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vadas

 Optimalus em s resurs  naudojimas ir administravimas yra svarbus visame

pasaulyje. Did jantis em s kio paskirties em s plot  naudojimas kitai paskir iai,

miest  pl tra, ekologin em s naudojimo kontrol  reikalauja nauj  ir efektyvesni

em s i tekli  valdymo b . Tod l vis did ja poreikis sukurti toki em s informacin

sistem , kuri b em s i tekli  planavimo, vystymo ir kontrol s pagrindas.

 Daugelyje pasaulio valstybi  efektyvi em s informacin  sistema pad

nustatyti labiausiai tinkamus em s ar mi ko kio paskir iai plotus:

- ma iau vertingos em s gal  b ti panaudotos kitoms reikm ms (miest  pl trai,

keli  tiesimui, vairi  objekt  statybai ir pana iai),

- em s plotai, paveikti vandens ar v jo erozijos gal  b ti identifikuoti ir

apsaugoti nuo alingo poveikio,

- identifikuoti vertingiausi ir ma iau vertingi mi ko plotai (priimant dom n

med  r is, am , mi ko aliavos i eig  ploto vienetui ir t.t.). i informacija

 naudojama planuojant mi ko kirtim  ar saugotinas mi ko teritorijas,

Miest  planavimui reikalinga informacija apie savininkus, sklyp  vert , em s

kokyb  b  tikslesn  ir greitai surenkama.

Ta iau iems visiems darbams atlikti reikalinga tiksli informacija apie pagrindin

komponent  – em . Bendra informacija apie em  n ra pakankamai tiksli planuojant

nedideles teritorijas – specialistui reikalinga detalesn  informacija – kas yra em s

savininkai, naudotojai, em s tikslin  paskirtis, jos kokyb , apribojimai ir t.t.

i mokomoji knyga skirta em tvarkos studij  programos magistrant ros

studentams, studijuojantiems em s i tekli  informacin s sistemos dalyk  (V T M18)
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1. EM S INFORMACIN S SISTEMOS KONCEPCIJA.

1.1. em s i tekli  informacin s sistemos samprata

em s informacin  sistema (toliau IS) da nai suprantama tik kaip nekilnojamojo

turto kadastro ir registro duomenys. i samprata susiklost  istori kai, kadangi

informacija apie em  da niausiai buvo kaupiama tik iuose kadastruose ir registruose.

iuo metu informacijos apie em  yra kur kas daugiau, ji vairesn  ir kaupiama

skirtingose institucijose. Lietuvos Respublikos em s statyme em s informacin

sistema apibr iama b tent pla ja prasme – „tai informacijos apie em  ( em s

teklius) rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir platinimo sistema“. Norint atskirti

siauresn IS samprat  nuo naujosios, daug platesn s, gali b ti naudojamas terminas –

em s i tekli  informacin  sistema. ioje mokomojoje knygoje yra apra oma em s

informacin  sistema pla ja prasme, tod l pavadinime naudojamas em s i tekli

informacin s sistemos terminas, ta iau tekste vartojamas t  pa  prasm  turintis em s

informacini  sistem  ( IS) terminas.

 Galimai vairiai apibr ti IS, ta iau Tarptautin  matinink  federacij  (FIG)

pateikia tok IS apibr im :

em s informacin  sistema yra teisinis, administracinis ir ekonominis rankis

sprendim , susijusi  su em s i tekliais, vykdymui, planavimui ir vystymui. Ji susideda

:

- duomen  baz s, sudarytos i  tam tikros vietov s su eme susijusios informacijos,

reik tos erdvin mis koordinat mis;

- proced  ir technologij  duomen  rinkimui, atnaujinimui, apdorojimui ir

paskirstymui.

IS pagrindas yra vienoda erdvin s informacijos koordina  sistema duomen  baz je,

kuri taip pat tur  palengvinti duomen  ry  su kitomis su eme susijusiomis

informacin mis sistemomis.

em s informacin s sistemos schema gal  b ti tokia (1.1 pav.)

Su eme susij

duomenys

Aplinkos

apsaugos

Kadastro –

registro

Infrastrukt r

os

Socialiniai-

ekonominia

i
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Erdviniai duomenys –

geodezin s koordinat s

Procesas Rinkimas Saugojimas Atnaujinima

s

Taisymas Analizavim

as

Platinimas

Produktas Duomenys Registro

ra ai

em lapiai Statistika Kita

1.1 pav. IS schema

 Efektyviai IS veiklai ir naudojimui reikia daug skirtingos informacijos ir

vairi  institucij  sudarom  skirting  duomen  bazi . Viena i  svarbiausi  duomen

bazi  – em s kadastro ir registro duomen  baz , kadangi jos pagrindu (sklypais,

kartografine med iaga, teisiniais ra ais ir t.t.) gali b ti klasifikuojama ir tvarkoma kit

duomen  bazi  informacija.

1.2. IS k rimo tikslai ir paskirtis

Lietuvos em s informacin  sistema buvo prad ta kurti prasid jus em s

reformai ir prad jus registruoti nekilnojamojo turto nuosavyb s teises. Pagrindiniai

IIS k rimo tikslai buvo ie:

1. Kompiuterizuoti em s ir nekilnojamojo turto teisin  registracij ;

2. Kompiuterizuoti em s ir kito nekilnojamojo turto vertinim  ( em s

ekonomin  (nominali kaina), vidutin s rinkos vert  nustatymas);

3. Kompiuterizuoti mokes  u  priva em  ir valstybin s em s nuom

nustatymui reikalingos informacijos pateikim ;

4. Vykdyti Valstybin em s apskait  ( em s fondas, kitimas pagal paskirt ,

nuosavyb  ir t.t.);

5. Vykdyti melioracini  objekt  ir melioruotos em s apskait ;
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6. Parengti GIS standartus em s kadastro em lapiams ir kitiems stambaus

mastelio em lapiams rengti, kompiuterizuoti em s kadastro em lapi  bei

kit  GIS duomen  bazi  rengim ;

7. Kaupti atnaujinti, apdoroti ir archyvuoti em s kadastro ir registro duomenis

pirminiuose miest  ir rajon em s kadastro ir registro duomen  bankuose;

8. Sukurti Centrin em s kadastro ir registro duomen  bank  ir io banko

pagrindu teikti visas reikalingas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims

9. tikrinti duomen  apie em  juridin  status , patikimum  ir saugum ;

10. Informacijos apie em  vartotojams sudaryti tiesioginio pri jimo prie

Centrinio em s kadastro ir registro duomen  baz s galimyb , naudojant

komunikacines priemones;

11. Optimizuoti em s naudojimo planavim  ir valdym ;

12. tikrinti piln  Lietuvos IIS duomen  informacin  suderinamum  su

kitomis Valstybin mis informacin mis sistemomis;

13. tikrinti IIS duomen  apsikeitimo galimyb  su analogi komis Europos

informacin mis sistemomis.

iuo metu Lietuvos IS paskirtis – naudojantis Nekilnojamojo turto kadastro,

Nekilnojamojo turto registro, mi  kadastro, saugom  teritorij  kadastro, teritorij

planavimo, aplinkosaugos, paminklosaugos, em s reformos, dirvo emi  tyrimo ir kit

tyrim  duomenimis apie em , kaupti ir atnaujinti informacij  apie Lietuvos

Respublikos em s fond , em s naudmen  sud , plot  ir vert , em s i tekli

kiekybines ir kokybines savybes, em s naudojimo s lygas, kito em s naudojimui

turin io takos nekilnojamojo turto charakteristikas.

iai paskir iai atlikti, em s statymas numato tokius em s informacin s

sistemos darbus:

1. em s naudojimo b kl s tyrim ;

2. em s i tekli  kiekybini  ir kokybini  savybi  tyrim ;

3. em s vert s tyrim ;

4. em s gamtines ir kines savybes apib dinan ios kartografin s med iagos

rengim ;

5. em s informacin s sistemos duomen  sutvarkym  georeferencini

duomen  baz s pagrindu;
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6. suvestini  duomen  apie Lietuvos Respublikos teritorijos bei

administracini  vienet em s fondo naudojim  pagal em s naudotoj

grupes ir em s naudmen  r is rengim ;

7. informacijos apie em  rinkim , apdorojim , saugojim  ir platinim .

1.3. IS ry ys su kitomis informacin mis sistemomis

em s informacin  sistema yra daug platesn s – geografin s informacin s

sistemos (GIS) dalis. GIS– tai geografini  erdvini  ir neerdvini  duomen  ( em s ir

vandens i tekli , transporto, prekybos ir kit  erdv je esan  objekt ) analiz s ir

valdymo priemon [19].

GIS

IS

Ekonomini , socialin ,

kult rini  ir kit

duomen  baz s

Kadastro ir

registro

informacija

apie em s

sklypus

Informacin s

sistemos,

kompiuterin s

komunikacijos

em s i tekli , aplinkos

apsaugos, em s

naudojimo ir kitos

duomen  baz s

1.2 pav. em s informacin s sistemos ir geografin s informacin s sistemos ry iai

ra vienos nuomon s, kaip glaud iai yra susij IS ir GIS, kokios duomen

baz s eina  vien  ar kit  informacin  sistem  (1.2 pav.). Daug svarbiau yra pabr ti,

kad egzistuoja poreikis sistemi kai kaupti, atnaujinti, analizuoti ir platinti erdvi kai

reik  su eme susijusi  informacij  efektyvi  teisini , administracini , planavimo ir

ekonomini  sprendim  vykdymui.
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iuo metu jau egzistuoja ne tik valstybin s, bet ir nema ai vietini  bei priva

informacini  sistem  ir duomen  bazi . Lietuvos em s i tekli  informacin  sistema

yra kuriama ir atnaujinama laikantis bendr  standart  su Europos ali  informacin mis

sistemomis. Efektyviam informacijos perdavimui ir pasikeitimui b tina tur ti suderintas

duomen  bazes ir bendr  erdvin  baz  – koordinates. Be tam tikr  koordinuojam

veiksm  skirtingos informacin s sistemos gal s keistis informacija tik iki tam tikro

lygio, o tai be abejo suma ins j  duodam  naud  tiek vartotojui, tiek pa ios

informacin s sistemos savininkui ar valdytojui. Be to nekoordinuojamos informacin s

sistemos gali atlikti t  pat  darb  du kartus – duomenys bus dubliuojami. Tod l valstyb

tur  nustatyti bendrus standartus kuriamoms informacin ms sistemoms ir duomen

baz ms. Be to tai tur  b ti ne tik techniniai nurodymai, ta iau ir funkcij

paskirstymas:

- kuri institucija yra atsakinga u  tam tikros duomen  baz s k rim ;

- kaip tur  vykti duomen  pasikeitimas tarp vairi  institucij  ir duomen  bazi ;

- kaip geriausiai platinti informacij  ir kam.

Viena i  s kming  informacini  sistem  valdym  form  – sudaryti centrines ir

vietines duomen  bazes. CDB yra valstyb s prerogatyva, o vietin s DB gali b ti

valdomos ir atnaujinamos ir kit  institucij  priva  asmen . Vietin s DB dalinai

remiasi informacija i  CDB ir vienoda erdvine – geodezine DB.

1.4. IS duomen  bazi  strukt ra

IS formuojama geografini  informacini  sistem  (toliau – GIS) principu.

Grafiniai duomenys apra omi pagal Integruotos geoinformacin s sistemos (InGIS)

geoduomen  specifikacij , kurioje nurodyti duomen  pasikeitimo ir saugojimo

formatai, geoobjekt  kodavimas, raktai  valstybini  kadastr  ir registr  duomen  bazes

[20]. i specifikacija palengvina duomen  apsikeitim  tarp esam  ir iuo metu kuriam

geoduomen  bazi .

IS susideda i  atskir  duomen  bazi , kurios susiejamos georeferencini

duomen  baz s pagrindu  viening  sistem . IS tvarkymo staigos skirstomos 

vadovaujan IS tvarkymo staig  ir IS tvarkytoj . Patvirtinus IS nuostatus,

rengiamos detalios informacin s sistemos specifikacijos, kurias tvirtina IS

vadovaujan ioji staiga.
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IS naudoja kit  kadastr  (registr ) ir duomen  bazi  sukurtus duomenis, kuri

reikia sistemos funkcionavimui u tikrinti. Duomenis, kuri  negali pateikti oficial s

kadastrai (registrai) ir duomen  baz s, IS tvarkytojas u sako statym  ir kit  teis s

akt  nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomen  baz  yra viena

 pagrindini  ir svarbiausi  duomen em s i tekli  informacin je sistemoje. Ta iau

IS naudoja ir kit  kadastr  ir registr , kuriuose kaupiama ir saugoma svarbi

informacija apie em s i teklius, duomenis:

1. Lietuvos Respublikos mi  valstyb s kadastras;

2. em s gelmi  registras;

3. Lietuvos Respublikos upi , e er   ir tvenkini  valstyb s kadastras;

4. Lietuvos Respublikos saugom  teritorij  valstyb s kadastras;

5. Savivaldybi  teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo

dokument  registras.

