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PATVIRTINTA 

Žuvinto biosferos rezervato 

direkcijos direktoriaus  

2021 m. rugpjūčio   d. įsakymu Nr. 

V1- 

 

 

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PLANŲ DERINIMO 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. 
Administracinės 

paslaugos pavadinimas 
Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas 

2. 
Administracinės 

paslaugos apibūdinimas 

Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas su 

institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės 

sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas; 

3. 

Teisės aktai, 

reguliuojantys 

administracinės 

paslaugos teikimą 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m 

gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 ,,Dėl nekilnojamojo 

turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“. 

4. 

Informacija ir 

dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo 

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir 

naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos 

(arba ištrauka iš žemės reformos žemėtvarkos 

projekto). 

2. Laisvos formos prašymas. 

3. Žemės sklypo planas. 

4. Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma 

5. 

Informacija ir 

dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija 

(prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas) 

Nurodyti 4 punkte 

6. 
Administracinės 

paslaugos teikėjas 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vyr. 

specialistas Arūnas Pranaitis tel. Nr. 8 687 95983, 

a.pranaistis@zuvintas.lt; 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vyr. specialistas 
Regimantas Vabuolas tel. Nr. 8 674 34185 
r.vabuolas@zuvintas.lt 

7. 
Administracinės 

paslaugos vadovas 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius 

Paulius Čeponas, tel. Nr. 8 315 49540, 

p.ceponas@zuvintas.lt 

8. 

Administracinės 

paslaugos suteikimo 

trukmė 

20 darbo dienų 

mailto:a.pranaistis@zuvintas.lt
mailto:r.vabuolas@zuvintas.lt


Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

9. 

Administracinės 

paslaugos suteikimo 

kaina (jei teikiama 

atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai 

10. 

Administracinės 

paslaugos teikimo 

ypatumai 

Prašymas teikiamas pasirinktinai: raštu Kampelių g. 

10, Aleknonių k., Alytaus r., per e. pristatymo 

informacinę sistemą arba el. pašto adresu 

zuvintas@zuvintas.lt. 

11. 

Prašymo forma, pildymo 

pavyzdys ir prašymo 

turinys 

Laisvos formos prašymas turi būti asmens pasirašytas, 

jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, 

pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono 

numeris, jeigu kreipiasi juridinis asmuo – 

pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis 

telefono numeris. 

12. Priedas 
Administracinės paslaugos - žemės sklypų kadastrinių 

matavimų planų derinimo schema 

 

 

 

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PLANŲ DERINIMO ADMINISTRSCINĖS 

PASLAUGOS SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žuvinto BRD 

darbuotojas, 

atsakingas už 

dokumento 

parengimą 

Žuvinto BRD 

direktorius ar jo 

įgaliotas atstovas 

Žuvinto BRD 

administratorius 

 

Asmuo 

Žuvinto BRD direktorius ar 

jo įgaliotas atstovas 

Valstybės registruose 

arba kitose valstybės 

ar savivaldybių 

informacinėse 

sistemose esanti 

informacija 

Žuvinto biosferos 

rezervato teritorijų 

planavimo 

dokumentai  

mailto:zuvintas@zuvintas.lt

