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1.

ĮŽANGINĖ DALIS

Ekspertinė (konsultacinė) išvada parengta 2018 m. lapkričio 12 d. Vilniuje (toliau –
Ekspertinė išvada).
Ekspertinio tyrimo atlikimo pradžia – 2018 m. lapkričio 2 d., tyrimo pabaiga – 2018 m.
lapkričio 12 d. (toliau – Ekspertinis tyrimas).
Ekspertinę išvadą sudaro 49 lapai.
Ekspertinis tyrimas atliktas sutartiniais pagrindais (2018 m. lapkričio 2 d. sutartis
Nr. 20181102-R/G) pagal Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėtos administracinės
bylos Nr. eI-1579-1063/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00231-2018-0) šalies – pareiškėjos
Reginos Gedvilienės (toliau – Užsakovas) – prašymą.
Užsakovas yra supažindintas, kad pagal Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo
III skirsnio 18 straipsnio 2 dalį sutartiniais pagrindais atliktų tyrimų rezultatai, užfiksuoti šiame
rašytiniame dokumente – Ekspertinėje išvadoje – neturi teismo ekspertizės akto statuso.
Ekspertinį tyrimą atliko ir Ekspertinę išvadą parengė specialistas (ekspertas) Giedrius
Paužolis (toliau – Specialistas).
Specialistas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu,
pagal kurį atsako už melagingos išvados davimą.
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1.1

Duomenys apie Ekspertinį tyrimą atlikusį Specialistą:

Vardas, pavardė: Giedrius Paužolis.
Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos universitetinių pirmosios
pakopos studijų programa, studijų programos šaka – nekilnojamojo turto kadastras, suteiktas
matavimų inžinerijos bakalauro laipsnis; Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos ir
kartografijos universitetinių antrosios pakopos studijų programa, studijų programos šaka –
geografinės informacinės sistemos, magistrantas.
Darbo sritis ir stažas: nepertraukiamai dirba geodezijos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo ir
nekilnojamojo turto kadastro srityse nuo 2006 m. spalio 12 d.
Specialybė (suteiktos kvalifikacijos):
1) Matininko kvalifikacija (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2469);
2) Geodezininko kvalifikacija (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-1388);
3) Žemės sklypų formavimo / pertvarkymo projektų rengėjo kvalifikacija (kvalifikacijos
pažymėjimas Nr. 2R-FP-1030);
4) Teismo
eksperto
kvalifikacija
(Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministro
2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1R-135 įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų
sąrašą, suteikiant teisę atlikti Žemėtvarkos darbų ekspertizę ir Nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo ekspertizę).
Tiesiogiai dalyvauta rengiant / keičiant / tikslinant / teisės aktus, svarstant jų pakeitimus:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534;
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 522;
Formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 3D-452/D1-513;
Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. 207;
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. 1P-98;
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12) Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.
1805;
13) Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.1P-209;
14) Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu
Nr. 1P-105;
15) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343;
16) Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697;
17) Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų
rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;
18) Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. Nr. 260;
19) Kt.
1.2

Specialistui pateikti duomenys Ekspertiniam tyrimui atlikti:

1) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 20 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. eI-1579-1063/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00231-2018-0), 7 lapai;
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2018 m. birželio
20 d. raštu Nr. 37PD-46-(14.37.9) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas
atsiliepimas, 4 lapai;
3) IĮ „Geolinija“ 2018 m. birželio 20 d. pateiktas atsiliepimas, 10 lapų;
4) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro Nr. 44/275459) apie
žemės sklypą (kadastro Nr. 7825/0003:161), 2 lapai;
5) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro Nr. 44/1984291) apie
žemės sklypą (kadastro Nr. 7825/0003:292), 2 lapai;
6) IĮ „Geolinija“ sudaryta žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) kadastro duomenų byla, 18
lapų.
1.3

Duomenų, būtinų Ekspertiniam tyrimui atlikti, pateikimo data:

Duomenys, būtini Ekspertiniam tyrimui atlikti, gauti 2018-11-02.
1.4

Papildomai naudoti duomenys Ekspertiniam tyrimui atlikti:

Specialistas Ekspertinio tyrimo metu nustatė, kad, siekiant išsamiai išanalizuoti situaciją ir
pateikti kuo objektyvesnes išvadas, tikslinga įvertinti papildomus duomenis, esančius:
1) Nekilnojamojo turto registre;
2) Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje;
3) Teritorijų planavimo dokumentų registravimo informacinėje sistemoje (TPDRIS);
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4) Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt).
1.5

Duomenys, naudoti Ekspertiniam tyrimui atlikti:

Specialistas, atlikdamas Ekspertinį tyrimą, naudoja Ekspertinės išvados 1.3 papunktyje
nurodytą medžiagą ir Ekspertinės išvados 1.4 papunktyje nurodytus papildomus duomenis.
1.6

Priemonės, naudojamos Ekspertiniam tyrimui atlikti:

Specialistas, atlikdamas Ekspertinį tyrimą, naudoja savo profesinės veiklos dėka įgytas
geodezijos, žemėtvarkos, nekilnojamojo turto kadastro ir teritorijų planavimo sričių žinias;
skaičiavimams, duomenų apdorojimui, jų analizei – naudoja licencijuotą programinę įrangą
„Geomap2018“.
1.7

Ekspertinėje išvadoje naudojami trumpiniai:

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus vedėjo 2015 m.
kovo 3 d. įsakymu Nr. 37ŽKĮ-5-(14.37.127) „Dėl Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės
Upynos ir Luokės seniūnijų Kaunatavos, Dirvonėnų ir Upynos kadastro vietovių Kaunatavos,
Padvarninkų, Mantvydų, Degučių, Vertelių, Pakalniškių, Dirvonėnų, Užvėdarės, Naujikų, Žalionės,
Paškuvėnų, Petrikių, Tetervinės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto patvirtinimo“
patvirtintas konsolidacijos projektas – toliau vadinamas „Konsolidacijos projektas“.
Iki 2015-09-18 Nekilnojamojo turto kadastre buvęs įregistruotas Reginai Gedvilienei
nuosavybės teise priklausęs 0,26 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161), adresu
Kaunatavos k., Upynos sen., Telšių r. sav. – toliau vadinamas „iki Konsolidacijos projekto buvęs
žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161)“.
Nuo 2015-09-18 pagal Konsolidacijos projektą Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotas
Reginai Gedvilienei nuosavybės teise priklausantis 0,2841 ha ploto žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:292), adresu Kaunatavos k., Upynos sen., Telšių r. sav. – toliau vadinamas „po
Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292)“.
1.8

Specialistui pateikti klausimai:

1) Prašome ant skirtingo laikotarpio – seniausios ir naujausios – ortofotografinės medžiagos
grafiškai pavaizduoti iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribas.
2) Prašome ant skirtingo laikotarpio – seniausios ir naujausios – ortofotografinės medžiagos
grafiškai pavaizduoti po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribas.
3) Prašome grafiškai tarpusavyje palyginti iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) ribas su po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis ir nustatyti šių ribų skirtumus.
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4) Prašome nustatyti, ar IĮ „Geolinija“ 2018-06-20 atsiliepimo grafiniame priede Nr. 2 –
„R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – yra teisingai pavaizduotos žemės sklypų
ribos. Jeigu ne – prašome nurodyti skirtumus.
5) Prašome nurodyti, kokiu atstumu nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo
dalyje keliais buvo pasiekiamas iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro Nr.
7825/0003:161).
6) Prašome nurodyti, kokiu atstumu nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo
dalyje keliais yra pasiekiamas po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr.
7825/0003:292).
7) Prašome pateikti nuomonę, ar iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:161) laikytinas lygiaverčiu po Konsolidacijos projekto suteiktam žemės sklypui
(kadastro Nr. 7825/0003:292) šių žemės sklypų privažiavimo nuo pagrindinės Sodų gatvės
šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais atžvilgiu.
8) Prašome pateikti nuomonę, ar pagal pateiktus dokumentus žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) savininkė buvo tinkamai supažindinta su Konsolidacijos projekte
suprojektuoto ir vėliau jai suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis.
9) Prašome paaiškinti, kokiu alternatyviu būdu galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl žemės
sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų, kuris užtikrintų visų pusių
interesų pusiausvyrą.

