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Lithuanian Association of Surveyors
Union of Land Management and Reclamation Engineers
Lithuanian Union of Geodesists and Land Surveyors
Lithuanian Society of Cartographers
National Association of Geodesy, Cartography and Land
Management Enterprises

Current means and approaches
• Working groups on various levels (Parliament, Ministries,
National Land Service)
• Comments and proposals on draft regulations (formal and
informal)
• Suggestions and complains (Parliament, Government,
Ministries, National Land Service)
• Informal meetings and discussions with public institutions
• Seminars and conferences (e.g. organized by association)

Legal means (formal)
• Law on Lobbying
• Public consultations on draft regulations

Public Council to NLS
• Initiated by association in 2011
• Consultations body to National Land Service on professional matters
• “For discussions of issues and improvement possibilities of the
regulations…”
• Legalized by order of the Minister (MoA)
• No decisive power (final decisions by NLS), only advising
• Consists of representatives from the MoA, NLS, Universities and NGOs
(professional organizations)
• Meeting once or couple times a year
• Current issues discussed (regulations, technical standards, etc.)
• Example of issue discussed: “Regarding problems raised by LMA…”

Future plans…
• Strengthening of Public Council (PC) institution
– Lift to the level of law or government decree
– Approve PC working rules (meetings, voting, etc.)
– Amend the laws on Mapping (spatial) and Cadaster by obligation for
institution to prepare and approve a Long term plan (LTP) in the fields of
responsibilities
– LTP must be approved in consensus with PC
– LTP revised annually

• Preparation of LTP outlines for the fields of activities
• Proposition to the Government and NLS of LTP outlines

LTP outlines
• Fields of activities:
– Geodesy (networks maintenance)
– Topography (surveying and mapping)
– Real Estate Cadaster (process)

•
•
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•
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Legal framework
Institutional framework
Spatial infrastructure
Technical standards
Qualification and supervision of surveyors and geodetic
engineers

Example: institutional framework
TM
Teisingumo
ministerija

ŽŪM
Žemės ūkio
ministerija

Politikos formavimas
žemėtvarkos, geodezijos,
kartografijos, NT kadastro ir
geoerdvinių duomenų
NŽT
Nacionalinė žemės
tarnyba

Duplicated
functions or
assigned to wrong
institution

NT kadastro bylų kontrolė
(dalinė)

Matininkų veiklos kontrolė

RC
VĮ Registrų centras

Valstybės NT aukcionai

GC
VĮ GIS-Centras

Georeferencinių duomenų
kadastras

AGI
UAB Aerogeodezijos
institutas

Kartografavimo darbai

VŽF
VĮ Valstybės žemės
fondas

Valstybės žemės aukcionai

NT kadastro bylų kontrolė
(dalinė)

Žemės konsolidacijos
projektų organizavimas

NT kadastras ir registras

Žemės informacinė sistema

Kiti registrai ir kadastrai

Žemėtvarkos darbai

Example: Legal framework
Teisinės bazės koncepcija

Real Estate Cadastre

Geodesy/Topography/Spatial

LR Seimas

NTK

Nekilnojamojo turto
registro įstatymas

Nekilnojamojo turto
kadastro įstatymas

Geodezija / Topgrafija

Žemės įstatymas

? Vienas įstatymas

Geoerdvinės
Geodezijos ir
informacijos
kartografijos
infrastruktūros
įstatymas
įstatymas
? Vienas įstatymas

Constructions
Statybos

Law

Territorial planning
Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo
įstatymas

Statybos įstatymas

Žemės naudojimo
apribojimų sąrašas

NTK nuostatai

Matininkų veiklos
priežiūros nuostatai

Ginčų dėl žemės
sklypų ribų
(kadastro duomenų)
sprendimo tvarka

Žemės naudojimo
apribojimų kadastro
nuostatai

NTKDNM_IS
Inžinerinių statinių
kadastro duomenų
nustatymo
metodika
(reglamentas)

Ginčijamų žemės
sklypų ribų kadastro
duomenų
nustatymo ir
įteisinimo metodika
(reglamentas)

ŽNAK_DTM
Žemės naudojimo
apribojimų kadastro
duomenų tvarkymo
metodika
(reglamentas)

? Vieni nuostatai

NTKDNM_ŽS
Žemės sklypų
kadastro duomenų
nustatymo
metodika
(reglamentas)

NTKDNM_P
Pastatų kadastro
duomenų
nustatymo
metodika
(reglamentas)

NTK duomenų
teikimo specifikacija
(reglamentas)

NTK duomenų WEB
servisų specifikacija
(reglamentas)

Topografinių ir
inžinerinių
duomenų kadastro
nuostatai

Geodezinio
pagrindo priežiūros
nuostatai

Topografinių ir
inžinerinių
geodezinių
tyrinėjimų metodika
(reglamentas)

Statybinių
inžinerinių
geodezinių
tyrinėjimų metodika
(reglamentas)

