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Nacionalinei žemės tarnybai
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DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO
Žemės ūkio ministerija išnagrinėjo Jūsų prašymą pateikti nuomonę apie asmenų, atliekanč ių
žemės sklypų kadastrinius matavimus (toliau – matininkas), nustatant žemės sklypo ribų posūkio
taškų ir riboženklių koordinates valstybėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavima i),
žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo darbų vykdymą vietovėje, kai žemės sklypai yra
raudonajai zonai priskirtose savivaldybėse pagal epidemiologinius rodiklius1 bei nuo 2020-11-07
įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimams2 .
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1255
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijo s)
plitimo grėsmės nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje.
Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje buvo paskelbtas karantinas.
Pagal Nutarimo 2.2.1 papunkčio nuostatas valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose,
valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami
nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti
darbo vietoje. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip
ir viešajame sektoriuje.
Taip pat Nutarimo 2.1.5.1 papunktyje nurodyta, kad viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5
asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruo tos
partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2020 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. V-2457 „Dėl savivaldybių, priskirtų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai,
nustatymo“;
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“.
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sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis
ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių),
vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Pažymėtina, kad žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuo ja
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų 32.1.1 papunktyje nurodyta, kad 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 (toliau – kviestiniai asmenys). 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. Taigi, matininkas
atlikdamas žemės sklypo kadastrinius matavimus privalo vadovautis Nuostatų 32.1.1 papunkčiu, t. y.
turi kviesti į žemės sklypo ribų ženklinimą žemės sklypo savininką (esamąjį arba būsimąjį) arba jo
įgaliotą asmenį ir kviestinius asmenis. Vadinasi, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, matininkas
privalo tiesiogiai bendrauti su užsakovu bei kitais teisės aktuose nurodytais asmenimis žemės sklypo
ribų paženklinimo vietovėje metu.
Taip pat Nuostatų 32.1.1.3. papunktyje nurodytos aplinkybės, kaip turi elgtis matininkas, jeigu
kviestiniai asmenys į žemės sklypo paženklinimą neatvyksta. Minėtame papunktyje nurodyta, kad
kviestiniams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba)
atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės
sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur
nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio
taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be
to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto
žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo
plano fragmento (ištraukos) gavimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad nors teisės aktuose nėra nurodyti konkretūs ribojima i,
reglamentuojantys matininkų darbą atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus karantino režimo
Lietuvoje metu, tačiau manome, kad įgyvendindamas Nuostatų 32.1.1 papunktyje nurodytus
reikalavimus, matininkas privalo užtikrinti Nutarimo 2.1.5.1 papunktyje išdėstytus įpareigojimus.
Visgi tuo atveju, jeigu matininkas karantino režimo Lietuvoje metu vykdydamas žemės
sklypo ribų paženklinimo vietovėje procedūras negali užtikrinti Nutarimo 2.1.5.1 papunktyje
išdėstytų reikalavimų, kviestinių asmenų į žemės sklypo paženklinimą vietovėje galėtų nekviesti,
tačiau laikydamasis Nuostatų 32.1.1.3 papunktyje nurodytos tvarkos, minėtiems asmenims
registruotu laišku privalėtų išsiųsti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės
sklypo plano fragmentą (ištrauką) susipažinti ar galimoms pastaboms dėl žemės sklypo kadastrinių
matavimų pateikti.
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