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Saugomų teritorijų kadastro objektų identifikatoriaus sudarymo taisykl÷s
Saugomų teritorijų kadastro (toliau – STK) objekto unikalų identifikavimo kodą sudarys 13 skaitmenų
kodas, susidedantis iš reikšmin÷s dalies ir nereikšmin÷s dalies. Reikšminę dalį sudarys 9 skaičiai,
nereikšminę 4 skaičiai.




Reikšmin÷ dalis. Reikšmin÷ dalis – kiekvienam STK objektui suteikiamas reikšminis devynių
skaitmenų kodas, kuris turi tam tikrą informaciją apie STK objekto tipą, pobūdį, rūšį, porūšį bei
objekto rūšį. Visa ši informacija koduojama hierarchiškai. Pirmasis ir antrasis skaitmuo žymi
STK objekto tipą (rezervatai, draustiniai, paveldo objektai, t.t.), trečiasis – pobūdį (gamtiniai,
kultūriniai, gamtos paveldo t.t.), ketvirtasis ir penktasis – rūšį (geologiniai, geomorfologiniai,
hidrografiniai, t.t.), šeštasis ir septintasis – porūšį (ornitologiniai, ichtiologiniai, kopos, griovos,
ežerai, medžiai, t.t.), paskutiniai du (aštuntasis ir devintasis) skirti objekto rūšims žym÷ti
(ąžuolai, pušys, egl÷s, t.t.). Pvz.: kodu 031050501 koduojamas gamtos paveldo objektas,
priklausantis botaninių objektų rūšiai, medžių, krūmų porūšiui, ąžuolų objekto rūšiai.
Nereikšmin÷ dalis. Nereikšmin÷ dalis – automatiškai did÷janti skaitmenų seka suteikiama
kiekvienam saugomos teritorijos objektui. Kiekvienam naujam saugomos teritorijos objektų
tipui taikoma atskira skaičių seka pradedant nuo 1. Pvz.: pirmajam ąžuolui, priklausančiam
gamtos paveldo objektų pobūdžiui, botaninių objektų rūšiai, medžių, krūmų porūšiui, ąžuolų
objekto rūšiai bus suteiktas kodas 0310505010001.

STK objektų identifikatoriaus sudarymo hierarchija
ST tipas (1,2 Pobūdis (3
Nr. ST_ID
Rūšis (4,5 poz)
poz)
poz)
1 010000000
Rezervatai
2 011000000
Gamtiniai
3 012000000
Kultūriniai
4 020000000
Draustiniai
5 021000000
Gamtiniai
6 021010000
Geologiniai
7 021020000
Geomorfologiniai
8 021030000
Hidrografiniai
9 021040000
Pedologiniai
10 021050000
Botaniniai
11 021060000
Zoologiniai
12 021060100
13 021060200
14 021060300
15 021060400
16 021060500
17 021070000
Botaniniai – zoologiniai
18 021080000
Genetiniai
19 021090000
Telmologiniai
20 021100000
Talasologiniai
21 022000000
Kultūriniai
22 022010000
Archeologiniai
23 022020000
Istoriniai
24 022030000
Etnokultūriniai
25 022040000
Urbanistiniai/architektūriniai
26 023000000
Kompleksiniai
27 023010000
Kraštovaizdžio
28 023020000
Kartografiniai
Paveldo
29 030000000
objektai
Gamtos
30 031000000
paveldo
31 031010000
Geologiniai

Porūšis (6,7 poz) Objekto rūšis (8,9 poz)

Teriologiniai
Ornitologiniai
Herpetologiniai
Ichtiologiniai
Entomologiniai
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Nr. ST_ID

ST tipas (1,2
poz)

Pobūdis (3
poz)

Rūšis (4,5 poz)

Porūšis (6,7 poz) Objekto rūšis (8,9 poz)

32 031010001
33 031010002

Rieduliai
Atodangos
Olos, smegduob÷s,
įgriuvos
Uolos
Fosilijų ir mineralų
radaviet÷s
Riedulių ekspozicijos

34 031010003
35 031010004
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

031010005
031010006
031020000
031020001
031020002
031020003
031020004
031020005
031020006
031020007
031020008
031020009
031020010
031020011
031020012
031020013
031020014
031030000
031030001
031040000
031040001
031040002
031040003
031040004
031040005
031040006
031050000

63 031050100
64 031050200
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

031050300
031050400
031050500
031050501
031050502
031050503
031050504
031050505
031050506
031050507
031050508
031050509
031050510
031050511
031050512
031050513
031050514
031050515
031050516

Geomorfologiniai
Ozai
Griovos
Kopos
Kalvos
Kalvagūbriai
Kalvaragiai
Ragai
Atragiai
Gūbriai
Daubos
Skardžiai
Raguvos
Dubakloniai
Cirkai
Hidrogeologiniai
Šaltiniai, versm÷s
Hidrografiniai
Ežerai
Salos
Pusiasaliai
R÷vos
Senvag÷s
Kriokliai
Botaniniai
Saugomų augalų
ir grybų rūšių
augaviet÷s
(buvein÷s)
Augalų bendrijos
Dendrologiniai
rinkiniai
Parkai ir skverai
Medžiai, krūmai
Ąžuolai
Pušys
Drev÷tos pušys
Egl÷s
Liepos
Tuopos
Kadagiai
Kaštonai
Kriauš÷s
Guobos
Maumedžiai
Obelys
Vinkšnos
Tujos
Alksniai
Uosiai
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Nr. ST_ID
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ST tipas (1,2
poz)

Pobūdis (3
poz)

Rūšis (4,5 poz)

Suaugę skirtingų rūšių
medžiai
Skroblai
Bukai
Klevai
Gluosniai
Riešutmedžiai
Ievos
Beržai

031050517
031050518
031050519
031050520
031050521
031050522
031050523
031050524
031050600
031060000

Medžių grup÷s
Zoologiniai
Saugomų gyvūnų
rūšių radaviet÷s
(veisimosi ir
maitinimosi
vietos)
Gyvūnų
kolonijos
Unikalūs
paukščių lizdai

94 031060100
95 031060200
96 031060300
97 040000000
98 040010000
99 040020000
100 040030000
101 040040000
102 040050000
103 040060000

Atkuriamieji
sklypai
Uogynų
Grybynų
Vaistažolynų
Gyvūnijos
Durpynų
Požeminio vandens
Kitų atsinaujinantiems
ištekliams atkurti

104 040070000
105 050000000
106 050010000

Genetiniai
sklypai
S÷kliniai medynai
Kitų rūšių natūr. Genet.
Ištekliams išlaikyti

107 050020000
108 060000000
109 061000000
110 070000000
111 071000000
112 080000000
113 090000000

Porūšis (6,7 poz) Objekto rūšis (8,9 poz)

Nacionaliniai
parkai
Istoriniai
Regioniniai
parkai
Istoriniai
Biosferos
rezervatai
Biosferos
poligonai

NATURA 2000 objektų identifikatoriaus sudarymo hierarchija pateikta dokumente “Natura 2000 geoobjektų GIS
specifikacija”.
Nr. ST_ID
114 120000000
115 121000000
116 122000000
117 123000000
118 123010000
119 123020000

ST tipas (1,2
Pobūdis (3 poz)
Rūšis (4,5 poz)
poz)
Funkcinio
prioriteto zonos
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zonos
Rekreacinio prioriteto zonos
Ūkinio prioriteto zonos
Miškų ūkio zona
Žem÷s ūkio zona

Porūšis Objekto rūšis (8,9
(6,7 poz) poz)
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Nr. ST_ID

ST tipas (1,2
Pobūdis (3 poz)
poz)

131 131010000
132 131020000

133 131030000

Porūšis Objekto rūšis (8,9
(6,7 poz) poz)

Bendrojo naudojimo
vandens ūkio zona

120 123030000
121 124000000
122 125000000
123 126000000
124 126010000
125 126020000
126 126030000
127 126040000
128 126050000
129 130000000
130 131000000

Rūšis (4,5 poz)

Eksperimentų zonos
Ekosistemų atkūrimo zonos
Kitos paskirties prioriteto zonos
gyvenamosios
visuomenin÷s
karin÷s
muziejų
kitos
Ekologin÷s
apsaugos zonos
Buferin÷s apsaugos zonos
Fizin÷s apsaugos
pozonis
Vizualin÷s apsaugos
pozonis
Bendrosios
ekologin÷s apsaugos
pazonis
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0

Rezervatai (Strict Reserve)

Sluoksnio pavadinimas: Rezervatai
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
200, C
6, C