Topografinių
erdvinių duomenų
teikimo specifikacija
(reglamentas)

Geoerdvinės
informacijos
infrastruktūros
priežiūros nuostatai

Geodezijos,
topografijos ir
kartografijos
vystymo programa
(5-10 metų)

Geoerdvinės
informacijos
infrastruktūros
vystymo programa
(5-10 metų)

GI infratsruktūros
koordinavimo
tarybos darbo
reglamentas

GTK darbų metinis
planas ir biudžetas

Riboženklių ir
geodezinių ženklų
standartas
(reglamentas)

Topografinio ir
inžinerinio plano
specifikacija
(reglamentas)

Topografinio
žemėlapio
specifikacija
[masteliai]
(reglamentas)

Government decree

Statybos
reglamentai

Žemės valdos
projektų rengimo
metodika

Detaliojo plano
rengimo metodika
(reglamentas)

Nuoroda į
Geodezijos
reglamentus

Nuoroda į
Geodezijos
reglamentus

Nuoroda į
ŽNAK_DTM

Nuoroda į
NTKDNM_P ir
NTKDNM_IS

Nuoroda į
NTKDNM_ŽS

Statybos
reglamentai

GI vystymo metinis
planas ir biudžetas

Minister’s order

Topografinių
duomenų WEB
servisų specifikacija
(reglamentas)

Įgaliota institucija

Ministras

LR Vyriausybė

NTR nuostatai

Esami juridiniai dokumentai

GKTR
2.08.01.:2000
„Statybiniai
inžineriniai
geodeziniai
tyrinėjimai“

GKTR 2.11.02:2000
„Sutartiniai
topografinių planų
M 1:500, 1:1 000,
1:2 000 ir 1:5 000
ženklai“
Integruotos
geoinformacinės
sistemos (InGIS)
geoduomenų
specifikacija

GKTR
2.01.01.:1999
„Statomų požeminių
tinklų ir
komunikacijų
geodezinių
nuotraukų atlikimo
tvarka“
“Topografinių
erdvinių objektų
rinkinys ir
topografinių planų
masteliu 1:500,
1:1000 ir 1:2000
sutartiniai ženklai”

Topografinių M 1:10
000 žemėlapių
techninių
reikalavimų
reglamento GKTR
2.02.02.:1999.
Topografinio M 1:10
000 žemėlapio
turinys, kodai ir
sutartiniai ženklai

Techninių
reikalavimų
topografiniams
žemėlapiams M
1:50 000
reglamento GKTR
2.05.01:1999
„Sutartiniai
topografinio
Lietuvos žemėlapio
ženklai M 1:50 000

Lietuvos erdvinės
informacijos
infrastruktūros
erdvinių duomenų
temų sąrašą

Techninių
reikalavimų
reglamento GKTR
2.10.01:2000.
Valstybinės
geodezinio ir
kartografinio
pagrindo
informacinės
sistemos duomenų
specifikacija

Integruotos
geoinformacinės
sistemos (InGIS)
geoduomenų
specifikacijos

Geodezijos ir
kartografijos
techninio
reglamento GKTR
2.12.01:2001
„Lietuvos valstybinis
geodezinis
vertikalusis tinklas“

Valstybinių
geodezijos ir
kartografijos darbų,
valstybinių
georeferencinių
erdvinių duomenų
rinkinių valstybinės
priežiūros ir kokybės
kontrolės tvarkos
aprašas (toliau –
Aprašas)

Techninių
reikalavimų
reglamento GKTR
2.13.01:2001
„Aerofotografavimo
darbų nuostatai“

Specialiojo plano
rengimo metodika
(reglamentas)

Institution’s order

Existing regulations
Oficialių žemėlapių
ir duomenų bazių
sąrašas

Bendrojo plano
rengimo metodika
(reglamentas)

STR 1. 08.02:2002
„Statybos darbai“

ST 8871063.03:2003
Automobilių kelių
inžineriniai
geodziniai
tyrinėjimai

STR 1.05.06:2005
„Statinio
projektavimas“

ST 188710638.06
:2004 Automobilių
kelių žemės
sankasos įrengimas

Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1239 „Dėl detaliųjų
planų rengimo
taisyklių
patvirtinimo“

Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ministro ir
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministro
2004 m. spalio 4 d.
įsakymas Nr. 3D452/D1-513 „Žemės
sklypų formavimo ir
pertvarkymo
projektų rengimo ir
įgyvendinimo
taisyklės“

Valstybinės
teritorijų planavimo
ir statybos
inspekcijos
prie aplinkos
ministerijos
viršininko įsakymas
dėl statybos (ūkio
subjektų veiklos)
patikrinimo tvarkos
aprašo ir statybos
(ūkio subjektų
veiklos) patikrinimo
aktų formų
patvirtinimo 2012
m. kovo 29 d. nr.
1v-53
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