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1. APIE PASLAUGĄ

Paslaugos pavadinimas:
Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo išvadai gauti el. paslauga (toliau – el.
paslauga).
Paslaugos paskirtis:
Naudodami

el.

paslaugą

matininkai

elektroninėmis

priemonėmis

gali

pateikti

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) teritorinių žemėtvarkos
skyrių (toliau – TŽS) darbuotojams nekilnojamo turto kadastro duomenis ir dokumentus išvadai
dėl kadastrinių matavimų metu nustatytos sklypo ribos neatitikimo su planavimo dokumentuose
suprojektuotomis ribomis gauti.
Paslaugos adresas Internete:
El. paslauga teikiama Lietuvos erdvinės informacijos portale (toliau - LEI portalas) ir yra
pasiekiama adresu www.geoportal.lt/kadastras , pasirinkus „Pateikti duomenis NŽT teritoriniam
skyriui pagal Nuostatų 21 p. išvadai gauti“
(https://www.geoportal.lt/kadastras/Inference/Create).
2. NAUDOJIMOSI PASLAUGA SĄLYGOS

Jeigu esate matininkas, turite galiojantį matininko pažymėjimą, pageidaujate prisijungti
prie el. paslaugos ir teikti NŽT TŽS specialistams kadastro duomenis išvadai gauti, būtina:
 būti registruotu LEI portalo naudotoju. Jei nesate registruotas naudotojas, prašome
registruotis čia:
https://www.geoportal.lt/user-administration/views/public/user/registrationView.jsf
 gauti reikiamas teises. Tam reikia susisiekti su el. paslaugos administratoriumi
(info@geoportal.lt), nurodyti:
o

paslaugos, kuria norite naudotis, pavadinimą („Nekilnojamo turto
kadastro duomenų teikimo išvadai gauti el. paslauga“);

o

kokiomis teisėmis pageidaujate prisijungti prie paslaugos („Matininko
teisėmis“);

o

Jūsų prisijungimo LEI portale vardą;

o

galiojantį matininko pažymėjimo numerį.

Atlikus šiuos veiksmus, Jums bus suteiktos reikiamos teisės, galėsite prisijungti prie el. paslaugos
ir ja naudotis.
3. NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IŠVADAI GAUTI

1. Atidarykite NŽT el. paslaugų svetainės pagrindinį puslapį – www.geoportal.lt/kadastras .
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2. Prisijunkite prie NŽT el. paslaugų svetainės (mygtukas „Administruoti“).
3. Atsidariusiame lange https://www.geoportal.lt/kadastras/Case/Home spauskite nuorodą
„Prašymo išvadai pagal Nuostatų 21 p. teikimas“.
4. Atsidaro Erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų pateikimo forma išvadai gauti (1 pav.).

