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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui teikiamų saugomų
teritorijų planavimo dokumentų grafinių dalių tikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. V-170 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui teikiamų saugomų
teritorijų planavimo dokumentų grafinių dalių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį
nauja redakcija (pridedama).
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRUI
TEIKIAMŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ GRAFINIŲ DALIŲ
TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui teikiamų saugomų teritorijų
planavimo dokumentų grafinių dalių tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui (toliau – Kadastras) planavimo dokumentų rengėjų
(toliau – Rengėjai) parengto ir teikiamo saugomų teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų
rinkinio, kurį sudaro rastriniai ir vektoriniai duomenys, tikrinimo tvarką.
2. Rengėjai saugomų teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų rinkinį patikrinti
pateikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba).
3. Rengėjai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (TPDRIS) ir kituose šaltiniuose gali
viešinti tik Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka patikrintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus ir
gavus Tarnybos pritarimą.
4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Saugomų teritorijų įstatyme ir Teritorijų
planavimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.
II. KADASTRUI TEIKIAMŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ GRAFINIŲ DALIŲ
TIKRINIMAS
5. Tarnyba pirmą kartą gautą saugomų teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų
rinkinį patikrina per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
6. Rastrinių duomenų tikrinimo metu Tarnybos darbuotojai privalo patikrinti:
6.1. ar rastriniai duomenys parengti valstybinėje koordinačių sistemoje;
6.2. ar rastriniai duomenys parengti naudojant oficialius erdvinius duomenis, kurių temų sąrašas
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 „Dėl Lietuvos
erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“;
6.3. ar panaudoti aktualūs (naujausios versijos) kartografiniai duomenys;
6.4. ar rastriniai duomenys parengti pagal Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 (toliau – Taisyklės) reikalavimus;
6.5. ar ribų sutapatinimas atliktas tiksliai (jei nustatoma riba sutapatinama su georeferencinio
pagrindo duomenų bazėje esančiomis ribomis, miškų kadastre įregistruotomis taksacinių miškų sklypų
ribomis, žemėvaldos sklypų ar kitomis ribomis).
7. Vektorinių duomenų tikrinimo metu Tarnybos darbuotojai privalo patikrinti:
7.1. ar vektoriniai duomenys parengti valstybinėje koordinačių sistemoje;
7.2. ar vektoriniai duomenys parengti naudojant oficialius erdvinių duomenų rinkinius, kurių
temų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 „Dėl
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“;
7.3. ar panaudoti aktualūs (naujausios versijos) kartografiniai duomenys;
7.4. ar vektoriniai duomenys parengti pagal Taisyklių reikalavimus;

