarkytojas VĮ „Registrų centras“, kaip vienas iš el.
parašo formato bei elektroninės kadastro bylos kūrėjas, atsižvelgs į sistemos naudotojų
pasiūlymus bei išplės elektroninės kadastro duomenų bylos naudojimo funkcionalumą.
Tikimės produktyvaus bendradarbiavimo.

Sąjungos pirmininkas
Parengė

Tomas Juozapavičius
Egidijus Gargasas,eg@fastlink.lt, 8-614-08648

