VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRO
VEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO
2006 m. gegužės 10 d. Nr. 79V
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 862043; 2004, Nr. 124-4488) 8 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 587 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės
kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 46-1745), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 485 (Žin., 2005, Nr. 58-2015) „Dėl Valstybės
registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos
valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ 12 punktu bei Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų 2002 m. liepos 23 d. aplinkos ministro
įsakymu Nr. 377, 8.4 punktu,
T v i r t i n u Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro veikimo schemą
(pridedama).

Direktorė

Rūta Baškytė

PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2006 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 79V

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRO VEIKIMO SCHEMA

DUOMENŲ TEIKĖJAI
Saugomų teritorijų
direkcijos

Savivaldybių
institucijos

Nacionalinė žemės
tarnyba prie ŽŪM

Planavimo
organizatoriai

Kiti duomenų teikėjai
(fiziniai ir juridiniai
asmenys)

teikia informaciją apie
kadastro objektų būklę

teikia duomenis apie
savivaldybių draustinius
ir gamtos paveldo
objektus

teikia kartografinius,
topografinius ir
georeferencinius
duomenis

teikia patikslintus
duomenis apie kadastro
objektus

pagal sutartis teikia
trūkstamus specifinius
kadastrą sudarančius
duomenis

LR Seimas,
LR Vyriausybė,
LR aplinkos ministerija
nustato naujus kadastro
objektus, juos panaikina ar
keičia jų statusą

SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRO TVARKYMO ĮSTAIGA
Gautų duomenų sutikrinimas su turimos duomenų bazės ir kitų registrų duomenimis.
Registravimo dokumentų analizė

Etaloninė (dalykinė) duomenų bazė

Naujo objekto registravimo
duomenų įvedimas. Loginė kontrolė

Duomenų vartotojai

Identifikavimo kodo suteikimas
(įregistravimas)

Duomenų
teikėjai

LRV nustatytos
valstybės valdžios,
valdymo ir
savivaldybių
institucijos

Fiziniai ir
juridiniai
asmenys

Duomenų publikavimas internete

Įregistruoto objekto, apie kurį teikiami
pakitę duomenys, atpažinimas
centrinėje duomenų bazėje

Integruota registrų ir kitų IS
sistema

CENTRINĖ DUOMENŲ BAZĖ

Pakeistų duomenų
perkėlimas į archyvą

Centrinės duomenų
bazės kopija

Nekilnojamojo turto kadastras ir
registras, Adresų registras,
Miškų kadastras, Kultūros vertybių
registras, Teritorijų planavimo
dokumentų registras ir kt.