***

2.

TIRIAMOJI DALIS

2.1

Ekspertinio tyrimo objektas ir tikslai:

Ekspertinio tyrimo objektas yra iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribos / geografinė padėtis, ribų skirtumai, privažiavimo prie šių žemės sklypų
galimybės, supažindinimo su Konsolidacijos projekte suprojektuoto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribomis tvarkos apžvalga.
Ekspertinio tyrimo tikslas yra nustatyti, kokiomis ribomis buvo suformuotas iki
Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos
projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292), šias ribas palyginti tarpusavyje,
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nustatyti jų skirtumus, įvertinti privažiavimo galimybes, išsiaiškinti, kokia tvarka turi būti
supažindinama su naujai suprojektuoto žemės sklypo ribomis.
Minėtiems tikslams pasiekti, Ekspertinio tyrimo metu buvo tiriama:
1) Kokiomis ribomis buvo suformuotas iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:161);
2) Kokiomis ribomis buvo suformuotas po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas
(kadastro Nr. 7825/0003:292);
3) Kokie yra žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų skirtumai;
4) Kokia tvarka turėjo būti supažindinama su Konsolidacijos projekto metu suprojektuoto žemės
sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis.
2.1.1

Ekspertiniam tyrimui atlikti naudoti metodai:

Ekspertiniam tyrimui atlikti buvo naudojamas teisės aktų nuostatų analizės, Specialistui
pateiktos medžiagos ir papildomų duomenų analizės, gautų rezultatų palyginimo, panaudojant
specialiąsias geodezijos / žemėtvarkos / nekilnojamojo turto kadastro / teritorijų planavimo žinias,
metodas, tokiu būdu suformuluojant išvadas ir atsakant į Specialistui pateiktus klausimus.
2.1.2

Tyrimui atlikti naudoti teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (toliau – Žemės įstatymas);
2) Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika, patvirtinta 1998 m.
balandžio 23 d. Žemės ir miškų ūkio ministro įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos
žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Žemės
reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika);
3) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatai);
4) Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Žemės konsolidacijos
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės);
5) Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 522 (toliau – Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklės);
6) Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (toliau – Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo taisyklės).
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2.2

Tyrimo eiga:

2.2.1

2.2.1.1

Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribų identifikavimas:
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esančių
duomenų analizė:

Pagal pateiktame Pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre ( 1 pav.), Nekilnojamojo turto kadastre ( 2 pav.) ir Nekilnojamojo turto
kadastro žemėlapyje (3 pav.) esančią informaciją nustatyta, kad:
1) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) kadastro
duomenys buvo nustatyti 2004-03-02;
2) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) kadastro
duomenys buvo nustatyti atlikus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų
posūkio taškų koordinates grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą
(preliminarūs matavimai);
3) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) kadastro
duomenys buvo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą 2004-10-04;
4) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) numeris
žemės reformos žemėtvarkos projekte buvo 96-4;
5) iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161) šiuo metu
yra išregistruotas iš Nekilnojamojo turto kadastro;
6) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos
šiuo metu nėra pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
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1 pav. Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre ištrauka

2 pav. Ištrauka iš Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazės

3 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka
Specialistas Giedrius Paužolis. Ekspertinė (konsultacinė) išvada, 2018 m. lapkričio 12 d., Vilnius.
Puslapis 8

2018 m. lapkričio 2 d. sutartis Nr. 20181102-R/G

Specialisto komentaras
Pagal aukščiau atliktą analizę nustatyta, kad iki Konsolidacijos projekto buvusiam žemės
sklypui (kadastro Nr. 7825/0003:161) anksčiau nebuvo atlikti kadastriniai matavimai, nustatant
žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94, šiam žemės
sklypui nebuvo parengti planai, kuriuose būtų nurodytos ribų posūkio taškų koordinatės, pagal kurias
būtų galimybė ypač tiksliai nustatyti šio žemės sklypo buvusias ribas, taip pat aptariamas žemės
sklypas šiuo metu yra išregistruotas iš Nekilnojamojo turto kadastro – dėl šios priežasties jo ribos
nebėra pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.
Šiuo atveju, siekiant nustatyti, kokios buvo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, turi būti įvertinti papildomi, šio žemės sklypo formavimo metu
parengti dokumentai.
***

2.2.1.2

Iki
Konsolidacijos
projekto
buvusio
žemės
sklypo
(kadastro
Nr. 7825/0003:161) formavimo metu parengtų dokumentų analizė:

Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos (redakcija,
galiojusi nuo 2003-11-29 iki 2006-04-25) 9 punkte nurodyta, kad Žemės reformos žemėtvarkos
projekto rengimo procesas susideda iš šių etapų (darbų stadijų): <...> 9.4 p.: projekto svarstymas,
derinimas ir patvirtinimas; 9.5 p.: projekto paženklinimas vietovėje; 9.6 p.: dokumentų žemės
nuosavybės ar naudojimo įteisinimui parengimas; 9.7 p.: projekto baigiamieji darbai: dokumentų
tekstinės bei grafinės dalies sutvarkymas.
Minėtos metodikos 71 punkte nurodyta, kad paženklintų žemės sklypų matavimas atliekamas
tokiais būdais: 71.1. matavimo juosta ar rulete išmatuojami linijų tarp riboženklių (matuojama 2
kartus) ilgiai; 71.2 p.: riboženkliai kartografuojami planuose (ortofotografiniuose), išmatuojant
atstumus nuo gerai atpažįstamų situacijos elementų arba, esant galimybei, dešifruojant riboženklį
aiškiai plane atpažįstamose vietose; 71.3 p.: kai riboženklių dislokavimo vietos negalima nustatyti
71.2 punkte nurodytu būdu, naudojami kiti geodeziniai instrumentai: teodolitai, menzulos,
goniometrai. Paženklinus žemės sklypo ribas vietovėje, parengiamas žemės sklypo abrisas, kurį
pasirašo šio sklypo būsimi savininkai ar naudotojai, kuriems paženklinti žemės sklypai ir ženklinimą
atlikęs projekto autorius.
Cituotos metodikos 75 punkte nurodyta, kad pagal žemės sklypo paženklinimo duomenis
parengiamas žemės sklypo planas ir jo pagrindu apskaičiuojamas žemės sklypo bendras plotas bei
žemės naudmenų plotai. Žemės sklypo planas parengiamas pagal šios metodikos 8 priedo formą.
Planas turi būti parengtas ir jame žemės naudmenų kontūrai pažymėti pagal topografinių žemėlapių
sutartinius ženklus. Žemės sklypo plane įbraižomi ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių
susikirtimo taškai ir užrašoma ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško
koordinačių reikšmė valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje. Plane gali būti ortofotografinio
žemėlapio kopija su įbraižytomis žemės sklypo ribomis ir koordinačių tinkleliu.
Specialistas Giedrius Paužolis. Ekspertinė (konsultacinė) išvada, 2018 m. lapkričio 12 d., Vilnius.
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Specialisto komentaras
Specialistas apibendrintai paaiškina, kad žemės sklypų formavimo kaimo vietovėje tvarka
buvo tokia:
• Parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas – žemės reformos
žemėtvarkos projektas;
• Patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų ribos
paženklinamos vietovėje – atlikti matavimai užfiksuojami (pažymimi) lauko matavimų
brėžinyje – abrise, jame nurodant atstumus nuo sklypo ribų . riboženklių iki gerai atpažįstamų
situacijos elementų; matavimų metu surašomas paženklinimo aktas;
• Pagal vietovėje atliktus matavimus ir paženklintas žemės sklypo ribas sudaromas žemės
sklypo planas, jame detalizuojant žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius
(nurodant ribų linijų atstumus, plotą, gretimybes, naudmenas ir kt.).
Specialistas pažymi, kad nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti, kokios buvo iki Konsolidacijos
projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, tikslinga įvertinti šio žemės
sklypo lauko matavimų brėžinį – abrisą, bei pagal šio žemės sklypo vietovėje atliktą paženklinimą
sudarytą žemės sklypo planą.
***
Pagal pateiktuose dokumentuose esančią informaciją nustatyta, kad iki Konsolidacijos
projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos vietovėje buvo paženklintos
2004 m. kovo 2 dieną. Ženklinimo metu buvo sudarytas lauko matavimų brėžinys – abrisas (toliau –
Abrisas) (4 pav.).