IS duomen  baz se saugoma grafin  ir atributin  informacija. IS specialiosios

duomen  baz s yra ios:

1) dirvo emio;

2) em s naudojimo;

3) em s melioracijos;

4) speciali em s naudojimo s lyg .

IS bazin  kartografin  med iaga – skaitmeniniai ortografiniai em lapiai

masteliu 1:10 000 ir Lietuvos teritorijos georeferencini  duomen  baz  GDB 10.

IS duomen  bazi  strukt ra pateikta 1.3 pav.

IS

1. Nekilnojamojo
turto kadastro
DB

2. Nekilnojamojo
turto registro DB

3. Nekilnojamojo
turto kadastro
em lapi  DB

Geodezini
duomen
baz s:

1.Orto 10;

2.GDB 10;

3.LTDBK 50

Specialiosios
duomen  baz s:
1. Dirvo emio DB;

2. em s naudojimo;

3. em s
melioracijos;

4. Speciali em s
naudojimo s lyg

Kiti su em s
tekliais susij

kadastrai ir
registrai
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1.3 pav. IS duomen  baz s

1.5. IS teikiama nauda

 Istori kai em s rib  nustatymas atsirado senov je – kada gentis ar eima

prad jo reik ti savo teises  tam tikr em s plot . Med iokl s, vejybos ir pana ias

teises buvo gana sunku nustatyti, ta iau em s naudojimo teis s visada buvo

pa ymimos tiksliai. Rib  nustatymas ir pa ym jimas yra glaud iai susij s su

nuosavyb s teis s vystimusi. Nuosavyb s teis s – tai ne tik galimyb  kontroliuoti

ka kokius resursus ( em , mi ), bet ir galimyb  juos apsaugoti nuo pa alie . Jei

med iojimo ar ganykl  plotai yra prieinami visiems, egzistuoja rizika  resurs

pereikvojimo rizika. Savininkas privalo tur ti galimyb  apsaugoti savo nuosavyb  ir

gauti kuo did iausi  naud  i  jos. Tai rodo, kad nuosavyb s teis s gali b ti vienas i

did iausi  stimul  vystyti em s veikl , nekilnojamojo turto statybas, didinti em s

derlingum .

 nekilnojamojo turto nuosavyb s teises galim ti kaip  teisi  visum : teis

valdyti, parduoti, gerinti, statyti, apginti ir t.t. Ta iau d l vairi  prie as ios teis s

gali b ti apribotos. Pvz., gamtosaugos reikalavimai gali u drausti statyti tam tikrus

statinius arti vandens telkini , naudoti chemikalus, d l erozijos – gali u drausti dirbti

em lait  pap se. Statybiniai – architekt riniai apribojimai nustato pastat  stilistik ,

konstrukcinius elementus, atstum  iki kit  statini . Gali b ti suteikta teis  naudotis

em s sklypu 99 m., statyti statinius, ta iau statini  savininkui ji nepriklausys.

Nuosavyb s teisi  nustatymas (kokios teis s priklauso savininkui) ir j  apsauga

ne manoma neturint vieningos informacijos apie ias teises. Taigi em s i tekli

informacin  sistema yra vienas i  efektyviausi  b  u tikrinti  informacij . Efektyvi

IS gali duoti toki  naud :

Privatiems asmenims:

- Palengvina sandorius susijusius su eme, daro juos paprastesnius, pigesnius ir

saugesnius (skatina em s rinkos aktyvum );

- Suteikia nuosavyb s teisi  apsaug  tiek savininkui, tiek kitiems asmenims,

turintiems teisi  tam tikr  NT. Nuosavyb s teisi  apsauga skatina investicijas,

NT vystym , galimyb  gauti kreditus;

- Suma ina gin us d l nuosavyb s, individo i laidas bylin jimuisi, palengvina

teism  darb .
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Visuomenei:

- Informacija, pagr sta em s sklypais kaip registravimo vienetais, yra svarbi IS

dalis. U registruoti NT objektai yra svarbi informacija planavimui, juos galima

reik ti erdvi kai naudojant koordinates, galima jungti su kitais duomenimis.

- Prielaida geresniam em s naudojimui ir administravimui – miest  pl trai,

konsolidacijai, melioracijai, dr kinimui;

- Valstyb s kontrol  ir pasirinktos em s politikos gyvendinimas. Plan

gyvendinimas, em s reforma, em s naudojimo kontrol  ir t.t.

IS naudos i rai ka – tiksli, teisinga ir naujausia informacija, susijusi su em s

tekliais. Pagal em s informacin s sistemos nuostat  projekt IS ir em s kadastro

duomenys teikiami valstybin ms institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims ir

naudojami:

1) valstybin s em s i tekli  naudojimo politikai formuoti ir gyvendinti;

2) valstybiniam em s gerinimo bei apsaugos priemoni  planavimui;

3) gamtos i tekli  naudojimo ir teritoriniam planavimui;

4) em tvarkos projektams ir schemoms rengti;

5) em s keitimui ir em s rinkos formavimui;

6) em s apmokestinimui ir mokes  u em  sistemos formavimui;

7) em s naudojimo valstybinei kontrolei;

8) em s i tekli  naudojimo steb senai (monitoringui);

9) informacijai apie em  statistiniuose ir kituose oficialiuose leidiniuose;

10) nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenims papildyti ir

atnaujinti.

Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kur gal  b ti pritaikyta IS?

2. Kaip gal tum te apib dinti em s informacin  sistem ?

3. Kokie buvo pagrindiniai Lietuvos em s informacin s sistemos k rimo tikslai?

4. Kokius IS darbus ir tikslus numato em s statymas?

5. Koks yra em s informacin s sistemos ir geografin s informacin s sistemos ir

ry ys?

6. Kod l b tina koordinuoti IS k rim  su kit  informacini  sistem  k rimu?

7. Kokios yra IS duomen  baz s bei duomenis teikiantys kadastrai ir registrai?
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8. Kokia yra efektyvios IS nauda privatiems asmenims?

9. Kokia yra efektyvios IS nauda visuomenei?

10. Kam naudojami IS ir em s kadastro duomenys teikiami valstybin ms

institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims?
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2. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO PAGRINDIN S

FUNKCIJOS

2.1.Nekilnojamojo turto kadastras

 Informacijos apie em  rinkimas ir saugojimas prasid jo nuo paprast em s

kadastro ir registro ra . Net ir dabar vairios IS duomen  baz s naudoja labai daug

em s kadastro ir registro duomen . Galima teigti, kad tai yra pagrindin s duomen

baz s, kurios apjungiamos su kitomis duomen  baz mis vairi  u davini  sprendimui.

Koks yra skirtumas tarp paprasto kadastro bei registro ir IS? iuo metu yra

vartojamas terminas „daugiafunkcinis kadastras“, kuris turi s sajas ar nuorodas  kitas

duomen  bazes susijusias su em s i tekliais. Daugiafunkcin  kadastr  b  galima

pavadinti besivystan ia IS. Ta iau istori kai ir d l duomen  bazi  administravimo

priklausomyb s (skirtingos institucijos valdo ir kuria skirtingas duomen  bazes) ar ry

nekilnojamojo turto kadastr  ir registr  papras iau b  laikyti tik viena i  pagrindini

IS duomen  bazi .

Istori kai nekilnojamojo turto registravimas buvo prad tas norint gyvendinti du

pagrindinius tikslus:

1. Fiskaliniai (biud eto, i do) registrai buvo kuriami kaip tiksli baz em s

mokes iams rinkti (didesn  nauda visuomenei, valstybei);

2. Teisiniai registrai – registruoti nuosavyb s teises em  (pirmiausiai naudinga

privatiems asmenims).

Europoje  registr  k rimas labiausiai buvo takotas Napoleono kurto

Pranc zijos kadastro ir jo pagrindin  u duotis buvo tikslus em s mokes  rinkimas.

iuo metu terminas „Nekilnojamojo turto kadastras“ gal  b ti apibr tas kaip:

1. Nekilnojamojo turto kadastras  tai kontroliuojamas valstyb s sistemi kas em s

klasifikavimas ir vertinimas, naudojantis em s sklypais registruotais registre ir j

planais, nubrai ytais atlikus topografinius matavimus [4].

2. Nekilnojamojo turto kadastras  tai susistemintas ir metodi kai sutvarkytas

nekilnojam  daikt  grafini  ir atributini  duomen  rinkinys (valstybin je koordina

sistemoje), saugomas kompiuteri  laikmenose. Juo galima individualiai naudotis

elektroniniu ar kitu b du [5].
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3. Nekilnojamojo turto kadastras  tai metodi kai surinkti vie i duomenys apie nt

nuosavybes vienoje valstyb je ar rajone, pagr sti  sklyp  rib  matavimais; ios

nuosavyb s yra identifikuotos individualiai, j  ribos ir sklyp  ribos parodytos stambaus

mastelio em lapiuose (JT Ad Hoc kadastrini  matavim  ir IS ekspert  grup ).

Vis  apibr im  esm  yra viena: kadastras – tai sistemi kas em s sklyp

apra ymas vienoje vietov je. Apra ymas susideda i em lapi , nurodan  sklypo

erdvin  pad  ir ribas, bei ra . ra uose svarbiausi duomenys yra:

- unikalus identifikacinis numeris (Lietuvoje – 5250:0015:325 – Kaunas 52;

Noreiki ki  kadastro vietov  – 50; blokas 0015; sklypo Nr -325);

- sklypo plotas;

- em s paskirtis ir vert  (tiek kokybin , tiek ekonomin );

- savininkas.

Kiekvieno kadastro tvarkytojai sukuria savo sistem  ir sprend ia kokius

duomenis ra yti. Lietuvoje tai nusako Nekilnojamojo turto kadastro statymas ir

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu patvirtinti nekilnojamojo turto kadastro

nuostatai.

 Taigi, klasikinis kadastras suteikia informacij  apie em s savinink , em s

vert , r is, kokyb , o daugiafunkcinis kadastras turi papildomas duomen  bazes ir

nuorodas  kitas duomen  bazes. Dabartiniais laikais prakti kai visi kadastrai gali b ti

vadinami daugiafunkciniais, nes juose yra daug papildomos informacijos, o ne tik

pagrindiniai duomenys apie em s sklyp .

2.2.Nekilnojamojo turto registras

Kita informacijos apie em  r is – teisiniai ra ai, kuri  pagrindin  paskirtis

nuosavyb s teisi  ir em s sklypo apribojim , o ne em s mokes  ar em s sklyp

apra ymas. Norint juos atskirti nuo termino „kadastras“ juos imta vadinti kitaip –

teisinis registras arba em s registras. Teisinis em s registro statusas priklauso nuo

nuosavyb s perleidimo b  ir nuosavyb s teisi  registravimo. Istori kai nuosavyb s

teisi rodymo ir em s sandori  registravimo b dai keit si:

I. odinis sandorio sudarymas. Sudarant tok  sandor  paprastai prival jo

dalyvauti liudininkai, kurie paliudydavo ne tik pardav jo teis

parduodam  nekilnojam  turt , bet ir pirk jo teises sigyt  nuosavyb .

tur jo
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II. Ra ytinis sandoris. Pirkimo-pardavimo sutartis b davo nuosavyb s

teisi  patvirtinimas ir garantas;

III. Ra ytin s pirkimo-pardavimo sutarties registravimas pas notar , teis

ar nuosavyb s perleidimo dokument  registre. Pirkimo-pardavimo

sutartis ir vie i ra ai patvirtina nuosavyb s teises;

IV. Ra ytin s pirkimo pardavimo sutarties registravimas nekilnojamojo

turto registre. Nuosavyb s teisi  pa ym jimas rodo pardav jo ar pirk jo

nuosavyb s teis .

em s registras  tai vie as nuosavyb s dokument  ir teisi  nekilnojam

turt  registras. Priklausomai nuo teisin s sistemos gali b ti registruojamos nuosavyb s

perleidimo dokumentai arba nuosavyb s teis s.

Esant nuosavyb s perleidimo dokument  (deed) registrui registruojama pats

dokumentas. Registruojama nekilnojamojo turto perleidimo sutartis, kuri liudija tokio

sandorio egzistavim , ta iau nieko nepasako apie tikras nuosavyb s teises (ar

pardav jas yra tikras savininkas).

Sistema, pagr sta nekilnojamojo turto nuosavyb s teisi  registravimu, yra

paprastesn  ir saugesn , nes nereikia atsekti u registruot  nuosavyb s perleidimo

dokument . Be to pati nuosavyb s teisi  registracija yra nuosavyb s apsaugos garantas

– savininkui i duodamas nekilnojamojo turto nuosavyb s teisi  pa ym jimas, kurio

teisingum  garantuoja valstyb .

