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DĖL KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PLANŲ DERINIMO PROCEDŪRŲ
Informuojame, kad į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau
– Tarnyba), pastaruoju metu kreipiasi daug matininkų su prašymais derinti žemės sklypų projektus.
Paaiškiname, kad Tarnybos kompetencija apibrėžta LR saugomų teritorijų įstatyme ir
Tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-23 įsakymu
Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Tarnyba nedalyvauja žemėtvarkos procese: neteikia
specialiųjų saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų, nenagrinėja projektų bei
nedalyvauja jų tvirtinime. Šias procedūras pagal savo kompetenciją vykdo saugomų teritorijų
direkcijos. Tarnyba gavusi tokio pobūdžio prašymus pagal kompetenciją persiunčia juos atitinkamai
saugomų teritorijų direkcijai arba savivaldybėms.
Siekiant sumažinti kadastrinių matavimų derinimo laiko sąnaudas, Tarnyba rekomenduoja
žemės sklypų kadastrinių matavimų projektų derinimo prašymus siųsti tiesiogiai direkcijoms arba
savivaldybėms.
Pažymime, kad saugomų teritorijų direkcijos pagal kompetenciją atlieka LR saugomų
teritorijų įstatymo 27 straipsnyje numatytas funkcijas. Visų patogumui Tarnybos internetinėje
svetainėje skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ (https://vstt.lrv.lt/lt/duk) yra pateikiama
koncentruota informacija apie saugomų teritorijų direkcijų veiklą nagrinėjant ir derinant teritorijų
planavimo, žemėtvarkos, miškotvarkos dokumentus, statinių statybų projektus, kt. reglamentavimas
teisės aktuose.
Papildomai atkreipiame matininkų ir kitų atsakingų specialistų dėmesį, kad, tais atvejais, kai
žemės sklypas patenka į valstybinę saugomą teritoriją, vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2019 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9 (2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-122 redakcija) patvirtintas
valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo "Natura
2000" teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo
saugomų teritorijų direkcijoms sąrašu, išvadas dėl projektuojamų sklypų teikia atitinkama direkcija.
Direkcijų pasiskirstymo žemėlapį galite rasti čia (https://www.geoportal.lt/map/#portalAction=
openSavedMap&savedMapId=37926).
Tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-27, patvirtintas valstybės saugomų
gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius parkus,
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valstybinius draustinius ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas.
Tais atvejais kai žemės sklypas patenka į savivaldybės saugomą teritoriją, išvadas dėl
projektuojamų sklypų teikia atitinkama savivaldybė.
Visą oficialią informaciją apie Lietuvos saugomas teritorijas, galiojančias ribas, galite
peržiūrėti ir atsisiųsti LR saugomų teritorijų valstybės kadastro internetinėje svetainėje
http://stk.am.lt (e-paslaugos / prašymas pateikti LR kadastro erdvinius duomenis (jungiantis per
elektroninius valdžios vartus)). Daugiau informacijos apie saugomas teritorijas galite
rasti Tarnybos internetinėje svetainėje www.vstt.lrv.lt/.
Tarnyba prašo, aukščiau išdėstytomis rekomendacijomis vadovautis, rengiant žemės sklypų
kadastrinių matavimų ir kitus panašius projektus bei šia informacija pasidalinti su kitais atsakingais
specialistais.
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