4 pav. 2004-03-02 sudarytas lauko matavimų brėžinys – Abrisas
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Pagal Abrise esančią informaciją nustatyta, kad:
1) vietovėje paženklintas žemės sklypas Nr. 96-4 rytinėje dalyje ribojosi su lauko keliu, kuris
jungėsi su keliu, vedančiu į Kaunatavą;
2) vietovėje paženklintas žemės sklypas Nr. 96-4 pietinėje dalyje ribojosi su „Z. Eidintienės
asmeninio naudojimo žeme“;
3) vietovėje paženklintas žemės sklypas Nr. 96-4 vakarinėje ir šiaurinėje dalyse ribojosi
su „J. Sutkaus asmeninio naudojimo žeme“;
4) vietovėje paženklinto žemės sklypo Nr. 96-4 šiaurinėje dalyje buvo pažymėtas vietovės
objektas (tikėtina, pastatas), Abrise įvardintas kaip „Vikniaus sod.“;
5) vietovėje paženklinto žemės sklypo Nr. 96-4 šiaurinė riba buvo nustatyta apie 42 metrų
atstumu nuo vietovės objekto (tikėtina, pastato), įvardinto kaip „Vikniaus sod.“;
6) vietovėje paženklinto žemės sklypo Nr. 96-4 šiaurinės ir pietinės ribų linijų ilgiai buvo
apie160 metrų;
7) vietovėje paženklinto žemės sklypo Nr. 96-4 rytinės ir vakarinės ribų linijų ilgiai buvo
apie 16 metrų.
Pagal pateiktuose dokumentuose esančią informaciją nustatyta, kad iki Konsolidacijos
projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribas paženklinus vietovėje,
pagal tai 2004-03-02 buvo sudarytas Žemės sklypo planas M 1:5000 (5 pav.), kuriame žemės sklypo
grafiniai sprendiniai pateikti ortofotografinėje medžiagoje, turinčioje valstybinės koordinačių
sistemos LKS-94 koordinačių susikirtimo tinklelį.

5 pav. 2004-03-02 sudarytas Žemės sklypo planas M 1:5000
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Palyginus Abrise ir 2004-03-02 sudarytame Žemės sklypo plane M 1:5000 esančią
informaciją nustatyta, kad šiame plane nurodyti sprendiniai (ribų linijų atstumai, gretimybės) iš esmės
sutampa su Abrise esančia informacija.
2.2.1.3

Iki
Konsolidacijos
projekto
buvusio
Nr. 7825/0003:161) ribų nustatymas:

žemės

sklypo

(kadastro

Tam, kad būtų nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribų posūkio taškų koordinatės, 2004-03-02 sudaryto Žemės sklypo plano grafinė
dalis pagal koordinačių tinklo susikirtimo taškus susiejama su valstybine koordinačių sistema
LKS-94.
Susiejimas atliekamas naudojant geodeziniams duomenims apdoroti skirtą programinę įrangą
„Geomap 2018“ tokia tvarka:
1) 2004-03-02 sudarytame Žemės sklypo plane M 1:5000 identifikuojami 4 valstybinės koordinačių
sistemos koordinačių tinklo susikirtimo taškai (6 pav.);

6 pav. 2004-03-02 sudarytas Žemės sklypo planas M 1:5000

2) Nustatomos identifikuotų 4 valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklo
susikirtimo taškų reikšmės (7 pav.);

7 pav. Valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklelio susikirtimų reikšmės
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3) Pagal nustatytas 4 valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklo susikirtimo taškų
reikšmes susiejamas 2004-03-02 sudarytas Žemės sklypo planas M 1:5000 ir nustatomos iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų posūkio taškų
koordinatės (8 pav.);

8 pav. iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribų posūkio taškų koordinatės

Koordinačių tikslumo nustatymas pagal kartografinę medžiagą yra tiesiogiai susijęs su šios
kartografinės medžiagos masteliu bei pačios kartografinės medžiagos parengimo tikslumu,
priklausančiu nuo to, kokiais metodais bei kokiu kartografiniu pagrindu remiantis ji buvo parengta.
Mastelis – tai linijos ilgio plane ir horizontaliosios projekcijos ilgis vietovėje. Mastelio
grafinis tikslumas yra linijos ilgis vietovėje, atitinkantis 0,1 mm plane. Nustatant linijos ilgį pagal
mastelį daroma 0,1 mm paklaida (mažiausias žmogaus akimi įžiūrimas atstumas).
Kartografinės medžiagos masteliu 1: 5000 grafinis tikslumas apskaičiuojamas 0,1 mm
padauginus iš skaitmeninio mastelio (1/M) vardiklio M (0,1*M). Šiuo atveju kartografinės medžiagos
– 2004-03-02 sudaryto Žemės sklypo plano M 1:5000 – grafinis tikslumas, priklausantis nuo
mastelio, yra 0,1 mm * 5000 cm = 0,5 m.
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Specialisto turimomis profesinės veiklos dėka įgytomis žiniomis Lietuvos Respublikos
teritorijos ortofotografinių žemėlapių M1:10 000, sudarytų 1995-2001 m. laikotarpiu (toliau –
ORT10LT), kurie, palyginimo metu nustatyta, buvo panaudoti rengiant 2004-03-02 sudarytą Žemės
sklypo planą M 1:5000, tikslumo rodikliai yra tokie:
•
•

skiriamoji geba (pikselio dydis) – 0,5 m vietovėje;
aiškiai matomų vietovės taškų padėties nesutapimas apie 2,5 m.