REZERVAT_POBUD
REIKSME

1,N
1, N

LAT
LON
PLOTAS
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

11,8
11,8
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

DUOMEN_MONITOR
BUF_ZONA_APRAS

250, C
250, C

TVARKYMO_ZONA_APRAS
PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR

1000, C
1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C

Reikšm÷

nr0, nr1,
nz4

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
rezervato pavadinimas
InGIS geokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nr0,
Kai rezervatin÷ apyrub÷ – nr1
Kai konservacinio funkcinio prioriteto zona – nz4
rezervato pobūdis – gamtinis arba kultūrinis (subtype)
Klasifikatorius 15
Rezervato reikšm÷: valstybinis, konservacinio funkcinio
prioriteto zona – rezervatas
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
Klasifikatorius 3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę
Aplinkos steb÷senos (monitoringo) duomenys
duomenys apie valstybinio rezervato buferinę apsaugos
zoną
duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo zonas
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
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ENG_PAVADINIMAS
ENG_REZERVAT_POBUD

200, C
50, C

ENG_REIKSME

1, N

ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
1300, C
500, C

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

ST_ID

13, C

Rezervato pavadinimas angliškai
Rezervato pobūdis angliškai (įrašomas automatiškai
priklausomai nuo pasirinkto subtype’o)
Klasifikatorius E15
Rezervato reikšm÷ angliškai: State, Conservational
functional priority zone – Strict Reserve
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Klasifikatorius E3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zona, identifikatorius (taikoma, kai reikšm÷ yra
konservacinio funkcinio prioriteto zona – rezervatas)
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2. Rezervatin÷s apyrub÷s (Small Strict Reserves) – panaikinta
Sluoksnio pavadinimas: RezervatineApyrube
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Panaikinta – duomenys perkelti į duomenų klasę Rezervatai.
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3. Valstybiniai draustiniai ir savivaldybių draustiniai (State Reserves and
Municipality Reserves)
Sluoksnio pavadinimas: Draustinai
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
200, C
6, C

REIKSME

1,N

DRAUST_POBUD

1, N

DRAUST_RUS

1, N

DRAUST_PORUS
LAT
LON
PLOTAS
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

1, N
11,8 N
11,8 N
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

DUOMEN_MONITOR
BUF_ZONA_APRAS

250, C
250, C

TVARKYMO_ZONA_APRAS

1000, C

Reikšm÷

nd1, nd2,
nz5

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
draustinio pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nd1,
Kai savivaldyb÷s – nd2
Kai konservacinio funkcinio prioriteto zona – nz5
Klasifikatorius 5
Draustinio reikšm÷: valstybinis, savivaldyb÷s,
konservacinio funkcinio prioriteto zona – draustinis
draustinio pobūdis – gamtinis, kultūrinis, kompleksinis
(subtype)
Klasifikatorius 6
draustinio rūšis (geologinis, geomorfologinis, t.t.)
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (adresas – savivaldyb÷,
seniūnija, jei miškas – papildomai miškų ur÷dija,
girininkija, miško kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
Klasifikatorius 3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę
Aplinkos steb÷senos (monitoringo) duomenys
duomenys apie valstybinio draustinio buferinę apsaugos
zoną
duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo zonas
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PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_DRAUST_POBUD

1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
50, C

ENG_DRAUST_RUS

1, N

ENG_REIKSME

1, N

ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
1300, C
500, C

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

ST_ID

13, C

duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorių 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Draustinio pavadinimas angliškai
Draustinio pobūdis angliškai (įrašomas automatiškai
priklausomai nuo pasirinkto subtype’o)
Klasifikatorius E6
draustinio rūšis (geologiniai, geomorfologiniai, t.t.)
angliškai
Klasifikatorius E5
Draustinio reikšm÷ angliškai: State, Municipal,
Conservational functional priority zone – Reserve
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Klasifikatorius E3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zona, identifikatorius (taikoma, kai reikšm÷ yra
konservacinio funkcinio prioriteto zona – draustinis)
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4. Valstyb÷s ir savivaldybių gamtos paveldo objektai (Nature Heritage Objects)
4.1 Geologiniai
4.1.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Geologiniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

AUKSTIS
ILGIS
PLOTIS
PLOTAS
PERIMET
KITI
PAV_ID

5,2 N
6,2 N
6,2 N
N
6,2 N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 17
Geologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (paskelb÷ – institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Aukštis, m
Ilgis, m
Plotis, m
Plotas, ha
Perimetras, m
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
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GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E17
Geologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.1.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Geologiniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

AUKSTIS
ILGIS
PLOTIS
PLOTAS
PERIMET
KITI
PAV_ID

5,2 N
6,2 N
6,2 N
N
6,2 N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 17
Geologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Aukštis, m
Ilgis, m
Plotis, m
Plotas, ha
Perimetras, m
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
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AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E17
Geologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.2 Geomorfologiniai

4.2.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Geomorfologiniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

AUKSTIS
ILGIS
PLOTIS
PLOTAS
KITI
PAV_ID

5,2 N
6,2 N
6,2 N
N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 18
geomorfologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Aukštis, m
Ilgis, m
Plotis, m
Plotas, ha
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
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SKL_GEO

12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E18
geomorfologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.2.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Geomorfologiniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

AUKSTIS
ILGIS
PLOTIS
PLOTAS
KITI
PAV_ID

5,2 N
6,2 N
6,2 N
N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 18
geomorfologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Aukštis, m
Ilgis, m
Plotis, m
Plotas, ha
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
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AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E18
geomorfologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.3 Hidrogeologiniai
4.3.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Hidrogeologiniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

OROGRAF_PADETIS
UOLIENOS
FIZ_SAVYB
CHEM_SAVYB
DEBITAS
DUJOS
REZIMAS
KITI
PAV_ID

250, C
300, C
300, C
300, C
5,2 N
100, C
250, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 19
hidrogeologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
orografin÷ pad÷tis
uolienos, iš kurių išteka šaltiniai ir versm÷s
vandens fizin÷s savyb÷s
vandens chemin÷s savyb÷s
debitas, l/s
dujų išsiskyrimo reiškiniai
nuos÷dos, režimas
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
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GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

100, N
5, N
4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E19
hidrogeologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.3.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Hidrogeologiniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

OROGRAF_PADETIS
UOLIENOS
FIZ_SAVYB
CHEM_SAVYB
DEBITAS
DUJOS
REZIMAS
KITI
PAV_ID

250, C
300, C
300, C
300, C
5,2 N
100, C
250, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 19
hidrogeologinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
orografin÷ pad÷tis
uolienos, iš kurių išteka šaltiniai ir versm÷s
vandens fizin÷s savyb÷s
vandens chemin÷s savyb÷s
debitas, l/s
dujų išsiskyrimo reiškiniai
nuos÷dos, režimas
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
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SKL_NR
SKL_GEO

4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E19
hidrogeologinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.4 Hidrografiniai
4.4.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Hidrografiniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

FORMOS
ISRAISKA
KITI
PAV_ID

250, C
250, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 20
hidrografinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Formų aprašymas
Raiškumas kraštovaizdyje
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
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AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E20
hidrografinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.4.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Hidrografiniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

FORMOS
ISRAISKA
KITI
PAV_ID

250, C
250, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Klasifikatorius 20
hidrografinių objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Formų aprašymas
Raiškumas kraštovaizdyje
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (adresas – savivaldyb÷,
seniūnija, jei miškas – papildomai miškų ur÷dija,
girininkija, miško kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
31

Saugomų teritorijų kadastro sistemos projektavimas ir vykdymas (2006.12.10)
GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Klasifikatorius E20
hidrografinių objektų rūšys angliškai
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.5 Botaniniai
4.5.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Botaniniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

PORUS

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

RUSIS
RUS_SUDETIS
APIMTIS
AUKSTIS
PROJ_PLOTAS
PLOTAS
KITI
PAV_ID

100, C
100, C
5,2 N
5,2 N
N
N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN

8, N
50, C
8, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Botaninių gamtos paveldo objektų porūšiai:
1 Saugomų augalų ir grybų rūšių augaviet÷s
2 Augalų bendrijos
3 Dendrologiniai rinkiniai
4 Parkai ir skverai
5 Medžiai ir krūmai
6 Medžių grup÷s
(subtype)
Klasifikatorius 21 (pildomas tik medžių ir krūmų
porūšiui)
Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų
porūšio objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Tiksli rūšis
Rūšin÷ sud÷tis
Apimtis 1,3 metro aukštyje,
Aukštis, m
Projekcijos plotas, m²
Plotas, ha
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
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ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_PORUS

50, C

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Botaninių gamtos paveldo objektų porūšiai angliškai
(įrašoma automatiškai pagal pasirinktą subtype’ą)
Klasifikatorius E21 (pildomas tik medžių ir krūmų
porūšiui)
Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų
porūšio objektų rūšys
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
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STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.5.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Botaniniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