2.3. IS pagr sta nekilnojamojo turto objekt  registravimu

em s informacin  sistema pagr sta nekilnojam  turto objekt  (pvz., statinys,

patalpa) arba sklyp  registravimu yra svarbi efektyviam darbui tod l, kad nuosavyb s ir

kitos teis s yra susij  su specifiniu nekilnojamuoju turtu ar em s sklypu, o ne jo

savininku. T  pat em s sklyp  gali tur ti nuosavyb s teise vienas mogus, j  naudoti –

kitas, dar kitas – tur ti servitutus iame sklype, keli bankai gali b ti suteik  paskol

statant vien em s sklyp  ir pana iai. Tod l em s sklypas arba nekilnojamojo turto

objektas pasirinktas registravimo pagrindu d l paprastumo ir saugumo. Juk visada

tina inoti kas yra sklypo savininkas, naudotojai ir t.t., bet registruoti visus su iomis

teis mis susijusius dokumentus (pirkimo – pardavimo sutartis, nuomos sutartis ir t.t.)

yra kebliau nei registruoti em s sklyp  ir prie jo prira yti visus turin ius daiktini
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teisi  j . em s sklypas turi savo nekintan  viet  – erdvi kai nustatytoje vietoje.

tent pagal j  grei iau galima nustatyti savinink , apribojimus, teises, vert , mokes ius

ir t.t.

Nors egzistuoja principinis skirtumas tarp nekilnojamojo turto kadastro ir

registro, ta iau praktikoje tarp j  ne manoma nustatyti ai ki  rib , nes dauguma

duomen  yra bendri abejuose registruose. ie skirtumai galb t daugiau i ry ja

administruojant kadastr  ir em s registr  – paprastai em s registras yra teis s

ministerijos jurisdikcijoje, o kadastras egzistuoja kaip atskira staiga ar mon  ir yra

keli  institucij  priklausomyb je.

2.4.Nekilnojamojo turto kadastras ir registras Lietuvoje

Viena i  svarbiausi  Lietuvos em s informacin s sistemos dali  yra

daugiafunkcinis nekilnojamojo turto kadastras ir registras. J  sudaro tokios dalys [3]:

- apra omieji duomenys – pagrindin s kokybin s ir kiekybin s charakteristikos

(kadastriniai duomenys);

- teisiniai duomenys – informacija apie savininkus, naudotojus, turto valdymo

pob  ir apsunkinimus (registro duomenys);

- juridiniai faktai;

- grafin  duomen  i rai ka – kadastro em lapiai.

Kaip jau min ta, daugiafunkcinis kadastras ir registras turi daug papildomos

informacijos apie nekilnojamojo turto objektus, jame yra papildomos nuorodos  kitus

kadastrus ir registrus. Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir registro efektyviai

veiklai u tikrinti naudojama  pagrindini  valstyb s registr  ir kadastr  informacija:

1. Lietuvos Respublikos gyventoj  registro – informacija apie asmens kodus,

fizini  asmen  vardus, pavardes;

2. Juridini  vienet moni  registro – informacija apie juridini  asmen  kodus ir

pavadinimus;

3. Mi  kadastro – informacija apie mi ko em s sklypo kadastr  adresus;

4. em s gelmi  i tekli  kadastro – informacija apie nekilnojamojo turto

naudojimo apribojimus, susijusius su gelmi  i tekliais;
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5. Saugom  teritorij  kadastro ir registro – duomenys, susij  su nekilnojamojo

turto naudojimo apribojimais su saugomomis teritorijomis;

6. Nekilnojamojo kult ros paveldo registro – nekilnojamojo turto naudojimo

apribojimai, susij  su kult ros paveldo objektais;

7. Adres  duomen  baz s (registro) – informacija apie unikalius turto vieneto

adresus, unikalius statinio numerius, em s sklypo ir (arba) statinio pa to

adresus ir kitus adres  bei geografinius duomenis;

8. Keli  duomen  bank  – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus,

susijusius su keli  naudojimu;

9. Lietuvos Respublikos upi , e er  ir tvenkini  valstyb s kadastro – apie

nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkini

naudojimu;

10. Geodezinio pagrindo informacin s sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS

pagrindo duomenimis;

11. Savivaldybi  teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo

dokument  registr  – detali , speciali  ir bendr  plan  duomenimis;

12. Hipotekos registro – hipotekos lak  duomenys.

Nekilnojamojo turto kadastr  ir registr  Lietuvoje tvarko V  Registr  centras. i

mon  yra Centrinis registratorius, kuris administruoja nekilnojamojo turto kadastr  ir

registr , projektuoja, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacin  sistem ,

bei vadovauja teritoriniams registro padaliniams [6].

iuo metu yra 11 teritorini  nekilnojamojo turto registro filial  kiekviename

apskrities centre ir Ma eiki  mieste. Teritoriniai registratoriai tvarko nekilnojamojo

turto registr , registruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises  juos,  teisi

suvar ymus, juridinius faktus.

 Svarbiausios Registr  centro funkcijos tvarkant nekilnojamojo turto kadastr  ir

registr  yra [21]:

- nekilnojam  daikt , daiktini  teisi  juos ir juridini  fakt  registravimas;

- kadastrini  matavim  byl  patikra ir duomen vedimas  kadastro duomen

baz ;

- nekilnojamojo turto rinkos tyrim  atlikimas;
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- masinio nekilnojamojo turto vertinimo atlikimas;

- Nekilnojamojo turto kadastro ir ver em lapi  sudarymas ir

publikavimas;

- Nekilnojamojo turto registro statistini  duomen  rengimas ir publikavimas;

- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomen , geoduomen , em lapi

ir rinkos tyrimo duomen  pateikimas valstyb s institucijoms, fiziniams ir

juridiniams asmenims.

Nekilnojamojo turto registro duomen  bankas jungia em s ir statini  duomenis

 bendr  sistem . Informacijos patikimum  ir operatyvum  u tikrina duomen

perdavimo technologija, kai teritoriniai nekilnojamojo turto registro padaliniai turi

nuolatin  kompiuterin on-line ry  su centrine duomen  baze. Tai leid ia teritoriniams

padaliniams poky ius registruoti i  karto centriniame duomen  banke.

Lietuvoje nekilnojamojo turto registr  ir nekilnojamojo turto kadastr  tvarko

viena mon  – Registr  centras, tod l tai leido jam sujungti  registr  duomenis  vien

duomen  bank .

Nekilnojamojo turto kadastras buvo steigtas nekilnojam  daikt  kadastro

duomenims kaupti ir teikti oficialiai informacijai apie kadastre sukauptus duomenis.

Nekilnojamojo turto kadastre ra yti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo

turto registro centriniame duomen  banke. Nekilnojamojo daikto kadastro duomen

ra ymas  nekilnojamojo turto kadastr  yra laikomas nekilnojamojo daikto

registravimu Nekilnojamojo turto registre [5].

Nekilnojamojo turto registras buvo steigtas nekilnojamiesiems daiktams,

nuosavyb s bei kitoms daiktin ms teis ms iuos daiktus,  teisi  suvar ymams,

statym  nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie

registre sukauptus duomenis teikti.

Nekilnojamieji daiktai, daiktin s teis s  juos,  teisi  suvar ymai, juridiniai

faktai laikomi registruotais, kai atitinkami duomenys ra omi  Nekilnojamojo turto

registr . Duomen ra ymo momentu laikomas centrinio registratoriaus patvirtinimas

apie duomen ra ym  centrin  duomen  bank .

Taigi, tiek nekilnojamojo turto kadastro, tiek registro duomenys kaupiami

Nekilnojamojo turto registro centriniame duomen  banke.
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Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemos registravimo vienetas

yra nekilnojamojo turto objektas. Nekilnojamojo turto kadastre atskirais objektais

registruojami ie nekilnojamieji daiktai:

1) em s sklypas;

2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), i skyrus laikin  statin  ar nesud ting

statin , kuriam nereikia statybos leidimo;

3) patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Nekilnojamojo turto kadastro statyme detaliai i vardinti duomenys, kurie turi

ti ra omi  nekilnojamojo turto kadastr . Pagrindiniai duomenys yra em s ir statini

bei patalp  fizin s ir erdvin s charakteristikos, pvz., plotas, statybos med iagos,

statybos metai, kadastro vietovi , blok  ir em s sklyp  ribos, pastat  centro

koordinat s. Kiekvienam em s sklypui suteikiamas unikalus (Lietuvoje – 12 simboli )

numeris.

Nekilnojamojo turto registre registruojamos ios daiktin s teis s  nekilnojam

daikt :

1) nuosavyb s teis ;

2) turto patik jimo teis ;

3) valdymas kaip savaranki ka daiktin  teis ;

4) servitutas;

5) uzufruktas;

6) statymo teis ;

7) ilgalaik  nuoma.

Taigi, Lietuvoje registruojamos teis s  nekilnojam  turt , o ne nuosavyb s

perleidimo sutartys. Ta iau Civiliniame kodekse n ra nurodytas laikas, per kur  naujas

nekilnojamojo turto savininkas turi registruoti turt  nekilnojamojo turto registre. Tod l

atlikus nekilnojamojo turto sandor , nekilnojamojo turto registre daromi atitinkami

ra ai – ymos (pvz., pirkimo–pardavimo sutartis, dovanojimo, main  sutartis). ymos

taip pat daromos ir apie kitus juridinius faktus, pvz., hipotek , sandoriuose numatytus

daiktini  teisi  nekilnojamuosius daiktus suvar ymus, siteis jusius teismo sprendimus

ir teismo nutartis, turin ius takos registruoto nekilnojamojo daikto teisiniam statusui ir

t.t.
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Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kokios pagrindin s nekilnojamojo turto kadastro ir registro susik rimo

prie astys?

2. Kaip apib dinamas nekilnojamojo turto kadastras?

3. Kas yra daugiafunkcinis kadastras?

4. Kaip apib dinamas em s registras?

5. Kokios yra skirtingos em s registravimo sistemos?

6. Kokie yra em s registro, pagr sto nekilnojamojo turto objekt  registravimu,

prana umai?

7. Kokios pagrindin s dalys sudaro Lietuvos daugiafunkcinio nekilnojamojo turto

kadastro ir registro sistem ;

8. Kokios svarbiausios Registr  centro funkcijos tvarkant nekilnojamojo turto

kadastr  ir registr ?

9. Kur ir kokiu b du kaupiami nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys

Lietuvoje?

10. Kaip apib dintum te pagrindines Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir

registro charakteristikas?

11. Kokios pagrindin s teis s  nekilnojam  daikt  registruojamos Nekilnojamojo

turto registre ?
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3. ISTORINIS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTAVIMO VYSTIMASIS

3.1. Nekilnojamojo turto registravimo istorin s prielaidos

 Nuo pat nuosavyb s teis s atsiradimo egzistavo dvi pagrindin s em s

registravimo prie astys:

- Valstyb s noras inoti visus em s sklypus galimus apmokestinti vairiais

mokes iais;

- Priva  asmen  poreikis paskelbti apie em s sigijim  vie ai (kad visi inot ,

jog pasikeit ios nuosavyb s savininkas).

ios prie astys ir paskatino nekilnojamojo turto kadastro ir registro k rim . Jau

senov s laikais buvo reikalaujama pavie inti pirkimo-pardavimo sutart . Pati sutartis

neu kerta kelio buvusiam savininkui parduoti em s sklyp  dar kart . Senov s Egipte,

Babilone egzistavo tam tikros proced ros – pirkimo-pardavimo sandoris tur jo b ti

sudarytas ra tu, jo pasira ymas ir perdavimas naujam savininkui prival jo b ti atliktas

liudinink  akivaizdoje. Senov s Skandinav alyse em s perleidimas tur jo b ti

paskelbtas teisme ir patvirtintas net 12 liudinink . Pana ios proced ros egzistavo ir

kitose Europos alyse. 3000 m.p.m.e. senov s Egipte egzistavo em s registravimas

mokes iams. ie ra ai buvo laikomi Karali kajame registre ir dalinai buvo pagr sti

em s matavimais.

 V liau tapo prasta registruoti sutartis teismuose ar pas notarus. Nors ios

priemon s neu tikrino savininko teisi  nekilnojam  turt , jos gal jo u kirsti keli

dvigubam pardavimui pagal u registruotas pirkimo-pardavimo sutartis lengvai galima

buvo nustatyti kuris savininkas pirmas sigijo em . em s sklypo erdvin  identifikacija

tuo metu buvo tiktai odinis apra ymas sutartyje.

 Persilau imas em s registravimo ir kadastro sistemoje vyko 1807 metais, kai

Napoleonas I  Pranc  kadastr . Kadastro ra us sudar  sklyp  numeriai, plotas,

em s paskirtis ir vert , jie buvo pagr sti sistemingai atliktais kadastriniais matavimais.

Dalinai d l Pranc zijos dominavimo Europoje, j  kadastro modelis tapo paskata kurti

pana ias kadastro sistemas ir kitose Europos alyse. 19 am iuje dauguma kontinentin s

Europos ali  suk  savo kadastro sistemas, ta iau Did iosios Britanijos takoje

esan ios alys pasuko kitu keliu.
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3.2. Nekilnojamojo turto registravimo vystimasis Anglo-Saks alyse (nekadastrin s

alys)

iose alyse pagrindin em s registravimo prie astis buvo priva  asmen

poreikis tur ti sistem , u tikrinan  saugius ir efektyvesnius em s sandorius bei

nuosavyb s teisi  apsaug . Pagrindin ios sistemos prielaida buvo vie umo principas.