Atsižvelgiant į ORT10LT sudarymo tikslumo rodiklius, darytina išvada, kad stabilūs vietovės
objektai, kurių konfigūracija ir riba yra aiškiai matomi ORT10LT ir nesikeičia priklausomai nuo
sezono, gamtinių sąlygų, dešifruojant objektus masteliu 1:10 000, gali būti nustatomi 3,0 m tikslumu.
Taigi, 2004-03-02 sudarytame Žemės sklypo plane M 1:5000 stabilių vietovės objektų
koordinačių, įvertinus kartografinės medžiagos mastelio grafinį tikslumą bei kartografinio pagrindo
tikslumą, reikšmių paklaida gali būti 3,5 metro (mastelio grafinis tikslumas 0,5 m + kartografinės
medžiagos tikslumas 3,0 m).

Specialisto komentaras
Pagal aukščiau atliktą analizę buvo nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės
sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių
sistemoje LKS-94.
Specialistas paaiškina, kad tokiu būdu nustatytų kartografinėje medžiagoje aiškiai įžiūrimų
stabilių vietovės objektų koordinačių tikslumas, įvertinus galimas paklaidas, gali siekti iki 3,5 metro.

***
Toliau Ekspertinėje išvadoje bus atliekami iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) nustatytų ribų palyginimai, analizė, skaičiavimai, kiekvienu atveju
gautam rezultatui netaikant galimų paklaidų, o šiuos rezultatus priimant kaip faktinius duomenis,
tačiau turint omenyje, kad gali egzistuoti iki 3,5 metro atstumo vietos taško nustatymo paklaida.

***
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2.2.2
2.2.2.1

Skirtingo laikotarpio ortofotografinės medžiagos analizė:
Žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų palyginimas su 1995 m.
ortofotografine medžiaga:

Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos
palyginamos su 1995 metais sudaryta ortofotografine medžiaga. Gauti rezultatai pateikiami
9 ir 10 paveiksluose.

9 pav. iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribos; kartografinis pagrindas – 1995 m. ortofotografinė nuotrauka
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10 pav. iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribos; kartografinis pagrindas – 1995 m. ortofotografinė nuotrauka

Pagal aukščiau atliktą palyginimą nustatyta, kad:
1) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos iš
esmės sutampa su 1995 m. dirbamos žemės plotu – tai liudija, kad šis žemės sklypas 1995
metais buvo naudojamas (dirbamas) ir jis, tikėtina, 2004-03-02 buvo formuojamas
atsižvelgiant į faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas;
2) iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) šiaurinė
riba yra nutolusi nuo gretimame žemės sklype buvusio pastato apie 42 metrų atstumu – šis
atstumas sutampa su Abrise (4 pav.) nurodytu atstumu iki vietovės objekto ir leidžia daryti
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prielaidą, kad Abrise nurodytas atstumas 2004 m. kovo 2 d. ženklinimo metu buvo
primatuotas nuo pastato;
3) 1995 metų ortofotografinėje medžiagoje įžiūrima vietovės faktinė situacija (keliai)
atitinka informaciją, nurodytą Abrise (4 pav.).
2.2.2.2

Žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų palyginimas su 2017-05-13 m.
ortofotografine medžiaga:

Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos
palyginamos su 2017-05-13 sudaryta ortofotografine medžiaga. Gauti rezultatai pateikiami
11 paveiksle.

11 pav. iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribos; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka
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2.2.3

2.2.3.1

Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
ribų identifikavimas:
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esančių
duomenų analizė:

Pagal pateiktame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše
(Nr. 44/1984291) (12 pav.) esančią informaciją nustatyta, kad:
1) 2015-09-18 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:292);
2) žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) buvo suformuotas pagal Konsolidacijos
projektą;
3) žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) kadastro duomenys buvo nustatyti
2015-07-02.

12 pav. Ištrauka iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo
(Nr. 44/1984291)
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Pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančią informaciją (13 pav.) nustatyta, kad
žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos jame pažymėtos 2015-09-23 pagal IĮ „Geolinija“
atliktus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje
koordinačių sistemoje LKS-94.

13 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (13 pav.) ir pagal IĮ „Geolinija“ 2015-07-02
parengtame žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:0292) plane M 1:1000 (14 pav.) esančią
informaciją nustatomos šio žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių
sistemoje LKS-94.

14 pav. IĮ „Geolinija“ 2015-07-02 parengto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:0292)
plano M 1:1000 ištrauka; koordinatės
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Specialisto komentaras
Pagal aukščiau atliktą analizę nustatyta, kad įgyvendinus Konsolidacijos projektą,
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre buvo įregistruotas naujas žemės sklypas
(kadastro Nr. 7825/0003:292), kuris buvo suteiktas iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) savininkei vietoje jos anksčiau turėto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161).
Po Konsolidacijos projekto suteiktam žemės sklypui (kadastro Nr. 7825/0003:292) buvo
atlikti kadastriniai matavimai, žemės sklypo ribos buvo pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapyje, jos yra aiškios – yra žinomos jų posūkio taškų koordinatės, todėl galima tiksliai atlikti
šių ribų palyginimą ir analizę.
***
Toliau Ekspertinėje išvadoje bus lyginamos po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos su 1995 ir 2017 metų ortofotografine medžiaga.
***
2.2.3.2

Žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas su 1995 metų
ortofotografine medžiaga:

Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos
palyginamos su 1995 metais sudaryta ortofotografine medžiaga. Gauti rezultatai pateikiami
15 paveiksle.

15 pav. Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
ribos; kartografinis pagrindas – 1995 m. ortofotografinė nuotrauka
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2.2.3.3 Žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas su 2017-05-13
ortofotografine medžiaga:
Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos
palyginamos su 2017-05-13 ortofotografine medžiaga. Gauti rezultatai pateikiami 16 paveiksle.

16 pav. Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
ribos; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

2.2.4
2.2.4.1

Žemės sklypų ribų palyginimai:
Iki
Konsolidacijos
projekto
buvusio
žemės
sklypo
(kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribų palyginimas su po Konsolidacijos projekto suteikto
žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis:

Pagal Ekspertinės išvados 2.2.1.3 papunktyje nustatytas iki Konsolidacijos projekto buvusio
žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų posūkio taškų koordinates ir pagal Ekspertinės
išvados 2.2.3.1 papunktyje nustatytas po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribų posūkio taškų koordinates ant skirtingo laikotarpio (1995 ir 2017 metų)
ortofotografinės medžiagos atliekamas šių žemės sklypų ribų palyginimas tarpusavyje. Gauti
rezultatai pateikiami 17 ir 18 paveiksluose.
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17 pav. Žemės sklypų ribų palyginimas; kartografinis pagrindas – 1995 metų ortofotografinė nuotrauka

18 pav. Žemės sklypų ribų palyginimas; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka
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Pagal atliktą palyginimą nustatyta, kad:
1) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) rytinėje
dalyje yra apie 14,76 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto
buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161);
2) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292)
vakarinėje dalyje yra apie 19,97 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161);
3) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nuo
6,74 iki 8,51 metro atstumais yra nutolęs vakarų kryptimi nuo iki Konsolidacijos projekto
buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161).
Specialisto komentaras
Pagal atliktą analizę nustatyta, kad po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas
(kadastro Nr. 7825/0003:292) savo geografine padėtimi iš esmės skiriasi (yra „perslinktas“ pietų ir
vakarų kryptimis) nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161).
***
2.2.4.2

IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priedo Nr. 2 analizė:

