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TurinysTurinys

•• Įvadas.Įvadas.
•• Žem÷s konsolidacijos projektų (ŽKP) rengimas.Žem÷s konsolidacijos projektų (ŽKP) rengimas.
•• ŽKP rezultatai.ŽKP rezultatai.
•• ŽKP vykdyme iškilusios kliūtys ir siūlomi jų ŽKP vykdyme iškilusios kliūtys ir siūlomi jų 

sprendimo būdai.sprendimo būdai.sprendimo būdai.sprendimo būdai.
•• Pasiūlymai d÷l galimo efektyvesnio žem÷s Pasiūlymai d÷l galimo efektyvesnio žem÷s 

savininkų įtraukimo į ŽK procesą.savininkų įtraukimo į ŽK procesą.
•• Kiti pasiūlymai.Kiti pasiūlymai.
•• Vizija kitų ŽK projektų rengimui.Vizija kitų ŽK projektų rengimui.



ĮvadasĮvadas

Bendra informacija:Bendra informacija:

•• 20062006 –– 20082008 mm.. LietuvojeLietuvoje rengtarengta 1414 ŽKŽK projektųprojektų 44
apskrityseapskrityse:: Telšių,Telšių, Panev÷žio,Panev÷žio, Marijampol÷sMarijampol÷s irir
Taurag÷sTaurag÷s..

•• BPDBPD 20042004 -- 20062006 finansavimasfinansavimas 7171%% išiš ES,ES, 2929%% išiš LTLT..

•• PagalPagal BPDBPD 20042004 -- 20062006 periodąperiodą įsisavintaįsisavinta tiktik 22,,66 mlnmln..
LtLt išiš galimųgalimų 77,,66 mlnmln.. LtLt ŽKŽK projektųprojektų rengimuirengimui..

Telšių apskrityje rengti 5 ŽK projektaiTelšių apskrityje rengti 5 ŽK projektai
Individuali S.Bumblausko įmon÷ “Matininkas”  laim÷jo konkursą Individuali S.Bumblausko įmon÷ “Matininkas”  laim÷jo konkursą 

įgyvendinti ŽK projektą Mažeikių rajone už ~345.000Lt.įgyvendinti ŽK projektą Mažeikių rajone už ~345.000Lt.



ĮvadasĮvadas
Mažeikių r. Mažeikių r. ŽidikųŽidikų--UkrinųUkrinų kadastro vietovių  dalyse, kadastro vietovių  dalyse, SugaudžiųSugaudžių, , PocaičiųPocaičių, , 

AsteikiųAsteikių ir ir Paviliot÷sPaviliot÷s kaimuosekaimuose

PROJEKTO TERITORIJAPROJEKTO TERITORIJA::

•• Šiaur÷s Šiaur÷s -- Vakarin÷je Vakarin÷je LTLT
dalyjedalyje

•• 54 privatūs žem÷s 54 privatūs žem÷s 
savininkai ir 1 valstybinis savininkai ir 1 valstybinis 
žem÷s patik÷tinisžem÷s patik÷tinis

ŽK projekto teritorijos plotas ŽK projekto teritorijos plotas –– 638 ha638 ha

žem÷s patik÷tinisžem÷s patik÷tinis

•• 111 žem÷s sklypų, iš jų 104 111 žem÷s sklypų, iš jų 104 
privatūsprivatūs

•• Didžiausias žem÷s sklypas Didžiausias žem÷s sklypas 
ŽK ŽK projektoprojekto teritorijojeteritorijoje -- ~39 ~39 
haha

•• Mažiausias žem÷s sklypas Mažiausias žem÷s sklypas 
ŽKŽK projekto teritorijojeprojekto teritorijoje -- ~0,11 ~0,11 
haha

•• Vidutinis žem÷s sklypo dydis Vidutinis žem÷s sklypo dydis --
~6 ha~6 ha

Seda



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Atlikti parengiamieji darbai:Atlikti parengiamieji darbai:

SurinktaSurinkta projektavimuiprojektavimui skirtaskirta medžiagamedžiaga (pagal(pagal metodiką)metodiką)::

1.1. Išrašą iš savivaldyb÷s administracijos tvarkomo teritorijų planavimo dokumentų registro apie planuojamoje Išrašą iš savivaldyb÷s administracijos tvarkomo teritorijų planavimo dokumentų registro apie planuojamoje 
teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus; teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus; teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus; teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus; 

2.2. Projektuojamos teritorijos naujausią kartografinę medžiagą, kurią galima panaudoti projektui rengti (M Projektuojamos teritorijos naujausią kartografinę medžiagą, kurią galima panaudoti projektui rengti (M 
1:50001:5000––1:10000 1:10000 ortofotografiniusortofotografinius žem÷lapius, M 1:10000 topografinius žem÷lapius, M 1: 10000 dirvožemio žem÷lapius, M 1:10000 topografinius žem÷lapius, M 1: 10000 dirvožemio 
planus), ir dirvožemių GIS duomenų baz÷s informaciją; planus), ir dirvožemių GIS duomenų baz÷s informaciją; 