Ankstesni primityvus modeliai su liudininkais buvo pakeisti nuosavyb s perleidimo

dokument  registravimo sistema teismuose ar pas notar

 Nuosavyb s perleidimo dokument  registravimas i  prad  nebuvo privalomas

ir naudojamas pavieniais atvejais. em s sklypai buvo apra omi od iais sutartyje.

em s sklyp  matavim  bei vienodos sistemos nebuvimas dar  sistem  neapibr

ir neai ki . Registracija vykdavo ne pagal em s sklyp  numerius, bet pagal sutarties

dat . D l privalomos registracijos bei em s matavim  nebuvimo, taip pat em s sklyp

registravimo pagal sutarties dat  buvo labai sunku nustatyti kokias teises em s sklyp

turi pardav jas ir ar jis turi teis  parduoti.

Tokios registravimo sistemos pagerinimas gal jo b ti privalomos sutar

registracijos vedimas. Dauguma ali  padar  tik tiek, nes siek  tik fiskalin s politikos

tiksl  – vesti mokest  u em s pardavim , kuris buvo imamas registruojant prikimo-

pardavimo sandor .

Kitas b das padidinti em s sandori  registro efektyvum  – prie  registravim

tiksliai identifikuoti em s sklyp em lapyje suteikiant jam unikal  numer . Tokiu

atveju kiekvienam em s sklypui b  vedama byla, kurioje registruojami visi buv  ir

ateities sandoriai. Jei statymuose b  numatyta io registro teisinis statusas – visi ra ai

jame tapt  teisiniais dokumentais ir tai b  prielaida nuosavyb s dokument

perleidimo registrui tapti nuosavyb s teisi  registru. Jei valstyb  ne tik garantuot

registro ra  teisingum , bet ir kompensuot  nuostolius d l netiksli  ar klaiding

registro ra , tokia sistema tapt  itin patikima ir efektyvi.

1858 metais Piet  Australijoje Robertas Torrensas  nekilnojamojo turto

registr , turint  visus auk iau pamin tus bruo us. “Torrenso sistema” v liau tur jo

didel tak  kit ali  besiformuojan ioms registro sistemoms. Ta iau ir ioje sistemoje

buvo tr kum :

1. ioje sistemoje buvo registruojami tik naujai valstyb s skiriami sklypai.

Anks iau suformuoti ir teisinti nuosavyb n em s sklypai nebuvo automati kai
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traukiami  registr . Netgi pra jus daugiau nei 100 m. vis dar buvo i lik

sklyp , kurie nebuvo traukti  registr .

2. Nors registruojami em s sklypai buvo i matuojami ir jiems suteikiamas

unikalus numeris, jie nebuvo priri ti prie bendro geodezinio atraminio tinklo.

 Sekantis tokios registravimo sistemos pagerinimo ingsnis b  sisteminis

em s sklyp  registravimas, traukiant visus ne registruotus em s sklypus  registr ,

tuo padarant j  u baigt , piln . Savanori kas pavienis registravimas tur  b ti pakeistas

sisteminiu, privalomu procesu. V liau reik  sudaryti registr , turint  nuorodas  sklyp

planus ir kadastro em lapius, parodan ius bendr  vaizd . Tam tikslui gali b ti

naudojami ankstesni sklyp  planai, aerofotonuotraukos, papildom  matavim  med iaga.

Apibendrinant galime i skirti bent keturias nekilnojamojo turto registro

formavimosi stadijas nekadastrin s alyse:

1. Savanori kas pavienis nuosavyb s perleidimo dokument  registravimas.

Informacija perduodama od iu, n ra joki  sklypo matavimo taisykli  ar

proced . Registruojamas pats dokumentas, nepildant joki  specifini  byl

perleid iamam em s sklypui;

2. Kaip ir pirmas b das, ta iau egzistuoja privaloma nuosavyb s perleidimo

dokument  registracija;

3. Savanori kas, pavienis (sporadinis) nuosavyb s teis s registravimas. Tam tikrais

atvejais – suformavus nauj  nekilnojamojo turto objekt , parduodant em s

sklyp  – nekilnojamasis turtas registruojamas em s registre, atliekami jo

matavimai, nustatomos nuosavyb s teis s. Nuo io momento visi sandoriai su

iuo em s sklypu bus registruojami registre. Toks registras paprastai turi teisin

status  ir valstyb  atsako u  informacijos teisingum . (Esant iai stadijai,

paprastai egzistuoja dvi teisin s registravimo nuostatos. Viena apima sen

nuosavyb s dokument  registravim  tiems sklypams, kurie nebuvo registruoti

pagal nauj  tvark . Kita nustato nauj  registravimo tvark  sklypams, kurie yra

registruoti nuosavyb s teis s registre);

4. Sisteminis privalomas nuosavyb s teis s registravimas. Visi nekilnojamojo turto

objektai tam tikroje vietov je privalo b ti identifikuoti ir registruoti em s

registre. Tolimesnis ingsnis gali b ti kadastro em lapi , susiet  su registro

informacija, sudarymas.
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Dabartiniais laikais Australijoje veikia „Torenso“ sistema, registruojanti

nuosavyb s teises, o ne perleidimo dokumentus.

3.3.Nekilnojamojo turto registravimo vystimasis kadastrin se alyse

 Kaip jau min ta, daugelis ali  i  karto pasuko nuosavyb s teis s registravimo

keliu ir pirmoji i  j  buvo Pranc zija. Napoleonas I-asis numat  didel  naud  galim

gauti i em s mokes . Jo nurodymu em s sklypai tur jo b ti i matuoti,

suklasifikuoti pagal dirvos derlingum  ir produktyvum , nustatyti ir u registruoti j

savininkai, apskai iuoti kiek pelno galima gauti i  sklyp  ir juos vertinti ir t.t.

 Buvo nuveiktas did iulis darbas atliekant sklyp  matavimus, paremtus

trianguliacijos ta kais. Kiekvienoje vietov je sklypai buvo i matuojami ir nubrai omi

plane M 1:2500 arba 1:1250. em s sklypai buvo identifikuoti bei u registruoti pagal

tai kam jie priklauso visoje teritorijoje.

 Nacionalinis Pranc zijos kadastras buvo u baigtas 1850 m., ta iau ra ai bei

kadastro em lapiai jame nebuvo atnaujinami, tod l jo vert  valstybei greitai ma jo.

Pranc zijos pavyzd iu pasek  ir kitos Europos alys. Ne u  ilgo kadastriniai matavimai

buvo baigti Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje. Kitose alyse is procesas nebuvo labai

lengvas. Pagrindin  neefektyvaus kadastro prie astis buvo prastas duomen

atnaujinimas ir papildymas.

 I  prad em s kadastro atsiradimas netur jo ymesn s takos em s teisinei

registravimo sistemai. Kadastrin se alyse dvi em s nuosavyb s registravimo sistemos

egzistavo viena alia kitos. Ta iau augant kadastro sistemos apimtims ir patikimumui

atsirado poreikis naudoti unikal em s sklyp  identifikavim  ir registruojant em s

nuosavyb s teises. Daugelyje ali  atsirado stiprus ry ys tarp kadastro ir registro: em s

sklypai buvo identifikuojami pagal kadastro ra us ir em lapius. Kadastro duomen

egzistavimas ne tik paskatino pereiti prie nuosavyb s registravimo sistemos, bet ir

palengvino  per jim : unikaliam em s sklyp  identifikavimui buvo naudojama jau

sukurta kadastro identifikacin  sistema.

 1871 m. Vokietija pirmoji pri statym , teisinant  privalom  nuosavyb s

teis s registracij em s registre, ja pasek veicarija, Austrija, vedija.

 Galima teigti, kad u baigtas ir patikimas em s kadastras dar tak  teisin s

em s registravimo sistemos vystimuisi. Egzistuoja ir atvirk ias ry ys, kai i vystyta
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em s registravimo sistema susiduria su tiksli  kadastriniu matavim , em lapi ,

sklyp  identifikavimo poreikiu.

Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kokios egzistavo pagrindin s em s registravimo prie astys?

2. Kaip apib dinamas nekilnojamojo turto registravimo vystimasis

„nekadastrin se“ alyse?

3. Kaip apib dinama „Torenso“ registravimo sistema?

4. Kokios yra nekilnojamojo turto registro formavimosi stadijos nekadastrin s

alyse?

5. Kaip apib dinamas nekilnojamojo turto registravimo vystimasis „kadastrin se“

alyse?

6. Kokia yra em s kadastro susik rimo taka em s registravimo sistemos

vystimuisi
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4. EM S I TEKLI  INFORMACIN S SISTEMOS DUOMEN  BAZ S

4.1.Geodezini  duomen  baz s

 Geografini  informacini  sistem  duomen  baz  – tai geoinformacini  sistem

principais organizuotas, susistemintas ir metodi kai sutvarkytas geografini  duomen

rinkinys, kuriame s lyginai i skiriamos grafini  bei atributini  duomen  baz s,

saugomos kompiuterin se laikmenose.

 Georeferencini  duomen  baz  – tam tikros teritorijos geodezinio pagrindo,

in inerini  tinkl , topografini  duomen  bazi  susistemintas ir metodi kai sutvarkytas

rinkinys, organizuotas pagal bendr  metodik  geoinformacini  sistem  principais,

kaupiamas ir saugomas kompiuterin se laikmenose. Georeferencini  duomen  baz

(GDB) nuolat kaupiama, tobulinama, atnaujinama geodezinio pagrindo, topografini

duomen  ir in inerini  tinkl  duomen  bazi  pagrindu. GDB informacija kaip

pagrindas naudojama valstyb s kadastr , registr , klasifikatori  duomenims pildyti arba

 duomen  baz ms, formuojamoms geografini  informacini  sistem  principais,

sudaryti.

 Kartografini  duomen  baz  – susistemintas ir metodi kai sutvarkytas

kartografini  duomen  rinkinys. Kartografin s duomen  baz s (KDB) paskirtis –

pateikti kartografin  pagrind  ir duomenis atitinkamo mastelio topografiniams ir

teminiams em lapiams, temini  duomen  baz ms kurti ir atnaujinti. KDB kuriama

pagal galiotos institucijos nustatyt  bendr  geoduomen  kodavimo sistem  ir

duomen  kaupimo metodik . Konkretaus mastelio KDB turin , sutartinius enklus,

element  kodus, atributus nustato galiotos institucijos patvirtinti techniniai reglamentai.

KDB leid ia sistemingai ir pagal strukt ras kaupti, atnaujinti, archyvuoti vairios

paskirties topografinius ir kartografinius  duomenis, perduoti juos  kitus duomen

bankus ir geoinformacines sistemas.

em s i tekli  informacin s sistemos duomenys grafi kai gali b ti i reik ti

naudojant tokias pagrindines geoduomen  bazes:

 1. Kartografini  duomen  baz  KDB50LT naudojama i reik ti duomenims

masteliu M1:50000 [15];

2. Duomenims, reikalingiems i reik ti masteliu 1:10000 naudojamos ios

geoduomen  baz s:
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 2.1. Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas GDB10LT, parengtas pagal

reglament  GKTR 2.18.01: 2004 arba  kartografini  duomen  baz s KDB10LT Mikro

lygis, sukurtas pagal reglamento GKTR 2.0902:2001 reikalavimus [16, 17];

 2.2. Skaitmenini  ortofotografini em lapi  duomen  baz  ORT10LT.

ORT10LT yra sudaryta 2005-2006 met  aeronuotraukos pagrindu ir apima vis

Lietuvos teritorij .

 Georeferencini  duomen  baz s rengiamos ir periodi kai atnaujinamos

Nacionalin s em s tarnybos nustatyta tvarka;

em s i tekli  informacin s sistemos duomen  i rai kai b tina panaudoti

kartografini  duomen  bazes, kuriose yra pa ym ti situacijos objektai, atitinkantys IS

turin . Duomen  baz  KDB50LT skirta topografini em lapi  M 1:50 000 sudarymui,

joje i reik ti em s naudmen  kont rai yra sustambinti (generalizuoti) ir tod l i

duomen  baz  gali b ti naudojama IS duomen  apibendrintai i rai kai pagal

administracines teritorijas pavaizduoti.

 Duomen  i rai kai M 1:10 000 em lapiuose naudotinas bazinis em lapis –

GDB 10LT arba KDB 10LT mikro lygis. Pagrindiniai  duomen  bazi  sluoksniai ir

geoobjektai yra:

 - a in s upi , upeli  ir kanal  linijos;

 - hidrografiniai objektai;

 - a in s keli  bei gele inkeli  linijos ir pagrindiniai keliai;

 - gyvenamosios vietov s.

ios pagrindin s geoduomen  baz s naudojamos speciali  duomen  bazi

rimui.

4.2.Duomen  baz , naudotina dirvo emi  apib dinimui

 V  Valstybiniame em tvarkos institute nuo 1989 met  yra kuriama Lietuvos

dirvo emio duomen  baz  (Dirv_DB10LT), kuri apima ir dirvo emio tyrimo darbus

em s kio paskirties em je, kurioje iki 1998 met  nebuvo atliktas dirvo emio

tyrimas ir kartografavimas).

 Dirv_DB10LT duomen  baz  sudaro pagal Lietuvos dirvo emi  klasifikacij

LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvo emio tipologini  vienet  bendr  s ra  LT-DTV9

susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvo emi

sid stym , j  fizines ir agrochemines savybes. Rengiant Dirv_DB10LT buvo
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vadovaujamasi FAO 1995 metais i leistais Pasaulin s ir nacionalin s dirvo emio ir

vietov s skaitmenini  duomen  bazi  formavimo nurodymais.