Pateiktame IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo
schemoje (19 pav.) – yra grafiškai pavaizduotas iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, ribų persislinkimas.
Pažymėtina, kad šioje schemoje nėra nurodytų koordinačių, nėra valstybinės koordinačių
sistemos LKS-94 koordinačių tinklo susikirtimo taškų, taip pat nėra nurodyta informacija, kokiais
duomenimis remiantis buvo nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribos.
Palyginus nagrinėjamoje schemoje ir Ekspertinės išvados 2.2.4.1 papunktyje atliktus
palyginimus, darytina išvada, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės
sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai pavaizduotas žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161
ir Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas.
Viena iš priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti šis neatitikimas yra tai, kad IĮ „Geolinija“
parengtoje R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje buvo lyginamos ne teritorijų planavimo
dokumente (žemės reformos žemėtvarkos projekte, pagal kurį 2004-03-02 buvo parengtas žemės
sklypo planas M 1: 5000) suprojektuotos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribos, o, galbūt, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau pažymėtos
„preliminarios“ ribos arba vietovėje užfiksuotos arba ortofotografinėje medžiagoje vektorizuotos,
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tačiau ne teritorijų planavimo dokumente (žemės reformos žemėtvarkos projekte) suprojektuotos šio
žemės sklypo ribos.

19 pav. IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priedas Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schema“

Specialisto komentaras
Pagal atliktą analizę nustatyta, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 –
„R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai grafiškai pavaizduotas iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos
projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, teritorijų
planavimo dokumente suprojektuotų žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų atžvilgiu,
todėl šiame dokumente esanti informacija gali būti laikoma klaidinančia ir ja neturėtų būti
remiamasi, siekiant įvertinti, kaip įgyvendinus Konsolidacijos projektą pasikeitė anksčiau
teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
geografinė padėtis.
***
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2.2.5

2.2.5.1

Privažiavimo keliais iki žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir
Nr. 7825/0003:292 ) atstumų analizė:
Kelių atstumo nuo Sodų gatvės iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
nustatymas:

Pagal Abrise (4 pav.) ir 2004-03-02 sudarytame Žemės sklypo plane M 1:5000 (5 pav.)
esančią informaciją, iki Konsolidacijos projekto buvusį žemės sklypą (kadastro Nr. 7825/0003:161)
su pagrindine Sodų gatve šiaurinėje Kaunatavo kaimo dalyje jungė 6 metrų pločio gruntiniai (lauko)
keliai. Šie keliai identifikuojami 2005 metų ortofotografinėje medžiagoje, rezultatai pateikiami
20 paveiksle.

20 pav. Privažiavimas iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); kartografinis pagrindas – 2005 metų
ortofotografinė nuotrauka

Pagal atliktą analizę nustatyta, kad iki Konsolidacijos projekto buvusį žemės sklypą (kadastro
Nr. 7825/0003:161) su pagrindine Sodų gatve šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje jungė ~ 270 metrų
atstumo lauko kelias ir apie 540 metrų atstumo žvyrkelis. Iš viso atstumas nuo buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161) iki Sodų gatvės keliais sudarė ~ 810 metrų.
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2.2.5.2

Kelių atstumo nuo Sodų gatvės iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
nustatymas:

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančią informaciją (21 pav.)
identifikuojamos privažiavimo nuo Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje iki po
Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) keliais galimybės.
Nustatyti keliai identifikuojami 2017-05-13 ortofotografinėje medžiagoje; rezultatai pateikiami
22 paveiksle.

21 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka: privažiavimo galimybės iki žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:292)
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22 pav. Privažiavimas iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292); kartografinis pagrindas –
2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

Pagal atliktą analizę nustatyta, kad po Konsolidacijos projekto suteiktą žemės sklypą (kadastro
Nr. 7825/0003:292) su pagrindine Sodų gatve šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje jungia ~ 1430
metrų atstumo lauko kelias ir apie 820 metrų atstumo žvyrkelis. Iš viso atstumas nuo po
Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) iki Sodų gatvės
šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais sudaro ~ 2250 metrų.
Specialisto komentaras
Atlikus privažiavimo keliais iki žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir
Nr. 7825/0003:292) atstumų analizę, nevertinant Specialistui nežinomų duomenų apie galimai
Konsolidacijos projekto metu galėjusius būti nustatytus kelio servitutus, nustatyta, kad iki
Konsolidacijos projekto buvusį žemės sklypą (kadastro Nr. 7825/0003:161) su pagrindine Sodų gatve
šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje jungė ~ 810 metrų kelių atstumas, o įgyvendinus Konsolidacijos
projektą, po Konsolidacijos projekto suteiktą žemės sklypą (kadastro Nr. Nr. 7825/0003:292) su
pagrindine Sodų gatve šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje jungia ~ 2250 metrų kelių atstumas, t. y.
įgyvendinus Konsolidacijos projektą kelias iki žemės sklypo nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje
Kaunatavos kaimo dalyje pailgėjo apie 1440 metrų atstumu.
Paprastai tariant, po Konsolidacijos projekto susisiekimas su nagrinėjamu žemės sklypu
(kadastro Nr. Nr. 7825/0003:292) nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje
tapo sudėtingesnis (ilgesnis).
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2.2.6

Teisės aktų nuostatų analizė:

Specialisto komentaras
Specialistas, šiame ir jį lydinčiuose Ekspertinės išvados papunkčiuose, nagrinėjamos
situacijos kontekste pateikdamas aktualią informaciją apie žemės sklypų konsolidacijos projektų
rengimą, nekvestionuoja, nevertina ir neaiškina Žemės įstatymo ar Žemės konsolidacijos projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklių reikalavimų bei jų taikymo praktikos, o žemiau pateikia tik savo
profesinės veiklos praktika paremtą asmeninę ir subjektyvią nuomonę, kuri negali būti laikoma
oficialiu teisės aiškinimu ir kuri nevertintina kaip privaloma ir neginčytina.
***
Žemės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įgyvendinant žemės tvarkymo ir
administravimo politiką, žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti
visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą
išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės nuosavybės,
valdymo ir naudojimo teises.
Pagal Žemės įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, vienas iš pagrindinių žemės
administravimo tikslų yra planuoti ir įgyvendinti teritorijų tvarkymo priemones, sudarant palankias
sąlygas konkurencingų ūkių kūrimui, kaimo infrastruktūros plėtrai, racionaliam žemės ūkio
naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių naudojimui.
Cituoto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendimai dėl žemės administravimo priimami ir
įgyvendinami pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.
Pagal Žemės įstatymo 2 straipsnio 27 dalį žemės valdos projektas – žemėtvarkos planavimo
dokumentas, nustatantis žemės sklypo (sklypų) formavimą, pertvarkymą, paėmimą visuomenės
poreikiams, konsolidaciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, apribojimus, servitutus ir panašiai).
Žemės įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad žemės konsolidacija – žemėtvarkos dalis,
kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės
sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės
ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės
ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.
Specialisto komentaras
Cituotas reglamentavimas apibrėžia, kad vienas esminių žemės administravimo tikslų yra
gerinti sąlygas asmenims vykdyti ūkinę veiklą, užtikrinti šių asmenų teises į racionalų žemės
naudojimą, o teritorijų pertvarkymą – konsolidavimą – vykdyti taip, kad naujai nustatytos žemės
sklypų ribos būtų priimtinos bei užtikrinančios šių žemės sklypų savininkų teisėtus lūkesčius.
Specialistas Giedrius Paužolis. Ekspertinė (konsultacinė) išvada, 2018 m. lapkričio 12 d., Vilnius.
Puslapis 28