PORUS

1,N

OBJEKTU_RUSYS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

RUSIS
RUS_SUDETIS
APIMTIS
AUKSTIS
PROJ_PLOTAS
PLOTAS
KITI
PAV_ID

100, C
100, C
5,2 N
5,2 N
N
N
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
Botaninių gamtos paveldo objektų porūšiai:
1 Saugomų augalų ir grybų rūšių augaviet÷s
2 Augalų bendrijos
3 Dendrologiniai rinkiniai
4 Parkai ir skverai
5 Medžiai ir krūmai
6 Medžių grup÷s
(subtype)
Klasifikatorius 21 (pildomas tik medžių ir krūmų
porūšiui)
Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų
porūšio objektų rūšys
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Tiksli rūšis
Rūšin÷ sud÷tis
Apimtis 1,3 metro aukštyje,
Aukštis, m
Projekcijos plotas, m²
Plotas, ha
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (adresas – savivaldyb÷,
seniūnija, jei miškas – papildomai miškų ur÷dija,
girininkija, miško kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
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GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_PORUS

50, C

ENG_OBJEKTU_RUSYS

1, N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Botaninių gamtos paveldo objektų porūšiai angliškai
(įrašoma automatiškai pagal pasirinktą subtype’ą)
Klasifikatorius E21 (pildomas tik medžių ir krūmų
porūšiui)
Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų
porūšio objektų rūšys
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
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objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.6 Zoologiniai
4.6.1 Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Zoologiniai_GPO_Plot
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

PORUS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

RUSIS
RADAVIETE
KITI
PAV_ID

100, C
500, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
zoologinių gamtos paveldo objektų porūšiai:
1 Saugomų gyvūnų rūšių radaviet÷s
2 Gyvūnų kolonijos
3 Unikalūs paukščių lizdai
(subtype)
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Tiksli rūšis
Radaviet÷s aprašymas
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
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SKL_NR
SKL_GEO

4, N
12, C

AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_PORUS

50, C

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Zoologinių gamtos paveldo objektų porūšiai angliškai
(įrašoma automatiškai pagal pasirinktą subtype’ą)
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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4.6.2 Taškiniai
Sluoksnio pavadinimas: Zoologiniai_GPO_Task
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

REIKSME

1,N

PORUS

1,N

KULT_PAVELD_KODAS

N

ST_ID

13, C

LAT
LON
X
Y
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA

11,8 N
11,8 N
7, N
7, N
N
200, C
Date
200, C

SKELB_TIKSLAS

1300, C

RUSIS
RADAVIETE
KITI
PAV_ID

100, C
500, C
100, C
N

PASTABOS
VIETA

500, C
600, C

ADM_HIER_KODAS
ADM_PAVADINIMAS
ADM_HIER_KODAS_SEN
ADM_PAVADINIMAS_SEN
GYV_REJ_KODAS
GYV_PAVAD_V
GAT_KODAS
GAT_PAVADINIMAS
MU_KOD
MU_PAVAD
GIR_KOD
GIR_PAVAD
KV_NR
SKL_NR
SKL_GEO

8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
8, N
50, C
3, N
100, N
3, N
100, N
5, N
4, N
12, C

Reikšm÷

nk1 arba
nk2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai valstybinis – nk1,
Kai savivaldyb÷s – nk2
Klasifikatorius 16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomi,
savivaldyb÷s saugomi
zoologinių gamtos paveldo objektų porūšiai:
1 Saugomų gyvūnų rūšių radaviet÷s
2 Gyvūnų kolonijos
3 Unikalūs paukščių lizdai
(subtype)
Jeigu gamtos paveldo objektas kartu turi ir kultūros
paveldo objekto statusą, nurodomas šio objekto kodas iš
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro
Jei gamtos paveldo objektas yra saugomoje teritorijoje,
pildomas saugomos teritorijos, kurioje yra gamtos
paveldo objektas, identifikatorius
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
svorio centro koordinat÷s LKS’94 koordinačių sistemoje
Plotas, ha
objektą saugomu paskelb÷ (institucija)
objekto paskelbimo saugomu data (metai, m÷nuo, diena)
objekto paskelbimo saugomu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija)
Tiksli rūšis
Radaviet÷s aprašymas
Kiti parametrai
Nuotraukų identifikatorius – raktas į nuotraukų lentelę
NUOTRAUKOS
Pastabos
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Savivaldyb÷s kodas
Savivaldyb÷s pavadinimas
Seniūnijos kodas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietov÷s rejestro kodas
Gyvenamosios vietov÷s pavadinimas
Gatv÷s kodas
Gatv÷s pavadinimas
Miškų ur÷dijos kodas
Miškų ur÷dijos pavadinimas
Miškų girininkijos kodas
Miškų girininkijos pavadinimas
Miškų kvartalo numeris
Miškų sklypo numeris
Unikalus miško sklypo geokodas, susidedantis iš
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AR_GAMT_PAMINKL

1, N

GAMT_PAM_STEIG_TA

300, C

GAMT_PAM_STEIG_DATA
BENDR_REGLAM

Date
1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

BUF_ZONA_APRAS

250, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS
ENG_REIKSME

1000, C
N
Date
50, C
50, C
200, C
1, N

ENG_PORUS

50, C

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS

200, C
1300, C

ENG_VIETA

500, C

ENG_AR_GAMT_PAMINKL

1, N

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_PASTABOS
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

500, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

ur÷dijos, girininkijos, kvartalo, sklypo numerio, sklypo
dalies kodų
Klasifikatorius 8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas
paskelbimo gamtos paminklu teisinis pagrindas (teis÷s
aktas)
paskelbimo gamtos paminklu data
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
duomenys apie gamtos paveldo objekto buferinę
apsaugos zoną
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
gamtos paveldo objekto pavadinimas angliškai
Klasifikatorius E16
gamtos paveldo objekto reikšm÷ angliškai
Zoologinių gamtos paveldo objektų porūšiai angliškai
(įrašoma automatiškai pagal pasirinktą subtype’ą)
objektą saugomu paskelbusi institucija, angliškai
Objekto skelbimo saugomu tikslas (aprašomoji
informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
Klasifikatorius E8
Ar saugomas objektas yra gamtos paminklas, angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Pastabos angliškai
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja gamtos
paveldo objekto riba arba jo vieta
Šiuo metu galiojančio gamtos paveldo objekto steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja gamtos paveldo
objekto riba (vieta), reglamentai arba šis teis÷s aktas yra
šiuo metu galiojantis gamtos paveldo objekto teisinis
pagrindas
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5. Atkuriamieji sklypai ir genetiniai sklypai (Recuperational Plots and Genetic
Plots)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Sklypai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

TIPAS
SKL_RUS

1,N
1,N

LAT
LON
PLOTAS
SKELBEJAS
SKELB_DATA
SKELB_TA
SKELB_TIKSLAS
VIETA

11,8 N
11,8 N
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

PLANAVIMO_DOK_APRAS
ISTEKL_BUKLE

1000, C
250, C

PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
REIKSME

500, C
N
Date
50, C
50, C
1,N

Reikšm÷

nr4 arba
nr5

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
sklypo pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai atkuriamasis – nr4,
Kai genetinis – nr5
Sklypo tipas: atkuriamsis arba genetinis (subtype)
Klasifikatorius 9 (kai sklypo tipas – atkuriamasis)
Atkuriamojo sklypo rūšis (uogynas, grybynas,
vaistažolynas, gyvūnija, durpynas)
Klasifikatorius 10 (kai sklypo tipas – genetinis)
genetinio sklypo rūšis – s÷kliniai medynai
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Duomenys apie atsinaujinančių išteklių būklę
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Klasifikatorius 23
Objekto reikšm÷: valstybinis
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ENG_PAVADINIMAS
ENG_TIPAS

200, C
50, C

ENG_SKL_RUS

1,N

ENG_SKELBEJAS
ENG_SKELB_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
1300, C
500, C

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_PASTABOS
ENG_REIKSME

500, C
1,N

STEIGEJAS_GALIOJANTIS

200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Sklypo pavadinimas angliškai
Sklypo tipas angliškai (įrašomas automatiškai
priklausomai nuo pasirinkto subtype’o)
Klasifikatorius E9 (kai sklypo tipas – atkuriamasis)
Klasifikatorius E10 (kai sklypo tipas – genetinis)
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Pastabos angliškai
Klasifikatorius E23
Objekto reikšm÷ angliškai: state
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
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6. Nacionaliniai parkai ir regioniniai parkai (National Parks and Regional Parks)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Parkai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

TIPAS
PARKO_POBUD

1,N
1,N

LAT
LON
PLOTAS
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

11,8 N
11,8 N
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

KULT_PAVELD_OBJEKT

250, C

DUOMEN_MONITOR
FUNKC_PRIOR_ZON_APRAS
BUF_ZONA_APRAS
TVARKYMO_ZONA_APRAS
PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR

250, C
1000, C
250, C
1000, C
1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C

Reikšm÷

np1 arba
np2

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
valstybinio parko pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
Kai nacionalinis – np1,
Kai regioninis – np2
Parko tipas: nacionalinis arba regioninis (subtype)
Klasifikatorius 4
Parko pobūdis (istorinis arba - )
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
Klasifikatorius 3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę
duomenys apie juose esančius kultūros paveldo objektus
(nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir jų būklę
Aplinkos steb÷senos (monitoringo) duomenys
Duomenys apie parko funkcinio prioriteto zonas
duomenys apie parko buferinę apsaugos zoną
duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo zonas
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
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REIKSME