3.3. Žem÷s vertinimo (našumo) planą; Žem÷s vertinimo (našumo) planą; 
4.4. Dirvožemio planą; Dirvožemio planą; 
5.5. Nusausintos ir dr÷kinamos žem÷s planą; Nusausintos ir dr÷kinamos žem÷s planą; 
6.6. Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (ūkin÷s veiklos apribojimų) planą; Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (ūkin÷s veiklos apribojimų) planą; 
7.7. Planuojamoje teritorijoje esančių žem÷s sklypų Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenis; Planuojamoje teritorijoje esančių žem÷s sklypų Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenis; 
8.8. Gamtos ir kultūros paveldo objektų planus; Gamtos ir kultūros paveldo objektų planus; 
9.9. Miškų taksacijos planą ir miško žem÷s ir medynų tūrio kainos Miškų taksacijos planą ir miško žem÷s ir medynų tūrio kainos žinialapiusžinialapius; ; 
10.10. Geodezinio pagrindo sutankinimo duomenis; Geodezinio pagrindo sutankinimo duomenis; 
11.11. ŽidikųŽidikų ir ir UkrinųUkrinų kadastro vietovių žem÷s savininkų žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių deklaracijų kopijas kadastro vietovių žem÷s savininkų žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių deklaracijų kopijas 

analogine ir skaitmenine forma.analogine ir skaitmenine forma.



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Susitikimai su žem÷s savininkaisSusitikimai su žem÷s savininkais

Išklausyti žem÷s savininkų poreikiai/pageidavimaiIšklausyti žem÷s savininkų poreikiai/pageidavimai



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZöESAMOS SITUACIJOS ANALIZö

IdentifikuotiIdentifikuoti netikslumainetikslumai
VĮVĮ “Registrų“Registrų centras”centras”
kadastrokadastro žem÷lapyježem÷lapyje



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas
ŽKP teritorijoje yra:ŽKP teritorijoje yra:

•• 107,3 ha plotas, kur melioracijos statiniai rekonstruotini;107,3 ha plotas, kur melioracijos statiniai rekonstruotini;
•• 0,0,70 ha70 ha plotas, kur melioracijos statiniai remontuotini.plotas, kur melioracijos statiniai remontuotini.

2006 m.2006 m.

2008 m.2008 m.



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas
Atlikti ŽKP teritorijos rekognoskavimo darbaiAtlikti ŽKP teritorijos rekognoskavimo darbai

Patikslintas ŽKP teritorijos plotas (pagal upių ribas) ir Patikslintas ŽKP teritorijos plotas (pagal upių ribas) ir 
parengtas teritorijos dešifravimo planasparengtas teritorijos dešifravimo planas



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Žem÷s sklypų vertinimasŽem÷s sklypų vertinimas

II zonazona –– ŽŪŽŪ paskirtiespaskirties žem÷žem÷.. Vidutin÷Vidutin÷ vert÷vert÷ –– 41004100 Lt/haLt/ha..
IIII zonazona –– ŽŪŽŪ paskirtiespaskirties žem÷žem÷.. Vidutin÷Vidutin÷ vert÷vert÷ –– 34003400 Lt/haLt/ha..
IIIIII zonazona –– sudarosudaro 100100%% miškaimiškai.. Vidutin÷Vidutin÷ vert÷vert÷ –– 410410 Lt/haLt/ha..
IVIV zonazona –– sąvartynas,sąvartynas, jamjam atliktasatliktas specialusspecialus vertinimasvertinimas..



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

ŽKP apima aplinkosauginius ir kaimo infrastruktūros pl÷tros aspektusŽKP apima aplinkosauginius ir kaimo infrastruktūros pl÷tros aspektus

2008 m.2008 m.



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Visuomen÷s poreikiams suprojektuotaVisuomen÷s poreikiams suprojektuota



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Pagaliau, tai ko žem÷s savininkai ilgai lauk÷...Pagaliau, tai ko žem÷s savininkai ilgai lauk÷...

2007 m. spalio 2d. žem÷s savininkams pristatytas ŽK 2007 m. spalio 2d. žem÷s savininkams pristatytas ŽK 
sprendinių br÷žinys, projekto viešas svarstymassprendinių br÷žinys, projekto viešas svarstymas



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

ŽKP derinimasŽKP derinimas



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

Žem÷s sklypų ženklinimas ir kadastrinių Žem÷s sklypų ženklinimas ir kadastrinių 
matavimų bylų rengimasmatavimų bylų rengimas



(ŽKP) rengimas(ŽKP) rengimas

ŽK sutarties notarinis tvirtinimasŽK sutarties notarinis tvirtinimas
2008 m. rugs÷jo 17 d.2008 m. rugs÷jo 17 d.