2018 m. lapkričio 2 d. sutartis Nr. 20181102-R/G

2.2.6.1

Supažindinimas su Konsolidacijos projekto sprendiniais:

Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1824 redakcija) 52 punkte nurodyta, kad <...>
projekto rengėjas ne vėliau kaip per mėnesį organizuoja suinteresuotųjų asmenų susirinkimą.
Pagal cituotų taisyklių 53 punktą į suinteresuotųjų asmenų susirinkimą ne vėliau kaip prieš 10
dienų iki susirinkimo dienos raštu kviečiami visi suinteresuotieji asmenys, kurių valdomi žemės
sklypai įeina į patvirtintos projekto teritorijos ribas <...>.
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 55 punkto 55.1 ir 55.2
papunkčiuose nurodyta, kad susirinkimo metu projekto rengėjas informuoja suinteresuotuosius
asmenis apie projekto teritorijai priskirtus žemės sklypus ir siūlomą žemės sklypų pertvarkymą.
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punkto 72.5 papunktyje
nurodyta, kad projekto rengėjas atskirai su kiekvienu suinteresuotuoju asmeniu aptaria jų
pageidavimus ir pasiūlymus dėl galimų projekto rengimo variantų.
Pagal Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 88.4 papunktį
projekto rengėjas suprojektuoja žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kad šie sklypai sudarytų
glaustas žemės ūkio valdas, jų forma būtų pritaikyta racionaliai tvarkyti žemės ūkio valdą, būtų
patogūs keliai privažiuoti prie jų ir kuo arčiau prie savininko ūkinių pastatų.
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 95 punkte nurodyta, kad
suinteresuotųjų asmenų susirinkimo dalyvius projekto rengėjas supažindina su projekto rengimo eiga
ir pristato projekto sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą.
Specialisto komentaras
Cituotose konsolidacijos projektų rengimą reglamentuojančiose taisyklėse numatyta tvarka
suteikia konsolidacijos projekto dalyviui – žemės sklypo savininkui – teisę būti tinkamai
supažindintam ir informuotam apie konsolidacijos projekto sprendinius, o projekto rengėjui nustato
ypač atsakingą pareigą – projekte dalyvaujantį žemės sklypo savininką aiškiai ir nedviprasmiškai
supažindinti (parodyti, išaiškinti, išanalizuoti), kokie sprendiniai yra numatyti pertvarkant konkretų
šio asmens nuosavybės teise valdomą žemės sklypą – kaip pasikeis šio žemės sklypo ribos, kokios
žemės sklypo ribos buvo iki projekto ir kokios bus įgyvendinus projektą, kaip pasikeis šio žemės sklypo
naudojimas, kaip bus patenkama į šį žemės sklypą ir t. t.
Tik visapusiškai tinkamai supažindintas ir rengiamo projekto sprendinius aiškiai suvokęs
asmuo – pertvarkomo žemės sklypo savininkas – galėtų priimti sprendimą dėl pasiūlymų, pastabų ar
pretenzijų teikimo reikalingumo ir tikslingumo.
Specialistas atkreipia dėmesį, kad žemės administravimo ir tvarkymo srityje naudojamos
sąvokos, apibrėžtys, terminologija, procesai ir procedūros, susijusios su žemės sklypų pertvarkymais,
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yra pakankamai painios ir sudėtingos, todėl, nesant šios srities specialistu, dažnu atveju gali būti
sunkiai suprantamos ir neteisingai suvokiamos.
Specialisto nuomone, supažindinimo su rengiamo konsolidacijos projekto sprendiniais
funkcija yra ypač svarbi bei lemia tolimesnę šio projekto rengimo ir jo įgyvendinimo eigą bei gali
turėti esminę įtaką jo baigčiai, todėl jos tinkamas atlikimas yra vienas esminių konsolidacijos
projekto rengimo uždavinių.
***
Pagal Teritorijų planavimo dokumentų registravimo informacinėje sistemoje (toliau –
TPDRIS) esančią informaciją nustatyta, kad buvo parengtas, patvirtintas ir 2015-03-20 TPDRIS
užregistruotas Konsolidacijos projektas (23 pav.), kuriuo be kita ko, buvo pertvarkyti šioje
Ekspertinėje išvadoje nagrinėjami žemės sklypai (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir
Nr. 7825/0003:292).

23 pav. Konsolidacijos projektas; TPDRIS duomenys

Specialistas pažymi, kad iš jam nagrinėti pateiktų dokumentų negalima vienareikšmiškai
spręsti, ar Konsolidacijos projekto rengimo metu žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir
Nr. 7825/0003:292) savininkė buvo visapusiškai tinkamai supažindinta su šio projekto
sprendiniais, vėliau turėjusiais esminės įtakos buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribų pokyčiui.
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Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių VII skyriaus „Projekto
įgyvendinimas“ 114 punkte nurodyta, kad Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka
projekto metu suprojektuotų žemės sklypų kadastro duomenis nustato matininko kvalifikacijos
pažymėjimą turintis asmuo – projekto rengėjas arba projekto rengėjo darbuotojas, <...>.
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 115 punkte nurodyta, kad
žemės sklypo ribos vietovėje ženklinamos dalyvaujant suinteresuotajam asmeniui, kurio pertvarkytas
žemės sklypas ženklinamas, arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat pertvarkytų žemės sklypų,
besiribojančių su ženklinamu žemės sklypu, savininkams, savivaldybės tarybos įgaliotiems
asmenims, valstybinės žemės patikėtinių įgaliotiems asmenims.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (redakcija, galiojusi nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31)
32.1.1.2 papunktyje nurodyta, kad kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne
vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. <...>
Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės
sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios,
ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.4 papunktyje nurodyta, kad paženklinus žemės
sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo
dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys <...>.
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklių 29.8 ir 29.8.4 papunkčiuose nurodyta, kad Paženklinimo-parodymo aktas
užpildomas taip: ketvirtame punkte įrašomi kviestiniai asmenys. Jeigu jie sutinka su žemės sklypo
ribomis, sutikimą patvirtina parašu, nurodydami datą;
Specialisto komentaras
Konsolidacijos projektas įgyvendinamas atliekant jame suprojektuotų žemės sklypų
kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje
koordinačių sistemoje LKS-94. Kadastrinių matavimų metu, be kita ko, vietovėje paženklinamos
suprojektuotų žemės sklypų ribos.
Paprastai tariant, su Konsolidacijos projekto dalyviais šio projekto rengimo metu turėję būti
suderinti projektiniai sprendiniai kadastrinių matavimų metu parodomi vietovėje. Šiam tikslui yra
numatytos žemės sklypų ribų ženklinimui skirtos procedūros. Viena iš jų – kvietimas į žemės sklypo
ribų ženklinimą.
Specialistas paaiškina, kad cituoti teisės aktų reikalavimai leidžia kviestiniam asmeniui
kvietimą įteikti asmeniškai, tačiau numato pareigą suteikti galimybę kviečiamam asmeniui pranešti
apie savo negalėjimą dalyvauti ženklinimo procedūrose. Kitaip tariant, kvietimas asmeniui privalo
būti įteiktas ne anksčiau prieš 2 darbo dienas iki žemės sklypo ribų ženklinimo.
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Pagal pateiktus duomenis nustatyta, kad kvietimas žemės sklypų (kadastro
Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) savininkei (24 pav.) buvo įteiktas asmeniškai
(pasirašytinai), nurodant vyksiančio žemės sklypo ribų ženklinimo datą.