 Sudarant Dirv_DB10LT grafin  dal , naudojama:

 1. Baziniai em lapiai:

- ortofotografinio em lapio M1:10000 skaitmenin  duomen  baz  ORT10LT;

- kartografini  duomen  baz  M1:10000 KDB10LT;

- Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomen  baz  M1:10000

GDB10LT.

 2. Dirvo emi  tyrimo ir kartografavimo lauko planai M1:10 000; 1:5 000; 1:2

000;

 3. Dirvo emi  profili  apra ymai;

 4. Vietov s duomen  apra ymai;

 5. Dirvo emi em lapi  M1:10000 kopijos;

 6. Dirvo emio fizini  ir agrochemini  savybi  analitiniai duomenys;

 7. Generalizavimo b du parengti i vestiniai dirvo emio kont  (areal )

vidutinio ir smulkaus mastelio (M1:50000, M1:300000) dirvo emio em lapiai.

io darbo rezultatas – grafin  duomen  baz  (skaitmeniniai dirvo emio

em lapiai M1:10000) ir atributin  duomen  baz  (vietov s ir dirvo emio profili

duomenys apie dirvo emius bei em s naudojim ). Dirv_DB10LT k rimas dar

nebaigtas. Atlikt  ir reikaling  atlikti darb  apimtys (iki 2005 met  pabaigos) pateiktos

4.1 lentel je.

 4.1 lentel . Lietuvos dirvo emi  duomen  baz s k rimo darb  apimtys iki 2010

met
Atlikta darb  iki 2005

met  pabaigos
Liko darb  2006-

2010 m.
Eil.
Nr. Darb  r ys Mato

vnt.  viso tik per 205
metus

apimtis proc.

1. Dirvo emio tyrimo darbai
1.1. Paruo iamieji ir lauko darbai kst.ha apie 4,26 ha 5,6 20,4 0,5
1.2. Laboratorin s analiz s kst.

analizi
x 7,4 47,6 x

1.3. Kameraliniai darbai kst.ha apie 4,26
mln.ha

4,1 21,9 0,5

2. Dirvo emio duomen  baz s (LTdDB)
bei geografin s informacin s sistemos
(GIS) k rimas

2.1. Dirvo emio profili  laboratorini
analizi  duomen  paruo imas ir
kodavimas

kst.ha apie 4,26
mln.ha

158,5 1256,5 29,5

2.2. Dirvo emio profili  laboratorini kst.ha apie 4,26 355,2 2567,8 60,3
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analizi  duome  ir kit  duomen
ra ymas  duomen  baz

mln.ha

2.3. Dirvo emio atmain  kont
vektorizavimas

kst.ha apie 4,26
mln.ha

361,3 2262,7 53,1

2.4. Dirvo emio em lapio paruo imas GIS
duomen  baz s sudarymui

kst.ha apie 4,26
mln.ha

546,9 1789,1 42,0

2.5. Profili  vietov s ir dirvo emio horizont
apra ymas

kst.ha apie 4,26
mln.ha

231,3 1850,7 43,4

2.6. Dirvo emio em lapio atributini  GIS
duomen  baz s k rimas

kst.ha apie 4,26
mln.ha

302,2 2449,8 57,5

2.7. Dirvo emio tyrimo duomen , reikaling
dirvo emio duomen  bazei papildyti,
lauko darbai

dirvo e
mio

profilis

x 15 85 x

3. em s na umo vertinimo darbai
3.1. Kamerinio em s na umo vertinimo

plano sudarymas
kst..ha apie 3,5

mln.ha
1,2 15,8 0,5

 Skaitmeniniuose dirvo emio em lapiuose i rei kiama (4.2 pav.):

- dirvo emio kont rai;

- kiekvieno dirvo emio kont ro numeris, atitinkantis Lietuvos dirvo emi

klasifikacijos LTDK-99 dirvo emio grup s ar pogrupiui priskirto dirvo emio –

sistematinio dirvo emio vieneto (SDV) numer .

- ta kais ymimi dirvo emi  profiliai (i  kuri  buvo imti bandiniai), nurodant j

numer . Artimiausiuose duomenyse dirvo emio kont ras apib dinamas ia

papildoma informacija;

- dirvo emio komponentai (antrasis, tre iasis ir t.t.), j  priskyrimas tipologiniams

vienetams ir plotui, proc.;

- dirvo emio granuliometrin  sud tis (pirmojo, antrojo ir kt. komponent ).
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4.2 pav. Lietuvos dirvo emio duomen  baz s fragmentas

 Panaudojant iuos duomenis, galima parengti skaitmenin  dirvo emio em lap ,

kuriame dirvo emio kont ruose b  nurodyta dirvo emio granuliometrin  sud tis.

Granuliometrin  sud tis nustatoma pagal Fere-98LT trikamp  ir apima 9 dirvo emi

grupes – nuo sm lio iki durp s.

 Atributin  Dirv_DB10LT sudaro informacija apie dirvo emio profilius. i

informacija susideda i  55 duomen  grupi , j  tarpe profilio vietos dirvo emio tipo

reljefo, em s naudmen , karbonat  gyli , akmenuotumo, nat ralaus dirvo emio

dr gm s re imo, dirvo emio granuliometrin s sud ties nustatytos pagal 2 metodus,

dirvo emio profilio vietos apra ymo, augalijos, erozijos intensyvumo apib dinimo,

antropogeninio poveikio apib dinimo. Vienas profilis buvo kasamas vidutini kai kas 10

ha em s ploto, daugiausiai – tirtuose em s kio naudmen  dirvo emiuose.

 Specialios Dirv_DB10LT duomen  baz s k rim  patvirtinan  teis s akt  n ra

– jos rengimo darb  turinys bei s lygos nurodytos tik techniniuose reikalavimuose,

kurie pridedami prie kiekvienais metais sudaromos pirkimo sutarties su Nacionaline

em s tarnyba prie em s kio ministerijos.
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 Lietuvos dirvo emio duomen  baz  gali b ti panaudota em s informacin s

sistemos dirvo emi  duomen  baz s k rimui, atmetus detali  informacij , neturin

ry io su em s naudojimo planavimu ar em s kio paskirties em s naudotojo veikla.

Naudotina informacija turi b ti i reik ta grafi kai, skaitmeniniuose em lapiuose

M1:10000:

• dirvo emi  tipai – dirvo emi  kont rai, ra ant vyraujan ios dirvo emi  grup s

Nr.;

• dirvo emi  granuliometrin  sud tis, dirvo emi  kont rai, ra ant

granuliometrin s sud ties indeks .

Dirv_DB10LT n ra parengta visai Lietuvos Respublikos teritorijai ( em s kio

paskirties emei, kurioje ie dirvo emiai buvo i tirti). B tina rengti tik grafin

Dirv_DB10LT dal  atidedant dirvo emi  profili  suvedim  duomen  bazes, tai yra –

pirmiausia parengti tik tuos duomenis, kurie reikalingi pagal IS dirvo emio duomen

baz s turin .

Dirv_DB10LT n ra informacijos apie em s kio naudmen  dirvo emi

agrochemines savybes, turin ias didel tak em s naudojimo specifikai ir dirvo emio

na umui. Tai informacija apie dirvo emi  turtingum  maisto med iagomis (P2O5 ir

K2O) bei humusingum . Tod l, rengiant IIS dirvo emio duomen  baz , duomen  apie

em s kio naudmen  dirvo emius b tina papildyti Lietuvos agrochemini  tyrim

Centro turima naujausia tyrim  med iaga.

4.3.Duomen  baz , naudotina em s kio naudmen  apib dinimui

 Norint apib dinti em s kio naudmen  savybes ir j  naudojim , b tina tur ti

em s kio naudmen  kont rus. iam tikslui gali b ti panaudota Pas li  lauk  blok

duomen  baz  [14]. ios duomen  baz s specifikacijos pagrindin s nuostatos:

 1. em s sklyp  tapatyb s nustatymo sistema (toliau – STNS) susideda i

grafini  ir atributini  kaimo vietovi  teritorijose suformuot em s blok  tapatyb s

nustatymo duomen ;

 2. STNS kuriama esam  skaitmenini  ortoforografini em lapi  pagrindu,

geografini  informacini  sistem  principais;

 3. Naudojama Lietuvos Respublikos kartografini  duomen  baz  KDB 10LT –

Mikro lygis;
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 4. em s blokas – tai vientisas em s sklypas, ribojamas nat rali  gamtini  ir

dirbtini  objekt  ir turintis jam b dingas gamtines savybes, vyraujant  dangos tip  bei

kinio naudojimo ypatumus;

 5. Referenciniai objektai – nat ral s arba dirbtiniai objektai (up s, e erai, keliai,

kanalai), nustatantys bloko ribas ir sudarantys bazin em lap ;

 6. STNS duomen  bazei naudojami ortofotografiniai em lapiai, kuri

rezoliucija vietov je yra 0,5 m. Jie turi b ti grafi kai susieti su 1994 met  Lietuvos

koordina  sistema LKS-94.

 7. Blok  rib  geometrinis tikslumas turi atitikti topografini em lapi  M 1:10

000 tikslumo reikalavimus;

 8. I skiriamos penkios pagrindin s blok  kategorijos: dirbamos em s blokai,

statyti blokai, mi rieji blokai, pramoniniai sodai ir nat ralios pievos ir ganyklos;

 9. Dirbamos em s blokus sudaro ariamoji em , naudojama pas liams,

kult rin s pievos ir ganyklos, taip pat apleistos (dirvonuojan ios) em s kio

naudmenos. Kitos siterp em s kio naudmenos turi b ti atribotos ir i  bloko ploto

jungiamos;

 10. U statytus blokus sudaro em  prie kompakti  gyvenam  vietovi ,

kurioje yra asmeninio kio em , sodai, nam  vald  ir kitais statiniais u imtos em s

sklypai. ioje teritorijoje esantys didesni kaip 2 ha vientisi dirbamos em s sklypai

skiriami  dirbamos em s blokus;

 11. Mi rieji blokai formuojami i  likusi em s (mi , ne em s kio veiklai

naudojamos em s, kit em s plot , kuriose n ra deklaruojam em s kio

naudmen );

 12. Formuojant blokus, skaitmeniniai ortofotografiniai em lapiai de ifruojami

taikant monovektorizavim  ir GIS technologijas nat ralaus bloko rib  ir referencini

objekt  skaitmeniniai grafiniai duomen  bazei suformuoti;

 13. GIS grafin  duomen  baz  apima GDB10LT sluoksnius ir naujai sukurtus

sluoksnius pagal io reglamento reikalavimus.

io darbo rezultatas – skaitmeniniai em lapiai su pas li  lauk  blokais yra

parengti visoms Lietuvos Respublikos kaimo vietov ms ir nuo 2004 met  naudojami

darbams. 2005-2006 metais i duomen  baz  buvo atnaujinta, panaudojant naujausius

ortofotografinius em lapius (4.3 pav.).
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4.3 pav. Pas li  lauk  blok  duomen  baz s fragmentas

 Pas li  lauk  blok  duomen  baz  gali b ti panaudota em s informacin s

sistemos em s naudojimo duomen  baz s suk rimui.

 I  Pas li  lauk  blok  duomen  baz s turinio galima i imti u statytus ir

mi riuosius blokus, kuriuose em s kio naudmen  n ra arba jos sudaro tik nedidel

procent . Papildoma informacija, kuri charakterizuot em s kio naudmen kines

savybes ir naudojim , turi b ti ra oma  dirbamos em s blokus, panaudojant kit

tyrim  duomenis.

ios duomen  baz s panaudojimas IS leist  sutaupyti l as em s kio

naudmen  kont  kartografavimui (vektorizuojant ortofotografinius em lapius i

naujo), taip pat suderinant dokumentus ir grafin  med iag , kuria naudojasi em s kio

veiklos subjektai ir em s kio ir kaimo pl tr  koordinuojan ios institucijos. Be to, IS

em s naudojimo duomen  baz  galima sukurti per trumpesn  laik  ir operatyviai teikti

ios duomenis elektroninio ry io priemon mis.

4.4.Duomen  baz , naudotina em s su melioracijos renginiais apib dinimui
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 V  Valstybinis em tvarkos institutas nuo 2004 met  per  melioruotos em s

ir melioracijos statini  apskait , kuri buvo vykdoma nuo 1994 met .

 Darb  pagrindas – em s kio ministro 2004 m. baland io 29 d. sakymu

Nr.3D-243 patvirtintos ,,Melioruotos em s ir melioracijos statini  apskaitos taisykl s“.

Pagrindin s  taisykli  nuostatos:

 1. Melioruotos em s ir melioracijos statini  apskaitos objektas yra valstybin  ir

privati melioruota em  ir joje esantys melioracijos statiniai.

 2. Apskaitos pirminiai duomenys – planai M1:10000 su melioracijos ribomis,

melioracijos projektai M1:2000, melioruotos em s pas  duomenys, melioracijos

statini  pripa inimo tinkamais naudoti aktai, nura ymo aktai ir perdavimo-pri mimo

aktai.