1,N

ENG_PAVADINIMAS
ENG_TIPAS

200, C
50, C

ENG_PARKO_POBUD

1, N

ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
1300, C
500, C

ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_GAMTINIAI_KOMPLEKSAI

1, N

ENG_PASTABOS
ENG_REIKSME

500, C
1,N

STEIGEJAS_GALIOJANTIS

200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Klasifikatorius 23
Objekto reikšm÷: valstybinis
Parko pavadinimas angliškai
Parko tipas angliškai (įrašomas automatiškai
priklausomai nuo pasirinkto subtype’o)
Klasifikatorius E4
Parko pobūdis angliškai
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Klasifikatorius E3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų
būklę angliškai
Pastabos angliškai
Klasifikatorius E23
Objekto reikšm÷ angliškai: state
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
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7. Biosferos rezervatai (Biosphere Reserves)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: BiosferosRezervatai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

LAT
LON
PLOTAS
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

11,8 N
11,8 N
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

DUOMEN_MONITOR
FUNKC_PRIOR_ZON_APRAS

250, C
1000, C

BUF_ZONA_APRAS
TVARKYMO_ZONA_APRAS
PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
REIKSME

250, C
1000, C
1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C
1,N

ENG_PAVADINIMAS
ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
200, C
1300, C
500, C

Reikšm÷

np4

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
Biosferos rezervato pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
biosferos rezervato InGIS kodas – np4
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
Aplinkos steb÷senos (monitoringo) duomenys
Duomenys apie biosferos rezervato funkcinio prioriteto
zonas
duomenys apie buferinę apsaugos zoną
duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo zonas
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Klasifikatorius 23
Objekto reikšm÷: valstybinis
Biosferos rezervato pavadinimas angliškai
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
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ENG_SALTINIAI

500, C

ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_PASTABOS
ENG_REIKSME

500, C
1,N

STEIGEJAS_GALIOJANTIS

200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Pastabos angliškai
Klasifikatorius E23
Objekto reikšm÷ angliškai: state
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
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8. Biosferos poligonai (Biosphere Polygons)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: BiosferosPoligonai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
6, C

LAT
LON
PLOTAS
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

11,8 N
11,8 N
N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

BENDR_REGLAM

1, N

SPEC_REGLAM
REG_DATA
ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
SALTINIAI

500, C
Date
Date
200, C
200, C
500, C

TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

DUOMEN_MONITOR
FUNKC_PRIOR_ZON_APRAS

250, C
1000, C

TVARKYMO_ZONA_APRAS
PLANAVIMO_DOK_APRAS
PASTABOS
ID_VART
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
REIKSME

1000, C
1000, C
500, C
N
Date
50, C
50, C
1,N

ENG_PAVADINIMAS
ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

200, C
200, C
1300, C
500, C

ENG_SALTINIAI

500, C

Reikšm÷

np5

Paaiškinimas

identifikavimo kodas
Biosferos poligono pavadinimas
InGISgeokodas (saugomos teritorijos tipas):
biosferos poligono InGIS kodas – np5
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
Plotas, ha
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Klasifikatorius 1
·bendrieji veiklos reglamentai (parengiamas
bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų
teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
specialieji / individualieji veiklos reglamentai
įregistravimo į kadastrą data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos)
Klasifikatorius 2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas
Aplinkos steb÷senos (monitoringo) duomenys
Duomenys apie biosferos poligono funkcinio prioriteto
zonas
duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo zonas
duomenys apie parengtus planavimo dokumentus
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Klasifikatorius 23
Objekto reikšm÷: valstybinis
Biosferos poligono pavadinimas angliškai
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas) angliškai
duomenų šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir
publikacijos) angliškai
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ENG_TARPT_SVARBA_STATUS

1, N

ENG_TARPT_SVARBA_APRAS

500, C

ENG_PASTABOS
ENG_REIKSME

500, C
1,N

STEIGEJAS_GALIOJANTIS

200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Klasifikatorius E2
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statusas angliškai
saugomai teritorijai arba jos daliai suteiktas tarptautin÷s
svarbos (įskaitant Europos Bendrijų svarbos) teritorijos
statuso aprašymas angliškai
Pastabos angliškai
Klasifikatorius E23
Objekto reikšm÷ angliškai: state
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
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9. Funkcinio prioriteto zonos (Zones of Functional Priority)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: FunkcinioPrioritetoZonos
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
PAVADINIMAS
ST_TIPAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
100, C
5, N

ST_GKODAS

6, C

POBUDIS

5, N

GKODAS

6, C

ST_ID

13, C

PLOTAS
LAT
LON
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

N
11,8 N
11,8 N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

TEISINIS_PAGRINDAS_TA

100, C

SCHEMOS_RENGEJAS

100, C

PLANO_DATA
SCHEM_APRAS
PASTABOS
ID_VART
REG_DATA
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_PAVADINIMAS

Date
250, C
500, C
N
Date
Date
50, C
50, C
200, C

Reikšm÷

Paaiškinimas

Identifikavimo kodas
Zonos pavadinimas
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zona, tipas (subtype, modifikacija iš klasifikatoriaus 12, 1
– nacionalinis parkas, 2 – regioninis parkas, 4 – biosferos
rezervatas, 5 – biosferos poligonas)
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zona (pagal subtipą) gkodas
Funkcinio prioriteto zonos pobūdis:
Klasifikatorius 11_1 – kai saugoma teritorija, kurioje yra
funkcinio prioriteto zona – parkas
Klasifikatorius 11_2 – kai saugoma teritorija, kurioje yra
funkcinio prioriteto zona – biosferos rezervatas arba
biosferos poligonas
Funkcinio prioriteto zonos InGIS geokodas:
kai ekologin÷s apsaugos prioriteto zona – nz12,
kai rekreacinio prioriteto zona – nz6,
kai ūkinio prioriteto zona – nz7,
kai miškų ūkio prioriteto zona – nz8,
kai žem÷s ūkio prioriteto zona – nz9,
kai vandens ūkio prioriteto zona – nz10,
kai kitos paskirties prioriteto zona – nz11
kai gyvenamosios paskirties prioriteto zona – nz13
kai eksperimentų prioriteto zona – nz14,
kai ekosistemų atkūrimo prioriteto zona – nz15
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zona, identifikatorius
Plotas, ha
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas, sklypas)
Funkcinio prioriteto zonavimo schemos parengimo
teisinis pagrindas
Funkcinio prioriteto zonavimo schemos reng÷jas –
institucija
Funkcinio prioriteto zonavimo schemos parengimo data
Pastabos, aprašomoji informacija
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Įrašymo data (metai, m÷nuo, diena)
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Zonos pavadinimas angliškai
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ENG_GKODAS

6, C

ENG_ST_GKODAS

6, C

ENG_SCHEMOS_RENGEJAS

100, C

ENG_SCHEM_APRAS
ENG_PASTABOS
ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

250, C
500, C
200, C
1300, C
500, C

ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

Date
200, C
200, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

REIKSME
ENG_ REIKSME

1, N
1, N

Funkcinio prioriteto zonos tipas angliškai:
Klasifikatorius E11_1 – kai saugoma teritorija, kurioje
yra funkcinio prioriteto zona, - parkas
Klasifikatorius E11_2 – kai saugoma teritorija, kurioje
yra funkcinio prioriteto zona, - biosferos rezervatas arba
biosferos poligonas
Klasifikatorius E12
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto
zonos, tipas angliškai
Funkcinio prioriteto zonavimo schemos reng÷jas –
institucija angliškai
Pastabos, aprašomoji informacija angliškai
Pastabos angliškai
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas, sklypas) angliškai
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas
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10. Buferin÷s apsaugos zonos (Buffer zones)
GIS duomenų tipas: Plotiniai
Sluoksnio pavadinimas: Buferin÷sApsaugosZonos
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID
GKODAS
ST_GKODAS

