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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“:
1. Pakeisti 541.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„541.5. kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai) įstatymų ir
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.
1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei
sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytais atvejais keičiami ar nustatomas, jei
jis nenustatytas, žemės naudojimo būdas žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar
įstatymų nustatytais atvejais – kitų subjektų prašymu, nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro
duomenų, išskyrus šių Nuostatų 32.1.6 papunktyje nurodytą žemės sklypo vertę. Šiuo atveju
kadastro duomenų – pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) – keitimą ar
žemės naudojimo būdo nustatymą, jei jis nenustatytas, organizuoja ir vykdytojui už šių
Nuostatų 542.4 papunktyje nurodytos žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimą
sumoka šio žemės sklypo savininkai ar valstybinės žemės patikėtinis arba įstatymų nustatytais
atvejais – kiti subjektai.“
2. Papildyti 541.6 papunkčiu:
„541.6. kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotame žemės sklype, kurio ribų
posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje,
įveistas miškas ar ne miško žemės plotas apaugęs medžių savaiminukais, nekeičiant kitų
žemės sklypo kadastro duomenų, išskyrus šių Nuostatų 32.1.6 papunktyje nurodytą žemės
sklypo vertę. Šiuo atveju kadastro duomenų – žemės sklypo ploto sudėties pagal žemės
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naudmenų rūšis (žemės ūkio ar kitas ne miško žemės naudmenas keičiant į miško žemės
naudmenas) – keitimą ir Nuostatų 32.1.6 papunktyje nurodytos žemės sklypo vertės
apskaičiavimą organizuoja ir vykdytojui už šių Nuostatų 542.4 papunktyje nurodytos žemės
sklypo kadastro duomenų formos parengimą sumoka šio žemės sklypo savininkas ar
valstybinės žemės patikėtinis.“
3. Pakeisti 542.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„542.4. šių Nuostatų 541.5 ir 541.6 papunkčiuose nustatytais atvejais pagal šių
Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą. Kai žemės sklypui
keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai), ar nustatomas, jei jis
nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas žemės sklypo kadastro duomenų formoje – įrašo
institucijos, priėmusios sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (us) ar nustatyti, jei jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, apskaičiuotą šių Nuostatų
32.1.6 papunktyje nurodytą žemės sklypo vertę. Žemės savininkas, valstybinės ar
savivaldybės žemės patikėtinis arba įstatymų nustatytais atvejais kiti subjektai vykdytojo
parengtą žemės sklypo kadastro duomenų formą kartu su Apraše (kai žemės sklypui keičiama
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai) ar nustatomas, jei jis nenustatytas,
žemės sklypo naudojimo būdas) nurodytais dokumentais teikia kadastro tvarkytojui.“
4. Pakeisti 841.2.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„841.2.2.3. įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, jeigu
pagal teisės aktus Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija neprivalo jos
tvirtinti;“.
5. Papildyti nauju 841.2.6 papunkčiu:
„841.2.6. statytojo (užsakovo) surašyta ir Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijoje įregistruota aplinkos ministro nustatytos formos pažyma apie nebaigtą statyti ar
rekonstruoti nesudėtingą statinį (išskyrus atvejį, kai jis rekonstruojamas į ypatingąjį ar
neypatingąjį statinį).“
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