 3. Apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos em s ir melioracijos statini

apskaitos duomen  banko funkcijas vykdo V  Valstybinis em tvarkos institutas.

Duomenis centriniam duomen  bankui (elektroniniu b du arba magnetin se

laikmenose) teikia savivaldyb s.

 4. Savivaldyb s atlieka melioracijos projekt  M1:2000 ir kadastro vietovi

nusausintos em s plan  M1:10000 skaitmenizavim .

 5. Melioruotos em s ir melioracijos statini  apskaitos duomen  baz

formuojama geografini  informacini  sistem  (GIS) principu. Grafiniai duomenys

apra omi pagal Integruotos geoinformacin s sistemos (InGIS) geoduomen

specifikacij , kurioje nurodyti duomen  pasikeitimo, saugojimo formatai, geoobjekt

kodavimas, raktai; valstybini  kadastr  ir registr  duomen  bazes, ir melioracijos

geografini  sistem  (MelGIS) mini lygmens specifikacij .

 6. Apskaitos duomen  baz  sudaro MelGIS duomen  baz  (grafin  informacija),

kita atributin -faktin  informacija ir duomen  baz s metaduomenys.

 7. MelGis duomen  baz  formuojama panaudojant ortofotografinius em lapius

M1:10000 ir skaitmenines grafini  duomen  bazes M1:10000, M1:50000 ir

M1:200000.

 8. MelGis duomen  baz s grafin  informacija:

 - nusausintos em s ribos;

 - dr kinamos em s ribos;

 - atviri vandens imtuvai, grioviai;

 - drena o rinktuvai;

 - hidrotechniniai statiniai.



36

 9. MelGis duomen  baz s atributin  informacija apima melioracijos statini

kiekio ir savybi  apib dinim  pagal nuosavyb s formas ir kitus rodiklius. Tai –

reguliatoriai, tiltai, vandens prielaidos, greitviet s, slenks iai, kiti hidrotechniniai

statusai, magistraliniai grioviai, apsauginiai grioviai, pylimai, u daras sausinimo tinklas,

sausinimo siurblin s, dr kinimo siurblin s, dr kinamojo tinklo vamzdynas, tvenkiniai ir

keliai. ie duomenys i sam s ir renkami kasmetinei j  apskaitai. Melioracijos statini

pad tis ir b kl  fiksuojama kadastro vietovi  planuose M1:10000 ir planuose M1:2000.

 10. Kartografin je med iagoje pa ymima ir apskaitoma melioruotos em s

plotai.

 11. Vykdant apskait , kaupiama informacija apie atlikt  nauj  statyb  remonto,

rekonstravimo, eksploatavimo darb  apimtis (pinigine ir kiekybine i rai ka) pagal

atskiras darb  r is.

 Pagal em s kio ministerijos numatom  vykdyti priemoni  plan  2006 m. bus

atliekama melioruotos em s ir melioracijos statini  inventorizavimo darbai.

Parengtame inventorizavimo tvarkos projekte numatoma vietov je nustatyti

neveikian ias drena o sistemas ir reikalingus rekonstruoti ar kitus techni kai

neveikian ius griovius ir pylimus [1]. Neveikiantys drena o sistem  plotai ir kiti

objektai bus kartografuodami skaitmeniniuose em lapiuose. Atributin je dalyje bus

nurodytos iuose plotuose esan ios em s naudmenos ir pasi lymai  sistem

nura ymui arba rekonstravimui ar remontui. Neveikian  sausinimo sistem  ar j  dali

plot  rib  koordinat s ir neveikian  melioracijos statini  koordinat s bus nustatomos

GPS ar kitomis elektronin mis matavim  priemon mis. Grafin s ir matavimo

koordinat s bus ra omos  duomen  baz . Gauta informacija leis patikslinti melioruotos

em s ir melioracijos statini  apskaitos duomenis. Darb  metu bus atskiriami duomenys

apie melioruotos em s plotus ir melioracijos statinius pagal priklausomyb  valstybei,

savivaldyb ms ir privatiems savininkams-fiziniams ir juridiniams asmenims.

 MelGis pagrindiniai tikslai – melioracijos statini  administravimas ir sisteminga

kasmetin  j  apskaita. em s i tekli  informacin s sistemos em s melioracijos

duomen  baz s k rimui gali b ti panaudoti MelGis duomenys:

 - grafin  dalis M1:10 000 apie nusausintos ir dr kinamos em s plotus ( skaitant

neveikian ias, ta iau dar nenuvarytas sistemas), melioracijos griovius (jeigu jie nebuvo

pa ym ti baziniame em lapyje), tiltus ir prielaidas, siurblines, tvenkini renginius;

 - atributiniai duomenys, apib dinantys tik pagrindines melioracijos statini

savybes.
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 Grafin  dalis tur  b ti i reik ta vienu sluoksniu, panaudojant IS em s

naudojimo duomen  baz s kartografin  pagrind  (t.y. bazin em lap , parengt

panaudojantKDB10LT – mikro lygio em lap , papildyt  pas li  lauk  blok  ribomis

arba em s kio naudmen  kont  ribomis).

IS em s melioracijos duomen  baz  tur  b ti papildoma arba tikslinama

kiekvienais metais, panaudojant V  Valstybinio em tvarkos instituto tvarkomo MelGis

naujausiais duomenimis.

4.5.Duomen  baz , naudotina speciali em s naudojimo s lyg  apib dinimui

Nuo 2001 met  valstyb s mon  Valstybinis em tvarkos institutas rengia

Speciali em s naudojimo s lyg  skaitmeninius em lapius M1:10000. Pagrindinis

em lapi  u sakovas – Nacionalin em s tarnyba prie em s kio ministerijos. Iki

2006 m. pabaigos darbai tur jo b ti atlikti 18 savivaldybi  teritorijose (i  j  12 – per

2005 metus). Darb  pagrindas – u sakovo nustatyti Speciali em s ir mi ko

naudojimo s lyg  grafin s dalies sudarymo atlikimo paslaug  techniniai reikalavimai,

pridedami prie pirkimo sutarties. Pagrindinis  reikalavim  turinys, apib dinantis

kuriamos Speciali em s naudojimo s lyg  duomen  baz  [18]:

 1. Grafin  duomen  baz  sudaroma atskirai kiekvienai kadastro vietovei,

M1:10000, ir sujungiama  bendr  duomen  baz .

 2. Grafin s duomen  baz s tikslumas turi atitikti technini  reikalavim

reglamente GKTR 2.03.02.:2001 parengtame M1:10000 em lapio kartografinei

duomen  bazei KDB10LT nustatytus reikalavimus.

 3. Grafin  ir atributin  duomen  baz  sudaroma  vadovaujantis Specialiosiomis

em s ir mi ko naudojimo s lygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb s

1992 m. gegu s 12 d. nutarimu Nr.343 su v lesniais pakeitimais ir papildymais. I

lyg , apib dint  56 skyriuose, duomen  baz je i reik tos tik s lygos, apib dintos 18

skyri : Tai – objektai ir teritorijos, kuriuos galima i reik ti plotu ir pagal Vyriausyb s

nutarimu nustatytus reikalavimus pa ym ti j  ribas.

 4. Speciali em s naudojimo s lyg  duomen  baz je pa ymimi ie objektai ir

teritorijos:

 4.1 tradicinio laidojimo kapini  teritorijos ir j  apsaugomos zonos, taip pat

kult ros paveldo objektai, j  apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualin s apsaugos zonos

(atitinka Vyriausyb s nutarimu patvirtint  s lyg  XIX skyriuje i vardintus objektus;
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 4.2 gamtos paveldo objektai ir j  apsaugos zonos (atitinka Vyriausyb s nutarimu

patvirtint  S lyg  XLVII skyriuje i vardint   objekt  – gamtos paminkl  – apsaugos

zonas).

 4.3 vandens telkini  apsaugos zonos ir pakran  apsaugos juostos (atitinka

Vyriausyb s nutarimu patvirtint  S lyg   XXIX skyriuje nustatytas teritorijas);

 4.4 keli  ir gele inkeli  apsaugos zonas (atitinka Vyriausyb s nutarimu

patvirtint  S lyg  II ir III  skyriuose nustatytas teritorijas);

 4.5 valstybiniai rezervatai ir j  apsaugos zonos (atitinka Vyriausyb s nutarimu

patvirtint  S lyg  XLVII skyriuje nustatytas apsaugos zonas);

 4.6 nacionaliniai bei regioniniai parkai ir j  funkcin s zonos (atitinka

Vyriausyb s nutarimu patvirtint  S lyg  XXXIV skyriuje nustatytas teritorijas);

 4.7 valstybiniai  diametriniai-geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai,

pedagoginiai, botaniniai, zoologiniai, botaniniai zoologiniai, telmologiniai,

kra tovaizd io (atitinka Vyriausyb s nutarimu patvirtint  S lyg  XXXV, XXXVI,

XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV skyriuose nustatytas teritorijas);

 4.8 savivaldybi  draustiniai (Vyriausyb s nutarimu patvirtintose S lygose

nenumatyta);

 4.9 NATURA 2000  teritorijos, svarbios pauk  apsaugai ir parinktos

vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais teis s aktais;

 5. Speciali em s naudojimo s lyg  kartografin  i rai ka duomen  baz je

daugiausia naudinga tik teritorij  planavimo dokumentus rengian ioms mon ms ir

aplinkos apsaugos kontrol  vykdan ioms institucijoms. Tod l aktualu, kad duomen

baz je b  sukaupta visa grafin  informacija apie teritorijas, kuriose teis s aktais

nustatyti apribojimai statyboms ar kitai em s naudmen  sud  kei ian iai kinei

veiklai. Duomen  baz je n ra  teritorij , kurios nurodytos Vyriausyb s nutarimu

patvirtintose S lygose ir kuri  ribas galima pa ym ti pagal atitinkam  institucij

pateikt  informacij :

 5.1 elektros linij  apsaugos zon ;

 5.2 magistralini  dujotieki   ir naftotieki  bei j rengini  apsaugos zon ;

 5.3 vandenvie  sanitarin s apsaugos zon ;

 5.4 nauding  i kasen  telkini , i tyrin  ir patvirtint  bei prie j  esan

perspektyvi  nauding  i kasen  telkini ;

 5.5 intensyvaus karsto zon ;

 5.6 I-III grupi  mi ;
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 5.7 pelki , kurias draud iama transformuoti em s kio naudmenas ar

vandenis, t.y. kuri  plotas didesnis, kaip 0,5 ha, o gylis didesnis kaip 1 m;

 5.8 rekreacini  teritorij , patvirtint  pagal teritorij  planavimo dokumentus.

 Speciali em s naudojimo s lyg  duomen  baz , kuriama valstyb s mon je

Valstybiniame em tvarkos institute, i  esm s atitinka reikalavimus em s

informacin s sistemos speciali em s naudojimo s lyg  duomen  baz s k rimui.

Kuriamai duomen  bazei b tina parengti detalesn  specifikacij  ir j  teisi kai forminti,

nustatant duomen  atnaujinimo bei panaudojimo (teikimo vartotojams) s lygas. 

Speciali em s naudojimo s lyg  duomen  baz  b tina jungti objektus ir teritorijas,

kuriuose ribojamos pastat  statybos, mi ko kirtimas, sausinimo darbai, kitokia kin

veikla. Tai:

3.1 nauding  i kasen  telkiniai (informacij  teikia Lietuvos geologijos

tarnyba);

 3.2 I-III grupi  mi kai (informacij  teikia Lietuvos mi kotvarkos institutas pagal

Lietuvos valstybinio mi  kadastro duomenis);

3.3 saugotinos pelk s (informacija gaunama pagal LTdDB duomenis apie

dirvo emius;

3.4 intensyvaus karsto zona (informacij  teikia Lietuvos geologijos tarnyba);

 3.5 elektros linij , magistralini  dujotieki  ir naftotieki  bei j rengini

apsaugos zonos (informacija gaunama i  atitinkam  institucij  bei i  kartografini

duomen  bazi );

 3.6 vandenvie  sanitarin s apsaugos zonos (informacija gaunama i  Lietuvos

geologijos tarnybos).