Lauko
ilgis,
tipas
13, C
6, C
6, C

ST_ID

13, C

PLOTAS
LAT
LON
STEIGEJAS
STEIG_DATA
STEIG_TA
STEIG_TIKSLAS
VIETA

N
11,8 N
11,8 N
200, C
Date
200, C
1300, C
600, C

TEISINIS_PAGRINDAS_TA
DATA
POZYMIS

100, C
Date
6, C

PASTABOS
ID_VART
REG_DATA
KOR_DATA
ID_REGISTRATORIUS_REG
ID_REGISTRATORIUS_KOR
ENG_ST_GKODAS

500, C
N
Date
Date
50, C
50, C
6, C

ENG_POZYMIS

6, C

ENG_PASTABOS
ENG_STEIGEJAS
ENG_STEIG_TIKSLAS
ENG_VIETA

500, C
200, C
1300, C
500, C

ISREG_DATA
ISREG_PRIEZ
ISREG_TA
STEIGEJAS_GALIOJANTIS

Date
200, C
200, C
200, C

STEIG_DATA_GALIOJANTIS

Date

STEIG_TA_GALIOJANTIS

300, C

Reikšm÷

nz1

Paaiškinimas

Identifikavimo kodas
Zonos geokodas pagal InGIS standartą
Klasifikatorius 13
Saugomos teritorijos, kuriai priklauso buferin÷s apsaugos
zona, tipas – geokodas (visų saugomų teritorijos tipų
pagal InGIS standartą klasifikatorius)
Saugomos teritorijos, kuriai priklauso buferin÷s apsaugos
zona, identifikatorius
Plotas, ha
centro geografin÷ platuma
centro geografin÷ ilguma
steig÷jas – institucija
steigimo data (metai, m÷nuo, diena)
įsteigimo teis÷s aktas
steigimo tikslas (aprašomoji informacija)
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas ir sklypas)
Buferin÷s apsaugos zonos parengimo teisinis pagrindas
Buferin÷s apsaugos zonos parengimo data
Klasifikatorius 14
Apsaugos zonos pozoniai
Pastabos
Klasifikatorius 22, duomenų teik÷jų klasifikatorius
Įrašymo data (metai, m÷nuo, diena)
Objekto redagavimo data
Asmens, užregistravusio objektą, kodas
Asmens, redagavusio objektą, kodas
Klasifikatorius E13
Saugomos teritorijos, kuriai sukurta buferin÷s apsaugos
zona, tipas angliškai
Klasifikatorius E14
Apsaugos zonos pozoniai
Pastabos angliškai
steig÷jas – institucija, angliškai
steigimo tikslas (aprašomoji informacija) angliškai
Vieta, aprašomoji informacija (savivaldyb÷, seniūnija, jei
miškas – papildomai miškų ur÷dija, girininkija, miško
kvartalas, sklypas) angliškai
išregistravimo iš kadastro data (metai, m÷nuo, diena)
išregistravimo priežastis
išregistravimo teis÷s aktas
Institucija, kurios potvarkiu šiuo metu galioja saugoma
teritorija arba jos riba
Šiuo metu galiojančio saugomos teritorijos steigimo
teis÷s akto data
Teis÷s aktas, pagal kurį šiuo metu galioja saugomos
teritorijos riba, reglamentai arba šis teis÷s aktas yra šiuo
metu galiojantis saugomos teritorijos teisinis pagrindas

53

Saugomų teritorijų kadastro sistemos projektavimas ir vykdymas (2006.12.10)

Klasifikatoriai
Visi klasifikatoriai saugomi ArcSDE DOMAIN’uose, išskyrus klasifikatorių 1.

Klasifikatorius1
Bendrieji veiklos reglamentai (bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
Klasifikatoriaus laukas BENDR_REGLAM

Kodas
1
2

Saugomos
teritorijos tipas
Rezervatai
Draustiniai
(gamtinis,
kompleksinis)

Draudžiama veikla
Draudžiama bet kokia ūkin÷ veikla
Draudžiama:
1) naikinti ar žaloti reljefo formas bei saugomus objektus;
2) kasti durpes ir ežerų nuos÷das (sapropelį), išskyrus prad÷tas kasti iki draustinio
įsteigimo;
3) įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, taip pat naujus gręžinius naftos ir
dujų žvalgybai bei gavybai, statyti pramon÷s įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimai, aerodromus, v÷jo j÷gaines, išskyrus atstatomus v÷jo
malūnus, rengti sąvartynus, kitus aplinką teršiančius, įskaitant vizualiai, statinius;
4) rinkti, sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti didesnius kaip 0,5 kubinio metro natūraliai
juose esančius akmenis;
5) tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį.
Atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, tvirtinti krantus, valyti vagas,
įrengti dirbtinius vandens telkinius, atlikti kitus darbus galima tik tais atvejais, kai tai
reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams (nekilnojamosioms kultūros
vertyb÷ms) atkurti bei tvarkyti ir vykdant prevencines priemones miestuose, miesteliuose ir
kaimuose stichin÷ms nelaim÷ms išvengti;
6) įrengti naujus su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 hektaro vandens
telkinius;
7) sausinti ir keisti į kitas žem÷s naudmenas pelkes ir jų apypelkius;
8) statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir
buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra
pažym÷tos vietov÷s ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas,
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo
dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15
laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutin÷s bei apatin÷s briaunos;
9) sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas;
10) įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su
draustinyje saugomais kompleksais ir objektais (vertyb÷mis);
11) atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams
(vertyb÷ms).
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Draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams
(vertyb÷ms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Valstybiniuose parkuose draudžiama:
1) rengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, taip pat naujus gręžinius naftos ir
dujų žvalgybai bei gavybai, statyti pramon÷s įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimai, aerodromus, v÷jo j÷gaines, išskyrus atstatomus v÷jo
malūnus, tiesti tranzitinius inžinerinius tinklus, keisti reljefo formas, hidrografinio tinklo
natūralius elementus, naikinti ir keisti istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio
pobūdžio, urbanistinių ir architektūrinių jo elementų bei kitų saugomų kompleksų ir objektų
(vertybių) vert÷s požymius;
2) mechaniškai ardyti natūralių pelkių augalinę dangą, kasti jose durpes, taip pat sausinti ir
keisti į žem÷s ūkio naudmenas bei vandenis aukštapelkes, tarpinio tipo pelkes ir jų
apypelkius bei žemapelkes, kurių plotas didesnis kaip 0,5 hektaro, o durpių sluoksnis
didesnis kaip 1 metras, ir jų apypelkius;
3) tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį.
Atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, tvirtinti krantus, valyti vagas,
įrengti dirbtinius vandens telkinius, atlikti kitus darbus galima tik tais atvejais, kai tai
reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams (nekilnojamosioms kultūros
vertyb÷ms) atkurti bei tvarkyti ir vykdant prevencines priemones miestuose, miesteliuose ir
kaimuose stichin÷ms nelaim÷ms išvengti;
4) statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo
planavimo dokumentuose nenustatytose vietose;
5) statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius
šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių
šlaitų viršutin÷s bei apatin÷s briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę
vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias
panoramas;
6) įrengti išorinę reklamą, išskyrus miestų ir miestelių teritorijas, nesusijusią su
valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertyb÷mis).
Valstybiniuose parkuose teritorijose esantiems draustiniams taikomas draustiniams
nustatytas veiklos reglamentavimas

4

Sklypai
(Atkuriamasis
sklypas,
Genetinis
sklypas)

ribojama veikla, mažinanti gamtos išteklius, taip pat naudingųjų iškasenų eksploatavimas,
žem÷s, miškų, vandenų, kito nekilnojamojo turto naudojimas bei nustatytų naudojimo būdų
keitimas.

5

Biosferos
Poligonai,
Biosferos
Rezervatai

Biosferos steb÷senos (monitoringo) teritorijose esančiuose rezervatuose draudžiama bet
kokia ūkin÷ veikla.
Biosferos steb÷senos (monitoringo) teritorijose esantiems draustiniams taikomas
draustiniams nustatytas veiklos reglamentavimas.

6

Gamtos
paveldo
objektai

Draudžiama:
1) naikinti ir žaloti paveldo objektus ar jų vert÷s požymius;
2) kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su
paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu;
3) statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu.

3

Klasifikatorius_2
Saugomai teritorijai suteiktas tarptautin÷s svarbos teritorijos statusas (įskaitant Europos Bendrijų svarbos)
Klasifikatoriaus laukas TARPT_SVARBA_STATUS
Kodas
0
1
2
3
4
5

Aprašymas
N÷ra duomenų
Unesco
Ramsar
Buveinių
apsaugos
Paukščių
apsaugos
Helcom
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Klasifikatorius_3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų būklę
Klasifikatoriaus laukas GAMTINIAI_KOMPLEKSAI
Atributo
kodas
0
1
2
3

Atributo reikšm÷
N÷ra duomenų
Gera
Patenkinama
Bloga

Klasifikatorius_4
nacionalinių ir regioninų parkų pobūdis
Klasifikatoriaus laukas PARKO_POBUD
Atributo
kodas
1
0

Atributo reikšm÷
Istorinis
-

Klasifikatorius_5
draustinio reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas REIKSME
Atributo
kodas
1
2
3

Atributo reikšm÷
Valstybinis
Savivaldyb÷s
Konservacinio prioriteto funkcin÷ zona –
draustinis

Klasifikatorius_6 (skaidomas į klasifikatorius: Klasifikatorius_6_1, Klasifikatorius_6_2, Klasifikatorius_6_3)
Valstybinio draustinio rūšis
Klasifikatoriaus laukas DRAUST_RUS
Sąlyga
Klasifikatorius_6_1
Kai DRAUST_POBUD = 1
(gamtiniai)

Klasifikatorius_6_2
Kai DRAUST_POBUD = 3
(kompleksiniai)
Klasifikatorius_6_3
Kai DRAUST_POBUD = 2
(kultūriniai)