24 pav. Kvietimo į ribų ženklinimą ištrauka

Pažymėtina, kad kvietime nėra nurodyta nei kvietimo surašymo, nei jo įteikimo datos,
todėl iš esamų duomenų negalima nustatyti, ar kvietimas žemės sklypų (kadastro
Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) savininkei buvo įteiktas pagal teisės aktų reikalavimus,
ar savininkė turėjo galimybę susipažinti su kvietime nurodyta informacija, ar turėjo galimybę iš
anksto informuoti apie negalėjimą dalyvauti ženklinime.
***
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Kita teisės aktuose įtvirtinta procedūra, turinti užtikrinti sklandų Konsolidacijos projekto
įgyvendinimą atliekant jame suprojektuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus – žemės sklypo ribų
paženklinimas ir tai patvirtinančio Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto surašymas.
Pagal pateiktus duomenis nustatyta, kad 2015-03-24 buvo surašytas Žemės sklypo ribų
paženklinimo-parodymo aktas Nr. 03-24a (25 pav.), kurio 4 punkte pasirašė žemės sklypų (kadastro
Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) savininkė.

25 pav. Ištrauka iš 2015-03-24 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto

Specialistas atkreipia dėmesį į tai, kad priešingai, negu to reikalauja teisės aktai, šalia
parašo nurodyta data yra spausdintinė, t. y. ji paženklinimo akte buvo įrašyta iš anksto, o ne
pačios savininkės pasirašymo momentu.
Specialistas paaiškina, kad ši neatitiktis, nors ir galinti sukelti tam tikrų prielaidų bei
abejonių, nebūtinai laikytina šiurkščiu pažeidimu, tačiau ypač svarbu yra tai, ar ženklinimo
procedūra iš tiesų buvo vykdoma kvietime nurodytu laiku bei dalyvaujant pasirašiusiajam
asmeniui, ar šis asmuo susipažino vietovėje su įtvirtintais, jo būsimo žemės sklypo ribas
žyminčiais riboženkliais, ar jam ženklinimo metu buvo paaiškinta, ką žymi įtvirtinti riboženkliai.
Būtent tinkamas minėtų veiksmų atlikimas yra ta būtina prielaida, kuri galėtų patvirtinti,
kad asmens parašas Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte iš tiesų reiškia sutikimą, o
ne formalų asmeniui nurodytosios procedūros (pasirašymo) atlikimą.
***
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2.2.7

Žemės sklypų alternatyvaus pertvarkymo galimybės analizė:

Šiuo metu, pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje esančią faktinę situaciją (26 pav.),
po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) šiaurinėje ir
vakarinėje dalyse ribojasi su gretimu žemės sklypu (kadastro Nr. 7825/0003:296), kuris suformuotas
taip pat įgyvendinus tą patį Konsolidacijos projektą.

26 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka; juoda spalva pažymėta gretimybė –
žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:296)

Žemės įstatymo 2 straipsnio 21 punkte nurodyta, kad žemės sklypų perdalijimas
(amalgamacija) – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir
prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.
Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių ()
2 punktą ir 2.1 papunktį žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas) yra
žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. <...> Projektas
rengiamas šiais atvejais: kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami
(išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6
punkte).
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Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
6 punkto 6.2 papunktį, atliekant bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai
pertvarkomi nerengiant Projekto, Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu šių žemės sklypų dalys yra
neracionalaus dydžio ir ne didesnės kaip: 0,3 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo.
Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
75 punktą, <...> žemės sklypai perdalijami pagal žemės sklypų perdalijimo planą (šiuo atveju
reikalavimai nereikalingi) <...>.
Specialisto komentaras
Specialistas paaiškina, kad cituotos taisyklės suteikia galimybę bendrą ribą turinčių žemės
sklypų savininkams, susitarus tarpusavyje, atlikti šių žemės sklypų perdalijimą supaprastinta tvarka
– nerengiant sudėtingo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, o tik sudarant Žemės sklypų
perdalijimo planą.
Specialisto nuomone, siekiant išspręsti ginčo situaciją alternatyviu būdu, užtikrinant visų
ginčo šalių interesų pusiausvyrą, tikslinga atlikti žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir
Nr. 7825/0003:296) perdalijimą. Perdalijimo pavyzdys pateikiamas 27 paveiksle.

27 pav. Žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) perdalijimo pavyzdys
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Pagal siūlomą perdalijimą žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) 1400 kv. m. ploto
dalis, pažymėta indeksu „A“, būtų atidalinta ir sujungta su gretimu žemės sklypu (kadastro
Nr. 7825/0003:296), o žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:296) 1400 kv. m. ploto dalis, pažymėta
indeksu „B“, būtų atidalinta ir sujungta su gretimu žemės sklypu (kadastro Nr. 7825/0003:292).
Perdalijimo rezultatų pavyzdys pateikiamas 28 paveiksle.

28 pav. (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) ribos po perdalijimo

Aukščiau nurodytu būdu atlikus Žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir
Nr. 7825/0003:296) perdalijimą būtų pasiekta tokių rezultatų:
1) nebūtų reikalinga naikinti viso Konsolidacijos projekto, kurio rengimas buvo susijęs ne
tik su nagrinėtais žemės sklypais, tačiau ir su daugeliu kitų;
2) žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) plotai išliktų nepakitę;
3) žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) ribos būtų patogios ir
racionalios naudoti;
4) žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) savininkei būtų sugrąžinta dalis iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) turėto ploto.
Specialisto nuomone, tokiu būdu bent dalinai galėtų būto išspręstas ginčo klausimas.
***
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3.

IŠVADOS

Specialistas, atsižvelgdamas į atlikto Ekspertinio tyrimo rezultatus, atsako į pateiktus
klausimus:

1. KLAUSIMAS: Prašome ant skirtingo laikotarpio – seniausios ir naujausios – ortofotografinės
medžiagos grafiškai pavaizduoti iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) ribas.
1. ATSAKYMAS: 29 paveiksle ant 1995 metų ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamos
iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos,
suprojektuotos teritorijų planavimo dokumente – žemės reformos žemėtvarkos projekte.

29 pav. Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribos; kartografinis pagrindas – 1995 m. ortofotografinė nuotrauka
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30 paveiksle ant 2017-05-13 ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamos iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, suprojektuotos
teritorijų planavimo dokumente – žemės reformos žemėtvarkos projekte.

30 pav. Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
ribos; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose.

***
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2. KLAUSIMAS: Prašome ant skirtingo laikotarpio – seniausios ir naujausios – ortofotografinės
medžiagos grafiškai pavaizduoti po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:292) ribas.
2. ATSAKYMAS: 31 paveiksle ant 1995 metų ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamos
po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos,
suprojektuotos Konsolidacijos projekte ir pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.

31 pav. Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
ribos; kartografinis pagrindas – 1995 m. ortofotografinė nuotrauka
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32 paveiksle ant 2017-05-13 ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamos po
Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribos, suprojektuotos
Konsolidacijos projekte ir pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.

32 pav. Po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292)
ribos; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.3 papunktyje.