4.6. em s informacin s sistemos duomen  praktinis panaudojimas

 Atlikus IS pirmaeilius darbus visoje alies teritorijoje em s naudotojai, em s

kio ir kaimo pl tr  planuojantys asmenys, valstyb s param em s kio ir kaimo

pl trai administruojan ios institucijos bei em s naudojimo valstybin  kontrol

vykdan ios institucijos gal s naudotis IS duomen  baz mis. ie duomenys tur  b ti

pateikiami elektroninio ry io priemon mis ir susieti su kita kartografine informacija

savivaldyb s, kadastro vietov s, dirbamos em s pas li  bloko, kaimo ar miestelio

teritorijoje. Taip pat, panaudojant V  Registr  centro pateiktus Nekilnojamojo turto
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kadastro em lapio duomenis apie registruotus em s sklypus, bus galima apib dinti ir

em s savybes konkre iame em s sklype. IS informacij  galima panaudoti:

1. Pas li  i stymo planavimui, atsi velgiant em s gamtines savybes ir

dirvo emi  tinkamum ;

2. Kalkinimo darb  planavimui ir reikiam  kalkinimo dozi  nustatymui,

atsi velgiant  dirvo emi  r tum , tipus, granuliometrin  sud ;

3. Tr imo organin mis tr omis planavimui, atsi velgiant  humuso kiek

dirvo emyje ir dirvo emi  sukult rinim  (turtingum  maisto med iagomis);

4. Tr imo mineralin mis tr omis planavimui, atsi velgiant  dirvo emi

tipus, granuliometrin  sud , agrochemines savybes, planuojamus em s kio augalus

ir j  prie lius;

5. Sausinimo sistem  rekonstrukcijos ir remonto darb  planavimui;

6. Apleistos ir dirvonuojan ios em s savinimo  intensyviai naudojamas

em s kio naudmenas darb  planavimui;

7. em s kio naudmen  panaudojimo mi kui veisti planavimui (leidim

davimui teis s akt  nustatyta tvarka);

8. em s kio paskirties teritorij  zonavimui pagal dirvo emi  savybes

labiausiai atitinkan  rekomenduojam em s kio naudmen  bei pas li  strukt

rengiant bendruosius planus, em tvarkos schemas ir kaimo pl tros em tvarkos

projektus;

9. ki  vidin s em tvarkos projekt  rengimui ir juose detaliam racionalaus

em s naudojimo planavimui;

10.  Teritorij , kuriose diferencijuojama valstyb s paramos priemon s, siekiant

skatinti ki  specializacij  tam tikrai veiklai, nustatymui;

11. em s kio augal  derlingumo ir bendro derliaus planavimui;

12. Verslo plan  rengimui;

13. em s kio gamybos nuostoli , paimant em  visuomen s poreikiams ar j

panaudojant ne em s kio veiklai, planavimui;

14. em s kio veiklos subjekt  veiklos ekonominei analizei ir normatyvini

pajam  i em s kio augal  augimo nustatymui;

15. em s naudojimo valstybinei kontrolei nustatant em s kio naudmen

ma jimo atvejus (kai tai draud iama statymu), em s naudojimo ne pagal nustatyt

paskirt  atvejus ir kt.



41

em s vertinimo duomen  praktinis panaudojimas tur  b ti konkre iai

apra ytas rengiant em s vertinimo metodik  bei atlikt em s vertinimo darb

ataskaitas.

Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kokios yra IIS duomen  baz s?

2. Kokios yra geodezini  duomen  baz s, naudojamos IIS?

3. Kokie grafiniai komponentai i rei kiami dirvo emio duomen  baz je?

4. Kokios yra pagrindin s blok  kategorijos Pas li  lauk  blok  duomen  baz je?

5. Kokie grafiniai komponentai i rei kiami Melioruotos em s ir melioracijos

statini  duomen  baz je?

6. Kokie objektai ir teritorijos pa ymimos Speciali em s naudojimo s lyg

duomen  baz je?

7. Kokiems darbams gali b ti panaudoti IIS duomenys?
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5. KITI INFORMACIJ  APIE EM S I TEKLIUS TEIKIANTYS

KADASTRAI IR REGISTRAI

em s informacini  sistem  k rimui taip pat labai svarbi esam  ir kuriam

kadastr  ir registr  informacija. Teis s aktais yra numatyta informacijos pasikeitimas

tarp valstybini  kadastr  ir registr . iame skyriuje ap velgiami em s informacinei

sistemai reikalingos informacijos turintys kadastrai ir registrai.

5.1.Lietuvos Respublikos mi  valstyb s kadastras.

 Mi  kadastro paskirtis yra Mi statyme nustatyta tvarka rinkti, kaupti,

apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis apie Lietuvos mi kus

Vadovaujan ioji Mi  kadastro tvarkymo staiga yra Aplinkos ministerija [9].

io kadastro duomenis atnaujina kadastro duomen  teik jai. Jie yra:

- valstybini  mi  valdytojai – mi  ur dijos, valstybini  rezervat  direkcijos,

nacionalini  park  direkcijos, savivaldyb s, kitos valstyb s mon s ir

organizacijos, kurioms statym  ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nustatyta

tvarka suteikta mi  valdymo teis ;

- juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teis  vykdyti mi  inventorizacijos

darbus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;

- Valstybin s aplinkos apsaugos inspekcijos teritoriniai mi  kontrol s

padaliniai;

- mi ko savininkai.

Mi  kadastras tvarkomas naudojantis  valstyb s registr  ir kadastr

duomenimis:

- Nekilnojamojo turto registro – sklypo naudojimo b das ir pob dis;

- Nekilnojamojo turto kadastro – vald  ribos, kadastro vietovi  ir kadastro

vietovi  blok  ribos;

- Saugom  teritorij  kadastro – saugom  teritorij  ribos, identifikavimo

kodai;

- Upi , e er  ir tvenkini  valstyb s kadastro – upi , e er  ir tvenkini

pavadinimai, ribos;
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ie registrai taip pat naudojasi Mi  kadastro duomenimis. IS taip pat turi

gauti informacij  i io kadastro. Mi  kadastro nuostatuose yra numatyta, kokia

informacija renkama  kadastr . IS naudotina informacija gal  b ti tokia:

- medyn  charakteristika – plotas, r in  sud tis, vidutinis am ius, medyn

ris;

- mi ko em s ir medyn  vert , jos nustatymo data;

- mi ko masyvo ribos – rib  pos kio ta  koordinat s 1994 met  Lietuvos

koordina  sistemoje (LKS-94);

- plotas;

- naudojimo b das ir pob dis, nustatytas pagal teritorij  planavimo

dokumentus;

- mi ko em s tipo kodas (pagal mi ko em s naudmen  klasifikatori );

- mi ko em s tip  grup s kodas (kodai pagal mi ko em s naudmen  grupi

klasifikatori ):

- mi  grup  ir pogrupis (kodas pagal mi  grupi  ir pogrupi

klasifikatori );

- em s nusausinimo b kl  (kodas pagal em s nusausinimo b kl s

klasifikatori );

- sklypo kaina ir jos nustatymo data;

- medyno t rio kaina ir jos nustatymo data;

- nuosavyb s forma (privati, valstybin );

- vyraujanti med  r is (kodas pagal med  r  klasifikatori );

5.2. em s gelmi  registras;

em s gelm s sausumoje ir vidaus vandenyse yra i imtin  valstyb s nuosavyb .

Aplinkos ministerija gyvendina valstyb s politik em s gelmi  apsaugos ir i tekli

naudojimo srityje ir kontroliuoja em s gelmi  i tekli  apskait . Lietuvos geologijos

tarnyba prie Aplinkos yra em s gelmi  registro tvarkytoja [11].

em s gelmi  registras yra valstybin s geologin s informacijos sistemos

sudedamoji dalis. io registro paskirtis – registruoti em s gelmi  i tekli  telkinius,

em s gelmi  ertmes, gr inius ir em s gelmi  tyrimus, rinkti, kaupti, sisteminti,

saugoti, apdoroti, naudoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis
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ir dokumentus, kuri  reikia em s gelmi  ir j  i tekli  naudojimui valdyti, aplinkai

saugoti ir kiui pl toti, taip pat atlikti kitus registro duomen  tvarkymo veiksmus.

Registr  sudaro trys, vidiniais informacijos srautais susietos, dalys, kuriose

kaupiami duomenys apie em s gelmes:

• em s gelmi  i tekli  dalis;

• gr ini  dalis;

• em s gelmi  tyrim  dalis.

em s i tekli  informacinei sistemai svarbiausi io registro duomenys yra:
- duomenys apie nauding  i kasen  telkin , em s gelmi ilumin s energijos

telkin , po eminio vandens telkin , vandenviet  ar em s gelmi  ertm :

- em s gelmi  i tekli  r is;

- em s gelmi  i tekli  kategorija (identifikavimo kodas) ir j  kiekis;

- nauding  i kasen  telkinio, em s gelmi ilumin s energijos telkinio,
po eminio vandens telkinio, vandenviet s ar em s gelmi  ertm s b kl  ir jos
kitimas;

- duomenys apie em s gelmi  i tekli  ar ertmi  naudojim :

- em s gelmi  i tekli  gavybos nauding  i kasen  telkinyje, em s gelmi
ilumin s energijos telkinyje ar po eminio vandens telkinyje, vandenviet je

duomenys;

- nauding  i kasen  i tekli  likutis telkinyje kalendorini  met  pabaigoje;

- grafiniai duomenys apie nauding  i kasen  telkin , em s gelmi ilumin s
energijos telkin , po eminio vandens telkin , vandenviet  ar em s gelmi
ertm , parengti naudojant 1994 met  Lietuvos koordina  sistem  LKS-94
(toliau vadinama – LKS-94):

5.3. Lietuvos Respublikos saugom  teritorij  valstyb s kadastras

Saugom  teritorij  kadastr  tvarko Valstybin  saugom  teritorij  tarnyba prie
Aplinkos ministerijos. io kadastro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti,
saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos saugom  teritorij  nurodytus duomenis
[10].

Saugom  teritorij  kadastro objektai yra Lietuvos Respublikos saugomos
teritorijos – nustatyt  ai ki  rib  sausumos ir (ar) vandens plotai, kurie turi pripa int
mokslin , ekologin , kult rin  ir kitoki  vert  ir kuriems teis s aktuose nustatytas
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specialus apsaugos ir naudojimo re imas (tvarka). Pagal Lietuvos Respublikos saugom
teritorij statym  tai yra:

4.1. rezervatai;
4.2. draustiniai (valstybiniai ir savivaldybi );a
4.3. gamtos paveldo objektai (saugomi gamtiniai kra tovaizd io objektai),

skaitant gamtos paminklus;
4.4. atkuriamieji sklypai ir genetiniai sklypai;
4.5. valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai);
4.6. biosferos rezervatai ir biosferos poligonai.

em s i tekli  informacin  i  saugom  teritorij  kadastro tur  gauti tokius
duomenis:

- saugomos teritorijos tipas – valstybiniai rezervatai, draustiniai (valstybiniai
ir savivaldybi ), gamtos paveldo objektai (valstyb s ir savivaldybi ),
skaitant gamtos paminklus; atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai,

valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos rezervatai ir
biosferos poligonai;

- saugomos teritorijos apra ymas;
- saugomos teritorijos ribos;
- saugomos teritorijos, kuriai suteiktas tarptautin s svarbos ( skaitant Europos

Bendrij  svarbos) teritorijos statusas, apra ymas;
- saugomai teritorijai taikomo apsaugos re imo apra ymas.

5.4. Savivaldybi  teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo

dokument  registras

Teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo dokument  registras

skirtas Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymo nustatyta tvarka

patvirtintiems teritorij  planavimo dokumentams, j  keitimams registruoti, taip pat

prad tiems rengti teritorij  planavimo dokumentams ra yti [12].  registr sudaro:

- valstybinis teritorij  planavimo dokument  registras;

- apskri  teritorij  planavimo dokument  registrai;

- savivaldybi  teritorij  planavimo dokument  registrai.

 Valstybinio, apskri  ir savivaldybi registr  pagrindu formuojama registro

centrin  duomen  baz . Teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo

dokument  registro tvarkymo staiga – Aplinkos apsaugos agent ra.
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iam registrui duomenis apie patvirtintus teritorij  planavimo dokumentus teikia

planavimo organizatoriai, o apie prad tus rengti teritorij  planavimo dokumentus –

planavimo s lygas i duodan ios institucijos. em s informacinei sistemai reikalingi io

registro duomenys yra:

- teritorij  planavimo r is (bendrasis, specialusis, detalusis);

- teritorij  planavimo dokumento pavadinimas;

- duomenys apie teritorij  planavimo dokumento keitimus (j  patvirtinusios

institucijos pavadinimas, data, dokumento, kuriuo patvirtinti ie keitimai,

numeris);

- detaliuosiuose planuose suplanuotos teritorijos rib  pos kio kamp

koordinat s (teritorijoms, kurioms nenustatytos rib  pos kio kamp

koordinat s, nurodomos vieno vidinio planuojamos teritorijos ta ko x, y

koordinat s).

Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kokie Mi  kadastro duomenys yra svarb s IS?

2. Kokie em s gelmi  registro duomenys yra svarb s IS?

3. Kokie Saugom  teritorij  kadastro duomenys gali b ti naudojami IS?

4. Kokie teritorij  planavimo duomen  bank  ir teritorij  planavimo dokument

registro duomenys aktual s IS?
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6. INSPIRE DIREKTYVOS NUOSTAT GYVENDINIMAS

6.1.Pagrindin s s vokos:

Direktyva – tai teis s aktas, kurio tikslai privalomi ES valstyb ms nar ms, ta iau

gyvendinimo tvark  ir priemones ios valstyb s gali pasirinkti pa ios..

 INSPIRE direktyva – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, sukurianti

Bendrijos geografin s informacijos infrastrukt . ia direktyva nustatomos bendrosios

taisykl s, kuriomis siekiama sukurti Bendrijos geografin s informacijos infrastrukt .