Atributo kodas
100
200
300
400
500
601
602
603
604
605
700
800
900
1000

Atributo reikšm÷
Geologinis
Geomorfologinis
Hidrografinis
Pedologinis
Botaninis
Zoologinis-teriologinis
Zoologinis-ornitologinis
Zoologinis-herpetologinis
Zoologinis-ichtiologinis
Zoologinis-entomologinis
Botaninis-zoologinis
Genetinis
Telmologinis
Talasologinis

100
200

Kraštovaizdžio
Kartografinis

100
200
300
400

Archeologinis
Istorinis
Etnokultūrinis
Urbanistinis/architektūrinis
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Klasifikatorius_8
Ar gamtos paveldo objektas yra gamtos paminklas
Klasifikatoriaus laukas AR_GAMT_PAMINKL
Atributo kodas
0
1

Atributo reikšm÷
Ne
Taip

Klasifikatorius_9
Atkuriamojo sklypo tipas
Klasifikatoriaus laukas SKL_RUS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7

Atributo reikšm÷
Uogynas
Grybynas
Vaistažolynas
Gyvūnija
Durpynas
Požeminis vanduo
Kiti

Klasifikatorius_10
Genetinio sklypo tipas
Klasifikatoriaus laukas SKL_RUS
Atributo kodas
1
2

Atributo reikšm÷
S÷kliniai medynai
Kiti

Klasifikatorius_11_1 (pakeistas iš Klasifikatorius_11)
Funkcinio prioriteto zonos, esančios nacionaliniame arba regioniniame parke tipas
Klasifikatoriaus laukas POBUDIS
Atributo kodas
100
200
300
301
302
303
600
601
602
603
604
605

Atributo reikšm÷
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zona
Rekreacinio prioriteto zona
Ūkinio prioriteto zona
Miškų ūkio prioriteto zona
Žem÷s ūkio prioriteto zona
Vvandens ūkio prioriteto zona
Kito prioriteto zona
Gyvenamosios paskirties prioriteto zona
Visuomenin÷s paskirties prioriteto zona
Karin÷s paskirties prioriteto zona
Muziejų paskirties prioriteto zona
Kitos

Klasifikatorius_11_2 (pakeistas iš Klasifikatorius_11)
Funkcinio prioriteto zonos, esančios biosferos rezervate arba biosferos poligone tipas
Klasifikatoriaus laukas POBUDIS
Atributo kodas
100
300
301
302

Atributo reikšm÷
Ekologin÷s apsaugos prioriteto zona
Ūkinio prioriteto zona
Miškų ūkio prioriteto zona
Žem÷s ūkio prioriteto zona
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Vandens ūkio prioriteto zona
Eksperimentų zona
Ekosistemų atkūrimo prioriteto zona
Kito prioriteto zona
Gyvenamosios paskirties prioriteto zona
Visuomenin÷s paskirties prioriteto zona
Karin÷s paskirties prioriteto zona
Muziejų paskirties prioriteto zona
Kitos

Klasifikatorius_12 (pakeistas į subtype)
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto zonos, tipas
Klasifikatoriaus laukas ST_GKODAS
Atributo kodas
np1
np2
np4
np5

Atributo reikšm÷
Nacionalinis parkas
Regioninis parkai
Biosferos rezervatas
Biosferos poligonas

Klasifikatorius_13
Visų saugomų teritorijos tipų pagal InGIS standartą klasifikatorius
Klasifikatoriaus laukas ST_GKODAS
Atributo kodas
nr0
nr1
nd1
nd2
nk1
nk2
nr4
nr5
np1
np2
np4
np5

Atributo reikšm÷
Valstybinis rezervatas
Rezervatin÷ apyrub÷
Valstybinis draustinis
Savivaldyb÷s draustinis
Valstyb÷s saugomi gamtos paveldo objektas
Savivaldyb÷s saugomi gamtos paveldo objektas
Atkuriamasis sklypas
Genetinis sklypas
Nacionalinis parkas
Regioninis parkas
Biosferos rezervatas
Biosferos poligonas

Klasifikatorius_14
Buferin÷s apsaugos zonos pozoniai ir pazoniai
Klasifikatoriaus laukas POZYMIS
Atributo kodas
0
1
2
3

Atributo reikšm÷
Fizin÷s apsaugos pozonis
Vizualin÷s apsaugos pozonis
Bendrosios ekologin÷s apsaugos pazonis

Klasifikatorius_15
Rezervato reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas REIKSME
Atributo kodas
1
3

Atributo reikšm÷
Valstybinis
Konservacinio prioriteto funkcin÷ zona – rezervatas
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Klasifikatorius_16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomas, savivaldyb÷s saugomas
Klasifikatoriaus laukas REIKSME
Atributo kodas
1
2

Atributo reikšm÷
Valstyb÷s saugomas
Savivaldyb÷s saugomas

Klasifikatorius_17
Geologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6

Atributo reikšm÷
Rieduliai
Atodangos
Olos, smegduob÷s, įgriuvos
Uolos
Fosilijų ir mineralų radaviet÷s
Riedulių ekspozicijos

Klasifikatorius_18
geomorfologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atributo reikšm÷
Ozai
Griovos
Kopos
Kalvos
Kalvagūbriai
Kalvaragiai
Ragai
Atragiai
Gūbriai
Daubos
Skardžiai
Raguvos
Dubakloniai
Cirkai

Klasifikatorius_19
hidrogeologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1

Atributo reikšm÷
Šaltiniai, versm÷s

Klasifikatorius_20
hidrografinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6

Atributo reikšm÷
Ežerai
Salos
Pusiasaliai
R÷vos
Senvag÷s
Kriokliai

Klasifikatorius_21 (pildomas tik medžių ir krūmų porūšiui)
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Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų porūšio objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas OBJEKTU_RUSYS
Sąlyga
Kai PORUS = 5
(Medžiai ir krūmai)

Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Atributo reikšm÷
Ąžuolai
Pušys
Drev÷tos pušys
Egl÷s
Liepos
Tuopos
Kadagiai
Kaštonai
Kriauš÷s
Guobos
Maumedžiai
Obelys
Vinkšnos
Tujos
Alksniai
Uosiai
Suaugę skirtingų rūšių medžiai
Skroblai
Bukai
Klevai
Gluosniai
Riešutmedžiai
Ievos
Beržai

Klasifikatorius_22
Duomenų teik÷jai (atnaujinamas atnaujinant lentelę ABONENTAI)
Klasifikatoriaus laukas ID_VART
Atributo kodas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Atributo reikšm÷
VSTT
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija
Dzūkijos nacionalinio parko direkcija
Trakų nacionalinio – istorinio parko
direkcija
Varnių regioninio parko direkcija
Panemunių regioninio parko direkcija
Metelių regioninio parko direkcija
Nemuno deltos regioninio parko direkcija
Žagar÷s regioninio parko direkcija
Biržų regioninio parko direkcija
Ventos regioninio parko direkcija
Salantų regioninio parko direkcija
Pajūrio regioninio parko direkcija
Sartų regioninio parko direkcija
Kurtuv÷nų regioninio parko direkcija
Gražut÷s regioninio parko direkcija
Tytuv÷nų regioninio parko direkcija
Krekenavos regioninio parko direkcija
Dubysos regioninio parko direkcija
Pagramančio regioninio parko direkcija
Labanoro regioninio parko direkcija
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Sirv÷tos regioninio parko direkcija
Rambyno regioninio parko direkcija
Asvejos regioninio parko direkcija
Kauno marių regioninio parko direkcija
Neries regioninio parko direkcija
Verkių regioninio parko direkcija
Nemuno kilpų regioninio parko direkcija
Aukštadvario regioninio parko direkcija
Vištyčio regioninio parko direkcija
Veisiejų regioninio parko direkcija
Pavilnių regioninio parko direkcija
Anykščių regioninio parko direkcija
Dieveniškių regioninio parko direkcija
Viešvil÷s rezervato direkcija
Čepkelių rezervato direkcija
Kamanų rezervato direkcija
Kernav÷s kultūrinio rezervato direkcija
Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Klasifikatorius_23
Reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas REIKSME
Atributo
kodas
1

Atributo reikšm÷
Valstybinis
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Klasifikatoriai anglų kalba
Visi klasifikatoriai anglų kalba saugomi ArcSDE DOMAIN’uose, išskyrus klasifikatorių 1.

Klasifikatorius1
Bendrieji veiklos reglamentai (bendrųjų saugomų teritorijų reglamentų iš “Saugomų teritorijų įstatymo” klasifikatorius)
Klasifikatoriaus laukas sluoksniuose BENDR_REGLAM. Šis klasifikatorius papildomas lauku, skirtu angliškam
draudžiamų veiklų aprašymui.