7.5. ar sutampa saugomos teritorijos, jos funkcinio prioriteto zonų ir kraštovaizdžio tvarkymo
zonų ribos (jeigu tokios išskiriamos), ar planuose sutampa saugomos teritorijos plotas (jeigu rengiami
atskiri saugomos teritorijos ribų bei tvarkymo planai);
7.6. ar ribų sutapatinimas atliktas tiksliai (jei nustatoma riba sutapatinama su georeferencinio
pagrindo duomenų bazėje esančiomis ribomis, miškų kadastre įregistruotomis taksacinių miškų sklypų
ribomis, žemėvaldos sklypų ar kitomis ribomis).
8. Tarnybos darbuotojas privalo patikrinti rastrinių ir vektorinių duomenų tarpusavio
suderinamumą. Tuo tikslu jis atsitiktinai pasirinktose ne mažiau kaip trijose vietose patikrina duomenis
pagal šio Aprašo 6–7 punktuose išvardytus reikalavimus.
9. Atlikus rastrinių ir vektorinių duomenų patikrinimą, užpildomas šio Aprašo priede
pateikiamas patikrinimo aktas (toliau – Aktas), kurį pasirašo patikrinimą atlikęs (-ę) Tarnybos
darbuotojas (-ai) ir pateikia jį Rengėjui, atsakydamas į visus patikros klausimus. Akte nurodomos klaidos
ir (ar) netikslumai, jų pobūdis, klaidų tikrinimo vietos.
10. Rengėjas privalo per 5 darbo dienas nuo Akto gavimo dienos ištaisyti klaidas. Taisydamas
Akte nurodytas klaidas ir (ar) netikslumus, Rengėjas, atsižvelgdamas į jų pobūdį, privalo peržiūrėti visą
saugomų teritorijų planavimo dokumento grafinę dalį, kad būtų išvengta klaidų ir (ar) netikslumų ir
Tarnybos darbuotojo netikrintose vietose.
11. Rengėjas, pašalinęs klaidas ir (ar) netikslumus, erdvinių duomenų rinkinį pateikia Tarnybai
pakartotiniam tikrinimui.
12. Tarnybos darbuotojas pakartotinai pateiktą tikrinimui erdvinių duomenų rinkinį privalo
patikrinti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, surašyti pakartotinį Aktą ir pateikti jį Rengėjui.
13. Jeigu, antrą kartą tikrinant rastrinius ir vektorinius duomenis, nustatomos neištaisytos
klaidos ir (ar) netikslumai, kurie buvo nurodyti pirmajame Akte, Rengėjui taikoma atsakomybė,
numatyta Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartyje, kuri neatleidžia Rengėjo nuo pareigos įvykdyti
minėtoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
14. Viešinimo procedūrų metu pagal pateiktas pastabas atliekami pakeitimai prieš pateikiant į
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinės sistemą (TPDRIS) derinti turi būti patikrinti šio Aprašo 11-12
punktuose numatyta tvarka.
III. ATSAKOMYBĖ
15. Tarnybos darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
valstybės kadastrui teikiamų saugomų
teritorijų planavimo dokumentų grafinių
dalių tikrinimo tvarkos aprašo priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRUI
TEIKIAMŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ GRAFINIŲ DALIŲ TIKRINIMO AKTAS
......................... Nr. .............
(Data)

1. Saugomų teritorijų planavimo
darbus erdvinių duomenų rinkinį
sudarė ir pateikė:

planavimo vadovo vardas pavardė, atestato Nr., įmonės pavadinimas, įmonės
kodas, buveinės adresas

2. Saugomų teritorijų planavimo
darbus erdvinių duomenų
rinkinio pateikimo data:

2022-xx-xx

darbuotojo (-jų), atlikusio (-ių) grafinių dalių parengimo darbus vardas ir
pavardė, kontaktai

3. Patikrinus rastrinius ir vektorinius duomenis, konstatuota, kad:
Išvada
(nurodyti
Patikros klausimas
„Taip“ arba
„Ne“)

1. Ar rastriniai duomenys parengti
pagal Saugomų teritorijų specialiųjų planų
rengimo taisyklių reikalavimus?
2. Ar parengti rastriniai duomenys
atitinka kartografinių normatyvų ir
techninių reglamentų nustatytus tikslumo,
detalumo, kodavimo, vizualizavimo ir
kitus reikalavimus?
3. Ar vektoriniai duomenys parengti
pagal Saugomų teritorijų specialiųjų planų
rengimo taisyklių reikalavimus?
4. Ar saugomos teritorijos ribų ir
funkcinio prioriteto zonų ribų plane bei
tvarkymo plane sutampa saugomos
teritorijos ribos, funkcinio prioriteto zonų
ribos, ar abiejuose planuose sutampa
saugomos teritorijos plotas?
5. Ar sutapatinimas su georeferencinio
pagrindo duomenų bazėje esančiomis
ribomis, miškų kadastre įregistruotomis
taksacinių miškų sklypų ribomis,
žemėvaldos sklypų ir kitomis ribomis
atliktas tiksliai?
6. Ar skaitmeninės ribos atitinka ribas,
nubrėžtas ribų ir jų zonų ribų plane bei
tvarkymo plane?

Pastabos

(nurodomos tikrintos vietos koordinatės)

2
4. Papildoma informacija:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Galutinė išvada:
6. Rastrinius ir vektorinius duomenis patikrino:
_______________
(Pareigos)

_______________
(Pareigos)

_______________

_______________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

_______________

_______________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)
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Dokumento pavadinimas (antraštė)
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Parašo paskirtis
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
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Parašo formatas
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ADIC CA-B
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