Ja sukuriama teisin  baz  geografin s informacijos infrastrukt ros Europoje k rimui ir

veikimui, kad b  galima suformuluoti, gyvendinti, steb ti ir vertinti vairi  sri

Bendrijos politik  visais lygiais ir teikti visuomenei informacij .

 Pagrindinis INSPIRE tikslas – ma inti kli tis vald ios institucijoms dalintis

duomenimis, ypa  aplinkosaugos srityje, bei teikti daugiau ir geresni  geografini

duomen  Bendrijos politikos formavimui ir jos gyvendinimui valstyb se nar se visais

lygiais. INSPIRE infrastrukt ra pirmiausia skiriama aplinkosaugos politikai, ta iau ji

gali b ti naudojama ir kituose sektoriuose bei ateityje gali b ti atitinkamai i pl stas jos

taikymas

Geografin s informacijos infrastrukt ra – tai metaduomenys, geografini

duomen  grup s ir geografini  duomen  paslaugos; tinklo paslaugos ir technologijos;

susitarimai d l dalijimosi, teis s naudotis ir naudojimosi; koordinavimo ir steb senos

mechanizmai, procesai ir proced ros, kurie yra sukurti, valdomi ar pateikti naudotis

vadovaujantis ia direktyva;

metaduomenys – geografini  duomen  grupes ir geografini  duomen

paslaugas apib dinanti informacija, skirta jas surasti, inventorizuoti ir naudoti;

geografiniai duomenys – duomenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai apib dina

konkre  viet  arba geografin  vietov ;

geografini  duomen  grup s – identifikuojamas geografini  duomen

rinkinys;

geografini  duomen  paslaugos – operacijos, kurios galima atlikti su

geografini  duomen  grup se esan iais geografiniais arba su jais susijusiais

metoduomenimis, naudojant kompiuterin  program .

6.2.INSPIRE Direktyvos reikalavimai:
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 Bendrijos geografin s informacijos strukt ra grind iama valstybi  nari

sukurtomis ir valdomoms geografin s informacijos infrastrukt romis. Direktyvos 4

straipsnyje nurodyta, kad geografini  duomen  grup s privalo atlikti ias s lygas:

 1) jos yra susijusios su valstyb s valdoma teritorija;

 2) jos saugomos elektronine forma;

 3) jas turi vald ios institucijos arba  kiti asmenys, turintys teis  naudotis tinklo

paslaugomis;

 4) jos susijusios su bent viena i  nurodyt  tem .

 Pagrindin s geografini  duomen  grupi  temos:

 1. Temos, kuri gyvendinimo taisykl s turi b ti priimtos ne v liau kaip per 2

metus nuo ios direktyvos sigaliojimo, metaduomenys turi b ti sukurti ne v liau kaip

per 2 metus nuo gyvendinimo taisykli  pri mimo:

1) koordina  atskait  sistemos;

2) geografinio tinklelio sistemos;

3) geografiniai pavadinimai;

4) administraciniai vienetai;

5) transporto tinklai;

6) hidrografija;

7) saugomos teritorijos.

 2. Temos, kuri gyvendinimo taisykl s turi b ti priimtos ne v liau kaip per 5

metus nuo ios direktyvos sigaliojimo, o metaduomenys turi b ti sukurti ne v liau kaip

per 2 metus nuo gyvendinimo taisykli  pri mimo:

 2.1. em s statymo 34 straipsnyje nurodytu em s informacin s sistemos

turiniu:

 1) em s danga. I rei kiama fizin  ir biologin em s pavir aus danga, skaitant

dirbtinius pavir ius, em s kio naudmen  plotus, mi kus, pusiau nat ralius plotus,

pelkes ir vandens telkinius;

 2) Ortofotografinis vaizdavimas. I rei kiamas georeferencinis em s pavir iaus

atvaizdas, gaunamas palydove arba orlaivyje esan  jutikli .

 2.2. Nesusij  su em s statymo 34 straipsnyje nurodytu em s informacin s

sistemos turiniu: 1) auk tis; 2) adresai; 3) kadastro sklypai; 4) geologija.
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 3. Temos, kuri gyvendinimo taisykl s turi b ti priimtos ne v liau kaip per 5

metus nuo ios direktyvos sigaliojimo, o metaduomenys turi b ti sukurti ne v liau kaip

per 5 metus nuo gyvendinimo taisykli  pri mimo:

3.1. Susij  su em s statymo 34 straipsnyje nurodytu em s informacin s

sistemos turiniu:

 1) Dirvo emis. Turi b ti i rei kiama dirvo emio ir podirvio charakteristikas:

gylis, granuliometrin  sud tis, daleli  ir organini  med iag  strukt ra ir sud tis,

akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens

sulaikymo paj gumas.

 2) em s naudojimas. Teritorija apib dinama pagal jos esam  ir b sim

planuojama funkcin  arba socialin  ir ekonomin  paskirt  (pvz. gyvenamoji, pramonin ,

komercin , em s kio, mi , rekreacin ).

 3) em s kio ir akvakult ros infrastrukt ra. Tai – em s kio renginiai ir

gamybos infrastrukt ra ( skaitant dr kinimo sistemas, iltnamius ir tvartus).

 4) Tvarkomosios (ribojamos) reglamentuojamos zonos ir vienetai. Tai –

vartynai ir atliek  aik tel s, ribotos veiklos zonos prie vandenvie , nitrat

pa eid iamos zonos, vietos, kuriose reikalingas leidimas i kasen valgybai ar

eksploatavimui ir kt.

 3.2. Nesusij  su em s statymo 34 straipsnyje nurodytu em s informacin s

sistemos turiniu:

 1) statistiniai vienetai;

 2) pastatai;

 3) moni  sveikata ir sauga;

 4) komunalin s mon s ir valstyb s tarnybos ( skaitant ant eminius bei

po eminius tinklus ir infrastrukt , pvz. kanalizacij , atliek  tvarkym , elektros

energijos tiekim , telekomunikacijas ir vandens tiekim , administracines ir socialines

valstyb s tarnybas, pvz. vie ojo administravimo staigas, civilin s saugos tarnybas,

mokyklas ir ligonines);

 5) aplinkos steb senos priemon s;

  6) gamybos ir pramon s renginiai;

 7) demografija (geografinis moni  pasiskirstymas, skaitant gyventoj  savybes

ir gyvenimo lygius pagal region , administracin  ar kit  analitin  vienet .

 8) gamtini  pavoj  zonos;

 9) atmosferos s lygos;
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 10) meteorologin s geografin s s lygos;

 11) okeanografin s geografin s s lygos;

 12) j  regionai;

 13) biogeografiniai regionai;

 14) buvein s ir biotopai;

 15) gyv  ir augal  r  pasiskirstymas;

 16) energijos i tekliai ( skaitant angliavandenius, hidroenergij , bioenergij ,

saul s ir v jo energij  ir t.t.);

 17) naudingosios i kasenos.

 Kitas svarbus Direktyvos reikalavimas -  ES valstyb s turi u tikrinti, kad b

sukurti temas atitinkan  geografini  duomen  grupi  ir paslaug  metaduomenys ir

kad jie b  nuolat atnaujinami. Taip pat turi b ti u tikrintas vis  naujai surinkt  ar

atnaujint  geografini  duomen  grupi  ir atitinkam  geografini  duomen  paslaug

realiai manoma atitikim  I dalyje nurodytoms INSPIRE gyvendinimo taisykl ms per

dvejus metus nuo j  pri mimo ir kit  geografini  duomen  grupi  ir paslaug  atitikim

gyvendinimo taisykl ms per septynerius metus nuo j  pri mimo.

6.3 INSPIRE gyvendinimo taisykl s

gyvendinimo taisykl s nustato geografini  duomen  grupi  ir paslaug

tarpusavio s veikos ir, kai tai prakti kai manoma, suderinimo technines priemones.

Rengiant gyvendinimo taisykles, atsi velgiama  atitinkamus naudotoj  reikalavimus,

esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus geografini  duomen  grup ms

suderinti, taip pat  galimybi  ir ekonomin s naudos veiksnius. Kai pagal tarptautin s

teis s normas steigtos organizacijos yra pri musios atitinkamus standartus,

tikrinan ius geografini  duomen  grupi  tarpusavio s veik  ir suderinim , ie

standartai prireikus integruojami gyvendinimo taisykles.

gyvendinimo taisykl s apima iuos geografini  duomen  aspektus:

 a) sprendimus, siekiant u tikrinti geografini  objekt  nedviprasmi

identifikavim , kai j  identifikatorius galima nustatyti pagal esamas nacionalines

sistemas, u tikrinant j  tarpusavio s veik ;

 b) geografini  objekt  tarpusavio santyk ;

 c) atnaujintus duomenis;
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 d) kitus duomenis (pagrindinius atributinius duomenis ir informacija apie

duomen  laiko dimensij ).

gyvendinimo taisykl s parengiamos taip, kad u tikrint  informacijos apie t

pa  viet  arba informacijos apie t  pat  skirtingu masteliu vaizduojam  objekt ra

nuoseklum .

gyvendinimo taisykl s parengiamos taip, kad u tikrint , jog informacij  i

vairi  geografini  duomen  grupi  b  galima tarpusavyje palyginti.

 Reikalavimai tinklo paslaugoms. Direktyvoje numatyta, jog valstyb s nar s

sukuria ir valdo paslaug  tinkl , apimant  geografini  duomen  grupes ir paslaugas,

kurioms pagal  direktyv  buvo sukurti metaduomenys. Tai:

 a) paie kos paslaugos, kad b  galima ie koti geografini  duomen  grupi  ir

paslaug  pagal atitinkam  metaduomen  turin  ir parodyti toki  metaduomen  turin ;

 b) per ros paslaugos, kad b  galima bent jau parodyti, nar yti, priartinti

(nutolinti, rodyti panoramin  vaizd  ar vien  ant kito u ti per rimas geografini

duomen  bazes ir parodyti sutartinius enklus bei atitinkam  metaduomen  turin .

 Valstyb s nar s tur s u tikrinti, kad:

 a) paie kos paslaugos b  tiekiamos visuomenei nemokamai;

 b) per ros paslaugos paprastai b  teikiamos visuomenei nemokamai. Ta iau

tais atvejais, kai geografini  duomen  grupi  ir paslaug  i laikymui arba infrastrukt ros

reikalavim  tvariam vykdymui u tikrinti i  esm s b tina imti mokes ius ir (arba) taikyti

licencijas, valstyb s nar s gali taikyti mokes ius ir (arba) licencijas asmeniui,

teikian iam  paslaug  visuomenei, arba, jei paslaugos teik jas taip nusprend ia, pa iai

visuomenei. Duomenys, pateikiami naudojantis iomis per ros paslaugomis, gali b ti

tokios formos, kuri neleist  j  pakartotinai panaudoti komerciniais tikslais.

 Valstyb s nar s tur s priimti statymus ir kitus teis s aktus, reikalingus

direktyvai gyvendinti.

 INSPIRE direktyva bus galima vadovautis, rengiant em s informacin s

sistemos georeferencini  duomen  baz  ir joje i rei kiam  duomen  turin . Tai:

 1. Metaduomenys, kurie turi b ti parengti per 2 metus nuo direktyvos

sigaliojimo, Lietuvoje gali b ti naudojami kaip bazin  med iaga (geografiniai

pavadinimai, administracini  vienet  ribos, keliai ir gele inkeliai, hidrografija, saugom

teritorij  ribos);

 2. Metaduomenys, kurie turi b ti parengti per 5 metus nuo direktyvos

sigaliojimo, Lietuvoje gali b ti parengti ir atnaujinami kaip IS duomenys,
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panaudojant tiek kit  kadastr  informacij , tiek em s savybi  tyrim . Tai: mi  plotas

(panaudojant mi  kadastro med iag ), pelk s  ir vandens telkiniai (panaudojant

ortofotografinius em lapius), em s kio naudmenos (panaudojant em s kio

naudmen  ir pas li  deklaravimui parengt  georeferencini  duomen  baz );

 3. Kiti metaduomenys, kurie turi b ti parengti per 7 metus, Lietuvoje gali

parengti naudojant Dirvo emio GIS duomen  baz , speciali em s naudojimo s lyg

rengimo techninius reikalavimus. Kit  duomen  kartografinei i rai kai ( em s

naudojimas; em s kio infrastrukt ra) b tina parengti techninius reglamentus.

Pagrindiniai skyriaus klausimai:

1. Kaip apib dinama INSPIRE direktyva?

2. Koks pagrindinis INSPIRE tikslas?

3. Koki  tem , susijusi  su IIS , gyvendinimo taisykl s turi b ti priimtos ne

liau kaip per 5 metus nuo INSPIRE direktyvos sigaliojimo, o metaduomenys

turi b ti sukurti ne v liau kaip per 2 metus nuo gyvendinimo taisykli

pri mimo?

4. Koki  tem , susijusi  su IIS , gyvendinimo taisykl s turi b ti priimtos ne

liau kaip per 5 metus nuo INSPIRE direktyvos sigaliojimo, o metaduomenys

turi b ti sukurti ne v liau kaip per 5 metus nuo gyvendinimo taisykli

pri mimo?

5. Kaip apib dinamos INSPIRE gyvendinimo taisykl s?
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