Ko
das
1
2

Saugomos teritorijos tipas

Prohibited activities

Rezervatas
Draustinis (gamtinis,
kompleksinis)

Economic activity is forbidden
Forbidden:
1) to destroy and damage relief forms and protected objects;
2) to excavate peat and silt of lakes (sapropel), except if works were started before
the Reserve has been established
3) to establish new quarries and mines for natural recourses as well as new oil and
gas mining holes for further prospect and exploitation; to build industrial enterprises
for which integrated prevention and control permissions of pollution are required; to
build airdromes, wind power-stations, except renovated wind mills; to establish
dumps and other constructions, polluting environment (including visually)
4) to collect, explode, cut or destroy in any other way naturally situated stones larger
than 0,5 cubic meters;
5) to dam up and regulate natural rivers, change their beds and natural water level of
lakes; to renovate non-functioning dam constructions, other hydrotecnical structures;
to strengthen banks, to maintain river beds, to establish artificial water bodies,
performance of other activities is possible only in case when it is necessary to
restore and regulate cultural heritage objects (real estate heritage) in reserve as well
as to establish prevention activities in order to avoid natural disasters in cities,
settlements, villages;
6) to establish new, larger than 0,1 hectare water bodies, non-related with the
purpose of a reserve;
7) to drain wetlands, their surroundings and change it into other land use form;
8) to build constructions non-related with the reserve’s purposes, except for
buildings within the area of the existing and former farmsteads (when there are
remains of former buildings and/or gardens as well as farmsteads that are marked on
the local or other territory plans or according to an estimated legal fact) as well as
places, estimated on reserve regulative plans or projects and documents of common
use; to build new constructions or increase their size on the slopes where sloping is
more than 15 degrees as well as those nearer than 50 meters from upper and lower
edges of slopes;
9) to plant trees that obscure panoramas, having historical, cultural, or esthetic value;
10) to establish outside advertisement, except territories of cities and settlements,
non-related to protected complexes and objects (valuables) of reserve;
11) to perform any other activity that could harm protected complexes and objects
(valuables)
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Nacionalinis parkas
Prohibited or limited activities that could harm protected complexes and objects
Regioninis parkas
(valuables) as well recreational resources. Activities prohibited in State Parks are as
follows:
1) to establish new quarries and mines of natural resources as well as new oil and
gas mining hole for further prospect and exploitation; to build industrial enterprises
for which integrated prevention and control permissions of pollution are required; to
build airdromes, wind power-stations, except renovated wind mills; to lay transit
utilities; to change relief forms, natural features of hydrographic network; to destroy
or change historically formed character of landscape, urbanistic and architectural
elements as well as other value features of protected complexes and objects
(valuables);
2) to mechanically damage vegetative cover of natural wetlands, to excavate peat; to
drain and change land use of bogs, transition mires with their surroundings as well
as fens and their surroundings if their area is larger 0,5 hectare, peat cover is thicker
than 1 meter, into agricultural land and water;
3) to dam up and regulate natural rivers, to change their beds and natural water level
of lakes; to renovate non-functioning dam constructions, other hydrotecnical
structures; to strengthen banks, to ditch, to establish artificial water bodies, the
performance of other activities is possible only in case when it is required to restore
and regulate cultural heritage objects (real estate heritage) in park as well as to
establish prevention activities in order to avoid natural disasters in cities,
settlements, villages;
4) to build constructions in the areas not approved in the territory planning schemes
of State parks and general planning documents;
5) to build new houses, farmers household and other buildings or increase their size
on the slopes where sloping is more than 15 degrees as well as nearer than 50 meters
from upper and lower edges of the slopes; to make buildings, that decrease esthetic
value of landscape; to plant trees, that obscure panoramas, having historical, cultural
or esthetic value;
6) to establish outside advertisement, except for territories of cities and settlements,
non-related to protected complexes and objects (valuables) of State parksActivity
regulations of reserves are applied to the reserves situated in the territories of State
parks.
Atkuriamasis sklypas
It is prohibited activities that reduce natural resources; exploitation of natural
Genetinis sklypas
resources, use of land, forests, water and other real estate and change of appointed
ways of use.
Biosferos rezervatas
Any economic activity is prohibited in the strict reserves situated in the territories of
Biosferos poligonas
biosphere monitoring. Activities regulation of reserves are applied to reserves
situated in the territories of biosphere monitoring.
Gamtos paveldo objektas
Forbidden:
1) to destroy and damage heritage objects or features of their value
2) to dig, plough, replace boulders, except activities related with exhibiting, use and
keeping of heritage objects;
3) to make buildings, unrelated with exhibiting, and keeping of heritage objects

Klasifikatorius_E2
Saugomai teritorijai suteiktas tarptautin÷s svarbos teritorijos statusas (įskaitant Europos Bendrijų svarbos)
Klasifikatoriaus laukas ENG_TARPT_SVARBA_STATUS
Kodas
0
1
2
3
4
5

Aprašymas
No data
Unesco
Ramsar
Habitation
protection
Bird protection
Helcom
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Klasifikatorius_E3
Duomenys apie saugomus gamtinius kompleksus ir jų būklę
Klasifikatoriaus laukas ENG_GAMTINIAI_KOMPLEKSAI
Atributo
kodas
0
1
2
3

Atributo reikšm÷
No data
Good
Satisfactory
Bad

Klasifikatorius_E4
nacionalinių ir regioninų parkų pobūdis
Klasifikatoriaus laukas ENG_PARKO_POBUD
Atributo
kodas
1
0

Atributo reikšm÷
Historical
-

Klasifikatorius_E5
draustinio reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas ENG_REIKSME
Atributo
kodas
1
2
3

Atributo reikšm÷
State
Municipal
Conservational functional priority
zone – Reserve

Klasifikatorius_E6 (skaidomas į klasifikatorius: Klasifikatorius_E6_1, Klasifikatorius_E6_2, Klasifikatorius_E6_3)
valstybinio draustinio rūšis
Klasifikatoriaus laukas ENG_DRAUST_RUS
Sąlyga
Klasifikatorius_E6_1
Kai DRAUST_POBUD = 1
(gamtiniai)

Klasifikatorius_E6_2
Kai DRAUST_POBUD = 3
(kompleksiniai)
Klasifikatorius_E6_3
Kai DRAUST_POBUD = 2
(kultūriniai)

Atributo kodas

Atributo reikšm÷

100
200
300
400
500
601
602
603
604
605
700
800
900
1000

Geological
Geomorphological
Hydrographical
Pedological
Botanical
Zoological-teriological
Zoological-ornitological
Zoological-herpetological
Zoological-ichtiological
Zoological-entomological
Botanical-zoological
Genetic
Telmological
Talasological

100
200

Landscape
Cartographic

100
200
300

Archaeological
Memorial
Ethnocultural
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400
Technical/Architectural

Klasifikatorius_E8
Ar gamtos paveldo objektas yra gamtos paminklas
Klasifikatoriaus laukas ENG_AR_GAMT_PAMINKL
Atributo kodas
0
1

Atributo reikšm÷
Ne
Taip

Klasifikatorius_E9
Atkuriamojo sklypo tipas
Klasifikatoriaus laukas ENG_SKL_RUS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7

Atributo reikšm÷
Berry
Mushroom
Medical plant
Fauna
Marsh
Ground water
Other

Klasifikatorius_E10
Genetinio sklypo tipas
Klasifikatoriaus laukas ENG_SKL_RUS
Atributo kodas
1
2

Atributo reikšm÷
Seed-tree
Other

Klasifikatorius_E11_1 (pakeistas iš Klasifikatorius_E11)
Funkcinio prioriteto zonos, esančios nacionaliniame arba regioniniame parke tipas
Klasifikatoriaus laukas ENG_GKODAS
Atributo kodas
100
200
300
301
302
303
600
601
602
603
604
605

Atributo reikšm÷
Ecological protection priority zone
Recreational priority zone
Economic priority zone
Forestry priority zone
Agricultural priority zone
Water priority zone
Other purpose priority zone
Residential priority zone
Public priority zone
Military priority zone
Museums priority zone
Other

Klasifikatorius_E11_2 (pakeistas iš Klasifikatorius_E11)
Funkcinio prioriteto zonos, esančios nacionaliniame arba regioniniame parke tipas
Klasifikatoriaus laukas ENG_GKODAS
Atributo kodas
100
300
301

Atributo reikšm÷
Ecological protection priority zone
Economic priority zone
Forestry priority zone
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Agricultural priority zone
Water priority zone
Experimental priority zone
Ecosystem recuperational priority zone
Other purpose priority zone
Residential priority zone
Public priority zone
Military priority zone
Museums priority zone
Other

Klasifikatorius_E12
Saugomos teritorijos, kurioje yra funkcinio prioriteto zonos, tipas
Klasifikatoriaus laukas ENG_ST_GKODAS
Atributo kodas
np1
np2
np4
np5

Atributo reikšm÷
National Park
Regional Park
Biosphere Reserve
Biosphere Polygon

Klasifikatorius_E13
Visų saugomų teritorijos tipų pagal InGIS standartą klasifikatorius
Klasifikatoriaus laukas ENG_ST_GKODAS
Atributo kodas
nr0
nr1
nd1
nd2
nk1
nk2
nr4
nr5
np1
np2
np4
np5