1 pav. Erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų pateikimo forma išvadai gauti
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5. Spauskite mygtuką „Kadastro duomenų išvadai gauti teikimas“.
6. Užpildykite atsidariusią Erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų pateikimo formą išvadai
gauti nurodydami šią informaciją:
7. Laukelyje „Matininko kontaktinis tel. Nr.“ įrašykite savo kontaktinį telefono numerį;
8. Laukelyje „Nustatytas plotas (ha)“ įrašykite išmatuoto sklypo plotą hektarais;
9. Laukelyje „Kadastro numeris“ įrašykite sklypo kadastro numerį (būtina nurodyti kadastro
vietovės kodą ir kadastro bloko kodą; sklypo numerį kadastro bloke nurodyti nebūtina).
10. Laukelyje „Adresas“ įrašykite išmatuoto sklypo adresą;
11. Laukelyje „Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis žemėtvarkos skyrius“ iškrentančiame
sąraše pasirinkite NŽT TŽS skyrių, kuriam teiksite prašymą;
12. Laukelyje „Dokumentai Adoc formatu“ nurodykite prašymo su pridedamais dokumentais
failą, išsaugotą Adoc formatu.
Adoc – tai elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento failo formatas. Daugiau
informacijos apie Adoc dokumento sudarymą galite rasti Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybos svetainėje (http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html ).
Kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų, kurie turi būti pridėti Adoc faile,
sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (aktualios
redakcijos) 64 punkte.
13. Laukelyje „Erdvinių duomenų rinkinys Shape formatu, Zip archyve“ nurodykite kadastrinių
matavimų duomenų, išsaugotų Shape failo formatu, ZIP archyvą;
14. Laukeliai „Matininko vardas“, „Matininko pavardė“, „Matininko vartotojo vardas geoportal.lt
sistemoje“, „Matininko el. pašto adresas“, „Prašymo teikimo data“ užpildomi automatiškai
pagal apie teikėją sistemoje turimą informaciją.
15. Įsitikinę, kad visi Erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų pateikimo išvadai gauti formos
laukai yra užpildyti, spauskite formos apačioje dešinėje esantį mygtuką „Pateikti“ tam, kad
prašymas išvadai pagal Nuostatų 21 p. gauti būtų pateiktas NŽT TŽS nagrinėjimui.
16. Sulaukite patvirtinimo apie sėkmingą prašymo perdavimą NŽT TŽS (lango viršuje
pateikiamas automatinis pranešimas);
17. Atlikus šiuos veiksmus, sistema el. paštu automatiškai Jus informuos apie sėkmingą prašymo
įkėlimą į sistemą ir informacijos perdavimą NŽT TŽS;
18. Atsijunkite nuo NŽT el. paslaugų svetainės (mygtukas „Atsijungti“).
19. Kai NŽT TŽS atsakingas darbuotojas išnagrinės Jūsų prašymą ir pateiks išvadą, Jūs būsite
apie tai automatiškai informuotas el. paštu.
Bet kada prisijungę prie NŽT el. paslaugų svetainės https://www.geoportal.lt/kadastras ,
galite matyti visą informaciją apie pateiktą prašymą. Tam atlikite šiuos veiksmus:
20. Spauskite puslapio https://www.geoportal.lt/kadastras viršuje dešinėje esančią nuorodą
„Pateiktų bylų išvadoms sąrašas“ (https://www.geoportal.lt/kadastras/Inference/OwnList ) (2
pav.), tada – dominantį pateiktą prašymą;
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2 pav. Matininko pateiktų prašymų dėl išvados gavimo sąrašas

21. Atsidariusiame pateikto prašymo lange, rubrikoje „Prašymo teikimo istorija“ peržiūrėkite su
prašymu susijusių veiksmų išklotinę ir prašymo būklės pasikeitimo informaciją.
Prašymo būklės galimi variantai:





sutikrinami duomenys;
klaida;
perduota tikrintojui;
išvada pateikta.

22. Tuo atveju, kai prašymo pateikti sėkmingai nepavyksta (pavyzdžiui, dėl nekorektiškų
duomenų), tokį prašymą taip pat galite rasti Pateiktų bylų išvadoms sąraše
(https://www.geoportal.lt/kadastras/Inference/OwnList ). Sąrašo eilutė, kurioje įrašytas
vidinio sistemos tikrinimo nepraėjęs ir NŽT TŽS išvadai rengti neperduotas prašymas,
paryškinama raudona spalva. Atidarę prašymą, galite matyti, kokių vidinio sistemos tikrinimo
taisyklių neatitiko prašymas. Tokio prašymo patikslinti nėra galimybės. Galite teikti naują
prašymą ir jame įrašyti patikslintą informaciją (žr. 3-14 žingsnius šiame skyriuje).
4. PAGALBA APIE PASLAUGĄ

El. paslaugos naudotojams (matininkams) skirtą pagalbą rasite:
1. NŽT el. paslaugų svetainės pagrindiniame puslapyje www.geoportal.lt/kadastras esančioje
pagalbos srityje (https://www.geoportal.lt/kadastras#app-help ).
Čia pateikiama: informacija apie prašymo Adoc failo formatu kūrimą, prie prašymo
privalomų pridėti kadastro duomenų (Shape failo formatu) specifikacija, duomenų
specifikaciją atitinkantis pavyzdinis duomenų rinkinys, naudotojo vadovas (3 pav.).
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3 pav. Erdvinių duomenų rinkinių ir dokumentų pateikimo išvadai gauti pagalbos medžiaga

2. Jeigu kyla problemų dėl prisijungimo prie paslaugos ar iškyla techninių klausimų dėl
naudojimosi paslauga, prašome kreiptis į el. paslaugos administratorių (info@geoportal.lt)
arba rašant paklausimą (https://www.geoportal.lt/geoportal/paklausimai ).
Metodiniais paslaugos naudojimosi klausimais prašome kreiptis į NŽT Geodezijos ir
kartografijos departamento Nekilnojamojo turto kadastro skyrių.

Ačiū, kad naudojatės geoportal.lt paslaugomis!
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