LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
VISUOMENINĖS TARYBOS GEODEZIJOS, NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO
IR ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO VEIKLOS SRITIS
REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ TOBULINIMO GALIMYBĖMS NAGRINĖTI,
SUDARYTOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. RUGPJŪČIO 4 D.
ĮSAKYMU NR. 3D-607 (2011 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-901 REDAKCIJA),
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2011 m. gruodžio 30 d. Nr. 8D- 559 (5.50)
Vilnius
Posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 21 d. 14.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Edvardas Raugalas, Žemės ūkio viceministras, Visuomeninės
tarybos geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti (toliau  Visuomeninė
taryba) pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Renata Tracevičienė, Žemės politikos departamento Nekilnojamojo turto
kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė, Visuomeninės tarybos sekretorė.
Dalyvavo. Dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
birželio 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-127 sudarytos darbo grupės matininkų, geodezininkų ir
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos vertinimo proceso tobulinimo galimybėms
nagrinėti (toliau  Darbo grupė) pateiktų išvadų aptarimo.
2. Dėl reikalaujamų kreditų skaičiaus bei matininko ir geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimų kategorijų nustatymo.
3. Dėl Lietuvos matininkų asociacijos keliamų problemų nagrinėjimo.
4. Dėl kitų klausimų.
1. SVARSTYTA. Darbo grupės pateiktos išvados.
Audrius Petkevičius dalyvavusiems posėdyje pristatė Darbo grupės 2011-11-14 išvadas
Nr. 1LS-(10.10)-32, kurios Žemės ūkio ministerijos 2011-12-08 raštu Nr. 2D-(6053 (12.141) buvo
pateiktos visiems Visuomeninės tarybos nariams. Dėl Darbo grupės pateiktų išvadų pasisakė Jolanta
Česnauskienė, Aušra Kalantaitė, Audrius Petkevičius, Rimantas Ramanauskas, Edvardas Raugalas,
Kazys Sivickis.
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NUTARTA:
1. Pritarti šioms Darbo grupės 2011-11-14 išvadoms Nr. 1LS-(10.10)-32:
1.1.

Profesinių žinių patikrinimo egzaminas turi būti laikomas tik vieną kartą. Jį privalo

laikyti asmenys, siekiantys gauti matininko, geodezininko ar žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjo kvalifikacijos pažymėjimą. Iš asmenų, turinčių Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau  Nacionalinė žemės tarnyba) išduotą matininko, geodezininko ar
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo kvalifikacijos pažymėjimą ir ne rečiau kaip kas 3 metus
kvalifikacijos kursuose tobulinančių kvalifikaciją, pakartotinai laikyti profesinių žinių patikrinimo
egzaminą neturi būti reikalaujama;
1.2.

Profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimai neturi būti siejami su kvalifikacijos

kursų programomis;
1.3.

Numatyti, kad iki trečdalio privalomų kvalifikacijos kursų, kurių trukmė ne

trumpesnė kaip 30 val., valandų (tikslus valandų skaičius bus nustatytas vėliau) gali būti išklausyta
laisvai pasirinktuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ar pan.), kurie būtų susiję su
matininko, geodezininko ar žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo kvalifikacijos tobulinimu.
2. Profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimai, prieš juos patvirtinant Nacionalinei
žemės tarnybai, turi būti apsvarstyti Visuomeninės tarybos posėdyje.
2. SVARSTYTA. Reikalaujamų kreditų skaičius bei matininko ir geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimų kategorijos.
Audrius Petkevičius susirinkusiuosius supažindino su siūlymu matininko ir geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimus išduoti pagal vykdomas veiklos rūšis. Matininko kvalifikacijos
pažymėjimus siūloma išduoti pagal šias veiklos rūšis: žemės kadastriniai matavimai, pastatų
kadastriniai matavimai, inžinerinių statinių kadastriniai matavimai. Geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimus siūloma išduoti pagal šias veiklos rūšis: pastatų ir statinių nuosėdžių ir posvyrių
nustatymas, projektuojamų statinių ir įrenginių vietų nužymėjimas ir jų padėties schemų sudarymas,
topografinių planų sudarymas, inžinerinių tinklų planų sudarymas. Dėl minėto siūlymo pasisakė
Česlovas Vladislovas Aksamitauskas, Aušra Kalantaitė, Vitas Lopinys, Audrius Petkevičius,
Rimantas Ramanauskas, Kazys Sivickis, Tomas Urbanavičius. Dauguma pasisakiusiųjų nepritarė,
kad matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai būtų skirstomi pagal veiklos rūšis.
Kazys Sivickis užsiminė, kad reikalavimas asmenims, siekiantiems gauti geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimą, surinkti ne mažiau kaip 30 kreditų yra per griežtas. Pasitaiko atvejų, kai
asmenys, turintys daugiau kaip 30 metų darbo patirtį ir įgiję aukštąjį išsilavinimą iki Lietuvos
nepriklausomybės, nesurenka reikalaujamų 30 kreditų. Kazio Sivickio manymu, tokiems asmenims
pakaktų surinkti 20 kreditų.
NUTARTA:
1. Sprendimo dėl matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų skirstymo pagal
veiklos rūšis priėmimą atididėti iki Lietuvos matininkų asociacijos metinės konferencijos.
2. Paprašyti Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos pateikti
informaciją, kiek yra jos narių, turinčių ilgametę patirtį ir įgijusių aukštąjį išsilavinimą iki Lietuvos
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nepriklausomybės, bet nesurenkančių reikalaujamų 30 kreditų. Klausimą dėl reikalaujamų kreditų
skaičiaus svarstyti, kai bus gauta informacija iš Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių
sąjungos.
3. SVARSTYTA. Lietuvos matininkų asociacijos keliamos problemos.
Žilvinas Stankevičius dalyvavusiems posėdyje išdėstė problemas, su kuriomis susiduria
Vilniaus miesto savivaldybė tvarkydama savivaldybės teritorijos topografinius planus ir erdvinių
duomenų rinkinius. Diskusijoje dalyvavo Aušra Kalantaitė, Audrius Petkevičius, Raimonda
Rudukienė, Žilvinas Stankevičius.
Be to, Vitas Lopinys, atsakydamas į Lietuvos matininkų asociacijos ir Nacionalinės
geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacijos nusiskundimus dėl kadastrinių
matavimų bylų derinimo Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose,
papasakojo, kokių veiksmų imtasi, kad būtų išspręstos susidariusios problemos.
NUTARTA. Iki kito Visuomeninės tarybos posėdžio pavesti Žemės ūkio ministerijai
sudaryti problemų, su kuriomis susiduria savivaldybės tvarkydamos savivaldybės teritorijos
topografinius planus ir erdvinių duomenų rinkinius, sąrašą. Per vieną mėnesį nuo šio posėdžio
pasiūlymus dėl numatomo problemų sąrašo gali teikti visi Visuomeninės tarybos nariai.
4. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Edvardas Raugalas
Renata Tracevičienė