Atributo reikšm÷
State Strict Reserve
Small Strict Reserve
State Reserve
Municipal Reserve
State Object of Nature Heritage
Municipal Object of Nature Heritage
Recuperational plot
Genetic Plot
National Park
Regional Park
Biosphere Reserve
Biosphere Polygon

Klasifikatorius_E14
Buferin÷s apsaugos zonos pozoniai ir pazoniai anglų kalba
Klasifikatoriaus laukas ENG_POZYMIS
Atributo kodas
0
1
2
3

Atributo reikšm÷
Physical protection zone
Visual protection zone
General ecological protection zone

Klasifikatorius_E15
Rezervato reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas ENG_REIKSME
Atributo kodas
1
3

Atributo reikšm÷
State
Conservational functional priority zone – Strict Reserve
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Klasifikatorius_E16
Gamtos paveldo objekto reikšm÷: valstyb÷s saugomas, savivaldyb÷s saugomas
Klasifikatoriaus laukas ENG_REIKSME
Atributo kodas
1
2

Atributo reikšm÷
State
Municipal

Klasifikatorius_E17
Geologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas ENG_OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6

Atributo reikšm÷
Boulder
Outcrop
Cave, Sinkhole, Failure
Rock
Finding place of fossils and minerals
Boulder exposure

Klasifikatorius_E18
geomorfologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas ENG_OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atributo reikšm÷
Esker
Gully
Dune
Hill
Hillridge
Hillhorn (kalvaragiai, atragiai)
Horn
Hillhorn
Ridge
Hollow
Cliff
Kettle
Ravine
Circus

Klasifikatorius_E19
hidrogeologinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas ENG_OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1

Atributo reikšm÷
Spring

Klasifikatorius_E20
hidrografinių objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas ENG_OBJEKTU_RUSYS
Atributo kodas
1
2
3
4
5
6

Atributo reikšm÷
Lake
Island
Peninsula
Bank
Meander scar
Fall
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Klasifikatorius_E21 (pildomas tik medžių ir krūmų porūšiui)
Botaninių gamtos paveldo objektų medžių ir krūmų porūšio objektų rūšys
Klasifikatoriaus laukas ENG_OBJEKTU_RUSYS
Sąlyga
Kai PORUS = 5
(Medžiai ir krūmai)

Atributo kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Atributo reikšm÷
Oak
Pine
Hollow pine
Fir
Linden
Poplar
Juniper
Conker
Pear-tree
Wych elm
Larch
Apple-tree
Water elm
Thuja
Alder
Ash
Joined trees of different species
Hornbeam
Beech
Maple
Willow
Cobnut
Bird cherry
Birch

Klasifikatorius_E23
Reikšm÷
Klasifikatoriaus laukas ENG_REIKSME
Atributo
kodas
1

Atributo reikšm÷
State
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Papildomos lentel÷s
Lentel÷ Klasifikatorius1
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
KODAS
SAUG_TER_TIPAS

Lauko ilgis,
tipas
10, N
100, C

DRAUDZIAMA_VEIKLA
ENG_ DRAUDZIAMA_VEIKLA

3000, C
3000, C

Reikšm÷

Paaiškinimas
Kodas
Saugomos teritorijos tipas (sluoksnio pavadinimas,
kuriam priklauso reikšm÷)
Draudžiamos veiklos apibūdinimas
Draudžiamos veiklos apibūdinimas angliškai

Lentel÷ SYS_DOMAIN – saugomi visi klasifikatoriai
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
DOMAINNAME

Lauko ilgis,
tipas
50, C

CODE
DESCRIPTION
ATNAUJINTA
CODEINTEGER

10, C
100, C
Date
10, N

Reikšm÷

Paaiškinimas
Domain’o pavadinimas arba sluoksnio, kuriam priklauso
subtipas, pavadinimas
Domain’o kodas arba subtipo kodas
Reikšm÷s apibūdinimas (aprašymas)
Įrašo atnaujinimo laikas
Domain’o kodas (tik skaitin÷ms reikšm÷ms)

Lentel÷ NUOTRAUKOS
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
PAV_ID

Lauko ilgis,
tipas
13, C

GPO_TIPAS
PAV
NUOTRAUKOS_PAVAD
ARCHYVAS
PUBLIKUOTI
ENG_NUOTRAUKOS_PAVAD
FAILO_PLETINYS

50, C
Long raw
100, C
1, N
1, N
100, C
4, C

Reikšm÷

0,1
0,1

Paaiškinimas
Raktas (foreign key), nurodantis, kuriam įrašui priklauso
nuotrauka. Tai saugomos teritorijos objekto
identifikacijos ID
Sluoksnio pavadinimas
Nuotrauka
Nuotraukos pavadinimas
1 – nuotrauka rchive, internete neberodoma
0 – nepublikuoti, 1 – publikuoti
Nuotraukos pavadinimas angliškai
Failo pl÷tinys (pvz.: jpg, doc, rtf, pdf)

Lentel÷ STK_IDENTIFIKATORIUS
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ST_KODAS_ID

Lauko ilgis,
tipas
9, C

ST_TIPAS
AR_PAGR_TIPAS_PAVAD

50, C
50, C

POBUDIS_PAVAD

50, C

RUSIS_PAVAD

50, C

PORUSIS_PAVAD

50, C

OBJ_RUSIS_PAVAD

50, C

AR_PAGR_TIPAS

1, N

POBUDIS

1, N

RUSIS

1, N

Reikšm÷

Paaiškinimas
Saugomos teritorijos kodas pagal patvirtintas
identifikatoriaus sudarymo taisykles
Saugomos teritorijos tipas
Pagrindinio saugomos teritorijos tipo pavadinimas
(pildomas kai AR_PAGR_TIPAS = 1)
Saugomos teritorijos pobūdžio pavadinimas (pildomas
kai POBUDIS = 1)
Saugomos teritorijos rūšies pavadinimas (pildomas kai
RUSIS = 1)
Saugomos teritorijos porūšio pavadinimas (pildomas kai
PORUSIS = 1)
Saugomos teritorijos objektų rūšies pavadinimas
(pildomas kai OBJ_RUSIS = 1)
Ar pagrindinis saugomos teritorijos tipas: jei pagrindinis
pildoma 1, jei ne, pildoma 0.
Ar saugomos teritorijos pobūdis: jei taip pildoma 1, jei
ne, pildoma 0.
Ar saugomos teritorijos rūšis: jei taip pildoma 1, jei ne,
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pildoma 0.
PORUSIS
1, N
Ar saugomos teritorijos porūšis: jei taip pildoma 1, jei ne,
pildoma 0.
OBJ_RUSIS
1, N
Ar saugomos teritorijos objektų rūšis: jei taip pildoma 1,
jei ne, pildoma 0.
ATNAUJINTA
Date
Įrašo atnaujinimo data
SLUOKSNIO_PAVAD
50, C
Sluoksnio pavadinimas
SLUOKSNIO_PAVAD2
50, C
Antrinio sluoksnio pavadinimas
PARKU_ZONAVIMAS
1, N
1 – Saugoma teritorija turi parkų zonavimo duomenis:
funkcinio prioriteto zonas arba buferines zonas.
0 – Saugoma teritorija neturi parkų zonavimo duomenų
MAX_VALUE
N
Nereikšmin÷s objekto identifikatoriaus ID dalies
paskutin÷ iš eil÷s suteikta reikšm÷ (ID unikalumo
užtikrinimui)
ENG_ST_TIPAS
100,C
Saugomos teritorijos tipo pavadinimas angliškai
Lentel÷ ST_SAV_SANKIRTA
Atributin÷s lentel÷s lauko
pavadinimas
ID

Lauko ilgis,
tipas
13, C

PAVADINIMAS
PLOTAS
SAV_PAVAD
ST_PLOTAS_SAV

200, C
N
100, C
N

ENG_PAVADINIMAS
ID_1
REIKSME

200,C
N
N

ENG_REIKSME

N

ENG_PAVADINIMAS
ST_ID

200, C
N

Reikšm÷

Paaiškinimas
Saugomos teritorijos kodas pagal patvirtintas
identifikatoriaus sudarymo taisykles
saugomos teritorijos pavadinimas
Saugomos teritorijos visas (juridinis) plotas, ha
Savivaldyb÷s pavadinimas
Saugomos teritorijos plotas konkrečioje savivaldyb÷je
(fizinis), ha
Saugomos teritorijos pavadinimas angliškai
Savivaldyb÷s kodas
Saugomos teritorijos reikšm÷ (valstyb÷s, savivaldyb÷s,
funkcinio prioriteto zona)
Saugomos teritorijos reikšm÷ (valstyb÷s, savivaldyb÷s,
funkcinio prioriteto zona)
Saugomos teritorijos pavadinimas angliškai
Saugomos teritorijos, į kurią patenka funkcinio prioriteto
zonos bei gamtos paveldo objektai, identifikavimo kodas
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