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„Topografija“ tai:

„žemėlapiai statybai“,

„archyvas geodezininkams“,

„žemės matavimai“

• Topografija (statiniai, dangos ir. pan.) = technologinis turtas

• Inžineriniai tinklai = technologinis turtas

• Tinkamų erdvinių duomenų perdavimas į planavimo, 
projektavimo procesus = skaitmeninė statyba

• Erdvinių duomenų perdavimas į technologinio turto 
valdymo sistemas = skaitmeninė statyba



Valdyti technologinį turtą ir visapusiškai jį naudoti skaitmeninėje 
statyboje yra savivaldybei finansiškai naudinga

CAD brėžinių archyvai, kuriose netaikomas erdvinių duomenų 
modelis, šiuo požiūriu yra beverčiai

Savivaldybių už „topografiją“ atsakingi specialistai nepakankamai 
bendrauja su savivaldybės IT specialistais ir inžinierinius tinklus 
valdančiomis įmonėmis

Savivaldybėse kuriamos uždaros sistemos, orientuotos į 
„topografinių planų išdavimą“ bibliotekos principu, visa tai 
nepagrįstai vadinant erdvinių duomenų tvarkymu



Topografinių planų erdvinių duomenų 
tvarkymas

Esama būklė



Kai kurios savivaldybės visiškai praranda naujai sukurtus planus



Savivaldybės netinkamu būdu integruoja naujus CAD duomenis



Prarasti objektai

Suskaidyti objektai

Nesuderinti objektai

Prarasti objektaiNepanaikinti objektai

Rezultatas: savivaldybės sukaupti duomenys netinkami praktiniam panaudojimui 
be papildomo taisymo

Prarasti objektai

Prarasti objektai



Tokiu pačiu tikslu diegti atskiras e. paslaugų sistemas kiekvienoje 
savivaldybėje finansiškai neefektyvu ir nepatogu paslaugos 
gavėjui

ŽŪM ir VĮ „GIS-Centras“ įdiegė elektroninę topografinių planų 
derinimo e. paslaugą, kuri leidžia moderniai perduoti 
topografinius planus tarp statybos proceso dalyvių

Viena ir vienoda aplinka paslaugos gavėjams visose savivaldybėse

Savivaldybės inžinerinius tinklus valdančių įmonių įtraukimo 
galimybė
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Topografinių planų 
derinimo e. paslaugos
naudotojo sąsaja

Trakų vandenys

Prienų energija

AB LESTO

Trakų savivaldybė



Tikrintojas
(įmonės)

Derintojas
(savivaldybė)

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Pridėta informacija

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Pridėta informacija

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Teritorijai suteikiamas 
unikalus derinimo 

numeris

Papildomas arba 
koreguojamas erdvinių 

duomenų rinkinys

EDR

Topografinių planų 
derinimo e. 
paslaugos procesai

ED tvarkymas



Planų derinimo paslauga neapima naujų erdvinių duomenų 
integravimo darbų – tai savivaldybių savarankiškoji 
funkcija



Topografinių planų erdvinių duomenų tvarkymo 
nacionaliniu mastu projektas „Topografijos ir inžinerinės 
infrastruktūros informacinės sistemos sukūrimas“



TIIS prielaidos - statinio gyvavimo ciklo diegimas
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Savivaldybių įsitraukimas į TIIS veiklas

2017 m.: Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcija – savivaldybės TIIS tvarkytojai, 
tvarkymas valstybės deleguota funkcija, nuo 2020 m. naudojamas vieningas ED modelis

Erdvinių duomenų pristatymas į centrinį TIIS rinkinį:

1 var. Paslaugų pirkimas archyvams sutvarkyti ir naujiems topografiniams duomenims 
integruoti ir registruoti nacionaliniame TIIS rinkinyje

2 var. Savarankiškas pasiruošimas topografiniams duomenims registruoti nacionaliniame 
rinkinyje ir nuolatinis pokyčių informacijos teikimas (būtinas urbanistikos/IT/GIS skyrių 
bendradarbiavimas savivaldybėje). Eigos prognozė:

Pirmas etapas savivaldybėje, 2020 m.: paskirtas projekto vadovas ir numatytas biudžetas; 
įsigyta pokyčių stebėseną palaikanti PĮ ir sutvarkyta 25 % teritorijos

Antras etapas savivaldybėje, 2023 m.: centriniame rinkinyje užregistruota bandomoji ED 
versija ir pristatyta pirma pokyčių informacija; sutvarkyta 50 % teritorijos 

Trečias etapas savivaldybėje, 2024 m.: sutvarkyta 75 % teritorijos

Ketvirtas etapas savivaldybėje, 2025 m.: keičiamasi pokyčiais; sutvarkyta 100 % teritorijos



Pagalba: kooperacija topografinių planų integravime

ŽŪM kooperuojamos lėšos: centrinio rinkinio tvarkytojas VĮ „GIS-Centras“ teikia 
nemokamas archyvinių erdvinių duomenų sukodavimo pagal GKTR ir
50 % mokamas naujų erdvinių duomenų integravimo paslaugas

Vandentiekio įmonė

Šilumotiekio įmonė

Gatvių apšvietimo įmonė

Statytojai/investuotojai

Savivaldybės specialistai

ŽŪM

Savivaldybė

50%

50%

Galima toliau kaupti CAD ED savarankiškai ir nesiekti gauti naudos savivaldybei
Galima planuoti savarankiškai diegti GIS ED kaupimo technologijas

Įvertinkite savo jėgas, turėkite realius ir pasiekiamus tikslus



Išsaugoma specifinė 
informacija, pvz. statybos 
data

• Korektiškas naujų
ED integravimas
• Plotų kūrimas
• Atributų pildymas

Teisingas naujų ED integravimas



https://www.geoportal.lt/topd/topdmap
Trakai, Marijampolė, Raseiniai

https://www.geoportal.lt/topd/topdmap


Tvarkingi erdviniai duomenys = technologinio turto 
valdymo galimybės

Įkėlus ED į centrinį serverį, ED galima naudoti neribotame 
darbo vietų kiekyje



Tiksli valomų plotų apskaita

Topografiniai objektai, tai svarbūs planavime ir viešųjų erdvių priežiūroje/valdyme 
objektai. Tarp jų ir savivaldybės inventorinių DB gali būti nustatytos nuolatinės sąsajos



+/- 20 cm dangų ribų fiksavimas pakankamas dangų plotams skaičiuoti, kadangi 
valoma ne kv. cm tikslumu (pvz. šaligatvių pakraščiai dažniausiai nenuvalomi nuo 
sniego)

Naudos:
- oficialūs topografiniai duomenys valymo darbų konkursams skelbti ir ginčams 

spręsti;
- galimybė konkurso dalyviams savarankiškai pasitikrinti plotų apimtis pagal 

erdvinius duomenis;
- aiškios valymo darbų ribų schemos;
- valymo kontrolės rezultatų susiejimas su žemėlapio duomenimis;
- valomų plotų viešinimas savivaldybės gyventojams.

Plotas Dangos tipas Atsakinga įmonė Kontaktinis
asmuo

Tel. numeris

1,2 ha Asfaltas UAB „Valymas“ V.P. 8-***-*****



Erdvinių duomenų modelis pritaikytas 
komunalinių paslaugų įmonių tinklų 
papildomiems parametrams kaupti



Topografinių planų archyvo tvarkymo problemų sprendimą galima 
atidėti, bet vėliau jos bus sprendžiamos dar sunkiau

Kantrybės reikės savivaldybėje investuojantiems statytojams