ŽKP rezultataiŽKP rezultatai

Situacija Situacija PRIEŠPRIEŠ ŽKŽK



ŽKP rezultataiŽKP rezultatai

Situacija Situacija POPO ŽKŽK



ŽKP rezultataiŽKP rezultatai
SITUACIJA PRIEŠ ŽKSITUACIJA PRIEŠ ŽK

•• 104104 privatūsprivatūs žem÷sžem÷s sklypaisklypai;;
•• vidutinisvidutinis žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~66 haha;;
•• mažiausiasmažiausias žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~00,,1111 haha;;
•• didžiausiasdidžiausias žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~3939 haha..

SITUACIJA PO ŽKSITUACIJA PO ŽK

•• 7474 privatūsprivatūs žem÷sžem÷s sklypaisklypai;;
•• vidutinisvidutinis žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~88 haha;;
•• mažiausiasmažiausias žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~00,,4040 haha;;
•• didžiausiasdidžiausias žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~6161 haha..



ŽKP rezultataiŽKP rezultatai

SIŪLYTAS LŽF IŠSIDöSTYMASSIŪLYTAS LŽF IŠSIDöSTYMAS

•• vienasvienas didelisdidelis žem÷sžem÷s sklypassklypas;;
•• vertingesnisvertingesnis žem÷sžem÷s sklypassklypas;;
•• patoguspatogus privažiavimasprivažiavimas;;

GAUTAS LŽF IŠSIDöSTYMASGAUTAS LŽF IŠSIDöSTYMAS

•• septyniseptyni žem÷sžem÷s sklypaisklypai;;
•• visųvisų 77 žem÷sžem÷s sklypųsklypų plotasplotas ~~2525 haha;;
•• mažiausiasmažiausias žem÷sžem÷s sklypassklypas ~~00,,3333 haha;;



ŽK kliūtys ir jų sprendimo būdaiŽK kliūtys ir jų sprendimo būdai

1.1. Projektavimo medžiagos oficialus Projektavimo medžiagos oficialus 
įsigijimas.įsigijimas.

2.2. Neįgyvendinami žem÷s savininkų Neįgyvendinami žem÷s savininkų 
reikalavimai.reikalavimai.

3.3. Sud÷tingas žem÷s sklypų vertinimas.Sud÷tingas žem÷s sklypų vertinimas.3.3. Sud÷tingas žem÷s sklypų vertinimas.Sud÷tingas žem÷s sklypų vertinimas.
4.4. Didelis susirinkimų skaičius.Didelis susirinkimų skaičius.
5.5. Sud÷tingi atsiskaitymai su AVA ir NMA.Sud÷tingi atsiskaitymai su AVA ir NMA.
6.6. Sud÷tinga ŽK sutartis.Sud÷tinga ŽK sutartis.
7.7. ŽKP rengimo trukm÷.ŽKP rengimo trukm÷.



ŽKP aktyvinimasŽKP aktyvinimas

1.1. Tikslin÷s grup÷s ir jų motyvacija.Tikslin÷s grup÷s ir jų motyvacija.
2.2. ŽK įvaizdžio formavimas ir ŽKP viešinimas (įvairios ŽK įvaizdžio formavimas ir ŽKP viešinimas (įvairios 

informacijos skleidimo kampanijos).informacijos skleidimo kampanijos).



Kiti pasiūlymaiKiti pasiūlymai

1.1. Įstatymin÷s baz÷s tobulinimas.Įstatymin÷s baz÷s tobulinimas.
2.2. ŽKP rengimo lankstumas (didesnis ŽKP rengimo lankstumas (didesnis 
įgaliojimų suteikimas).įgaliojimų suteikimas).

3.3. Didesn÷s ŽKP teritorijos.Didesn÷s ŽKP teritorijos.
4.4. Būtinas valstybin÷s žem÷s dalyvavimas.Būtinas valstybin÷s žem÷s dalyvavimas.4.4. Būtinas valstybin÷s žem÷s dalyvavimas.Būtinas valstybin÷s žem÷s dalyvavimas.
5.5. Iš anksto numatyti finansavimo šaltiniai Iš anksto numatyti finansavimo šaltiniai 

ŽK sprendinių įgyvendinimui.ŽK sprendinių įgyvendinimui.
6.6. Dalijimasis patirtimi, mokymai, Dalijimasis patirtimi, mokymai, 

seminarai.seminarai.



VIZIJAVIZIJA

LEII
(LGII)

Duomenų apsikeitimo modelisDuomenų apsikeitimo modelis

Užsakovai

Virtuali projekto infrastruktūraVirtuali 
duomenų/paslaugų 

maps.lt

Kiti...

Rangovai

Derintojai / projekto priežiūra

duomenų/paslaugų 
infrastruktūra

E-parašas



D÷koju už d÷mesįD÷koju už d÷mesį!!D÷koju už d÷mesįD÷koju už d÷mesį!!
Klausimai?Klausimai?

Giedrius Giedrius PašakarnisPašakarnis

DAUGIAU INFORMACIJOSDAUGIAU INFORMACIJOS
www.konsolidacija.ltwww.konsolidacija.lt