***
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3. KLAUSIMAS: Prašome grafiškai tarpusavyje palyginti iki Konsolidacijos projekto buvusio
žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribas su po Konsolidacijos projekto suteikto žemės
sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis ir nustatyti šių ribų skirtumus.
3. ATSAKYMAS: 33 paveiksle ant 1995 metų ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamas iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) teritorijų planavimo
dokumente – žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų ribų ir po Konsolidacijos
projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) Nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapyje pažymėtų ribų palyginimas.

33 pav. Žemės sklypų ribų palyginimas; kartografinis pagrindas – 1995 metų ortofotografinė nuotrauka
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34 paveiksle ant 2017-05-13 ortofotografinės nuotraukos grafiškai pateikiamas iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) teritorijų planavimo
dokumente – žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų ribų ir po Konsolidacijos projekto
suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje
pažymėtų ribų palyginimas.

34 pav. Žemės sklypų ribų palyginimas; kartografinis pagrindas – 2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

Iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) teritorijų
planavimo dokumente – žemės reformos žemėtvarkos projekte – suprojektuotų ribų ir po
Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) Nekilnojamojo turto
kadastro žemėlapyje pažymėtų ribų skirtumai yra šie:
•

•

•

po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) rytinėje
dalyje yra apie 14,76 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto
buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161);
po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292)
vakarinėje dalyje yra apie 19,97 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161);
po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nuo
6,74 iki 8,51 metro atstumais yra nutolęs vakarų kryptimi nuo iki Konsolidacijos projekto
buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161).

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.4.1 papunktyje.
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4. KLAUSIMAS: Prašome nustatyti, ar IĮ „Geolinija“ 2018-06-20 atsiliepimo grafiniame priede
Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – yra teisingai pavaizduotos žemės
sklypų ribos. Jeigu ne – prašome nurodyti skirtumus.
4. ATSAKYMAS: Pagal atliktą analizę nustatyta, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 –
„R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai grafiškai pavaizduotas iki
Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos
projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, teritorijų
planavimo dokumente suprojektuotų žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribų atžvilgiu,
t. y. šioje schemoje pavaizduotos ne teritorijų planavimo dokumente – žemės reformos
žemėtvarkos projekte – suprojektuotos žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos. Kokios
žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos pavaizduotos minėtoje schemoje nėra žinoma.
Atsižvelgiant į tai, šiame dokumente esanti informacija gali būti laikoma klaidinančia ir ja neturėtų
būti remiamasi, siekiant įvertinti, kaip įgyvendinus Konsolidacijos projektą pasikeitė anksčiau
teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)
geografinė padėtis.

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.4.2 papunktyje.

***
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5. KLAUSIMAS: Prašome nurodyti, kokiu atstumu nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje
Kaunatavos kaimo dalyje keliais buvo pasiekiamas iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės
sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161).

5. ATSAKYMAS: Iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161)
nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais buvo pasiekiamas ~ 810
metrų atstumu. 35 paveiksle grafiškai pateikiamas privažiavimas iki buvusio žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:161).

35 pav. Privažiavimas iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); kartografinis pagrindas – 2005 metų
ortofotografinė nuotrauka

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.5.1 papunktyje.
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6. KLAUSIMAS: Prašome nurodyti, kokiu atstumu nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje
Kaunatavos kaimo dalyje keliais yra pasiekiamas po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės
sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292).

6. ATSAKYMAS: Po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:292) nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais yra
pasiekiamas ~ 2250 metrų atstumu. 36 paveiksle grafiškai pateikiamas privažiavimas iki žemės
sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292).

36 pav. Privažiavimas iki žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292); kartografinis pagrindas –
2017-05-13 ortofotografinė nuotrauka

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.5.2 papunktyje.
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7.

KLAUSIMAS: Prašome pateikti nuomonę, ar iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės sklypas
(kadastro Nr. 7825/0003:161) laikytinas lygiaverčiu po Konsolidacijos projekto suteiktam žemės
sklypui (kadastro Nr. 7825/0003:292) šių žemės sklypų privažiavimo nuo pagrindinės Sodų
gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais atžvilgiu.

7.

ATSAKYMAS: Po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro
Nr. 7825/0003:292) nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje keliais yra
pasiekiamas ~ 1440 metrų didesniu atstumu, negu iki Konsolidacijos projekto buvęs žemės
sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:161). Specialisto nuomone, nevertinant jam nežinomų duomenų
apie galimai Konsolidacijos projekto metu galėjusius būti nustatytus kelio servitutus, po
Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nėra lygiavertis
iki Konsolidacijos projekto buvusiam žemės sklypui (kadastro Nr. 7825/0003:161) šių žemės
sklypų privažiavimu klausimu, t. y. privažiavimas iki buvusio žemės sklypo (kadastro
Nr. 7825/0003:161) nuo pagrindinės Sodų gatvės šiaurinėje Kaunatavos kaimo dalyje buvo
geresnis (trumpesnis).

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.5.2 papunktyje.
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8.

KLAUSIMAS: Prašome pateikti nuomonę, ar pagal pateiktus dokumentus žemės sklypo
(kadastro Nr. 7825/0003:292) savininkė buvo tinkamai supažindinta su Konsolidacijos projekte
suprojektuoto ir vėliau jai suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribomis.

8.

ATSAKYMAS: Pagal Ekspertiniam tyrimui pateiktus dokumentus bei juose esančią informaciją
negalima vienareikšmiškai nustatyti, ar žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir
Nr. 7825/0003:292) savininkė, pasirašydama dokumentuose, sąmoningai išreiškė savo valią ir
sutikimą, ar tik vykdė formalias šiam asmeniui nurodytas procedūras, nesuvokdama padarinių
esmės. Specialisto, susipažinusio su pateiktais dokumentais, nuomone, žemės sklypų (kadastro
Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) savininkė, pasirašydama atitinkamuose, su žemės
sklypų pertvarkymu susijusiuose dokumentuose, galėjo būti tinkamai ir išsamiai nesupažindinta
su procedūromis ir galimomis pasekmėmis. Paprastai tariant, sprendžiant iš pateiktos
informacijos visumos, žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292)
savininkė galėjo nesuprasti, kad, įgyvendinus Konsolidacijos projektą, ji nuosavybės teise
valdys jau kitą, kitoje vietoje esantį žemės sklypą. Specialisto nuomone, šioms prielaidoms
patvirtinti arba paneigti, galėtų būti apklausiami minėtose procedūrose dalyvavę, tačiau su
nagrinėjamais sklypais ar jų pertvarkymu tiesioginio ryšio neturintys asmenys (liudininkai).

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.6.1 papunktyje.
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9.

KLAUSIMAS: Prašome paaiškinti, kokiu alternatyviu būdu galėtų būti sprendžiamas klausimas
dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų, kuris užtikrintų visų
pusių interesų pusiausvyrą.

9.

ATSAKYMAS: Specialisto nuomone, ginčo klausimas dėl žemės sklypų (kadastro
Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų dalinai galėtų būti sprendžiamas atliekant gretimų
besiribojančių žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) perdalijimą.
Perdalijimo pavyzdys grafiškai pateikiamas 37 paveiksle.

37 pav. Žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) perdalijimo pavyzdys
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Perdalijimo rezultatas grafiškai pateikiamas 38 paveiksle.

38 pav. Žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:292 ir Nr. 7825/0003:296) perdalijimo rezultatas

Išsamesnė šio klausimo analizė pateikiama Ekspertinės išvados 2.2.7 papunktyje.
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