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Vidutinės rajono savivaldybės statytojai į topografinių planų duomenų gamybą 

investuoja apie 85 000 eurų per metus (priimant 600 ha naujų užsakytų 

topografinių planų apimtį per 1 metus)

Savivaldybė teisingam topografinių planų fragmentų įkėlimui
į DB (integravimui) turi skirti min 1,5 etato (~18 000 eurų per metus)

Savivaldybės komunalinių tinklų įmonės dubliuoja inžinerinių tinklų įkėlimo į 
nuosavą, juridinio pagrindo neturinčią, DB darbus (~18 000 eurų per metus)

Savivaldybė ir komunalinės įmonės perka atskiras darbo vietų ir serverines
programines ir technines įrangas (23 000 eurų investicija ir 2000 eurų per metus)

tačiau galutinis rezultatas dažnai toks:
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Savivaldybėje sukaupti duomenys
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Statybos proceso dalyviai patiria nebūtinas laiko sąnaudas dėl nekokybiškų 
topografinių paslaugų teikimo savivaldybėse:

- savivaldybėje komfortiškai dirba tik vietiniai geodezininkai – neskaidri darbų 
rinka – ilgiau trunka ir brangesni topografavimo darbai;

- savivaldybės nesistemingai kaupia ir taip praranda naujai sukurtus žemėlapius;

- geodezininkai, savivaldybių ir įmonių atstovai gaišta darbo laiką derinimo 
procedūrose;

- geodezininkai ieško informacijos apie inžinerinių tinklų erdvinę padėtį;

- projektuotojai ieško informacijos apie anksčiau suprojektuotų tinklų erdvinę 
padėtį;

- statybos darbų rangovai ieško žinių apie tinklus kad išvengti avarijų kasant;

- įmonių atstovai nuolatos vyksta į vietovę parodyti tinklų vietas;

- Infrastruktūros savininkams reikia papildomų matavimų, kad pastatytą 
inventorių registruoti kaip turtą.

= statybos procesas savivaldybėje trunka ilgiau
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anksčiau tiksliai įvertinama projektavimo darbų 
apimtis

greičiau galima pradėti žemės kasimo darbus ir 
išvengti avarijų

inventoriaus apsauga nuo pažeidimų ir 
neteisingų sprendimų projektuojant

Sprendimas – vieninga/nacionalinė 
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS

2014-2020 m. ESF
projektu gaunamos naudos:
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Kokybiškai sukauptų topografinių duomenų panaudojimas

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

Sukauptų topografinių duomenų taikymai:

• Ikiprojektiniai tyrimai

• Specialūs planai: lietaus nuotekų, vandentiekio plėtros, reklamos stendų, atliekų 
konteinerių, parkavimo vietų išdėstymo

• Schemos: medžių kirtimo/sodinimo schema, mažosios architektūros, saugaus 
eismo objektų išdėstymo, eismo reguliavimo

• Inventorizacija: gatvių infrastruktūra, sklypų ribų atitikimas aptvėrimui

• Skaičiavimai/monitoringas: lietaus vandens kiekio skaičiavimas pagal kelio dangas, 
stogus, šaligatvius, terasas; dangų valymo sąnaudų skaičiavimas

Papildomos topografijos rinkimas savivaldybėje: stacionarios atliekų 
dėžes/konteineriai, eismo ženklai ir gatvės žibintai, privatūs baseinai, pavieniai 
medžiai, automobilių parkavimo vietos, horizontalusis eismo tvarkos ženklinimas, 
pralaidos, mokėjimo automatai, saugomi medžiai
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Vienodi topografiniai duomenys Savivaldybėje gali dirbti visi LT 
geodezininkai

Savivaldybėje taikomos rinkos 
matavimų kainos

El. planų derinimo procesas
Taupomas laikas, kaupiama info. 

apie teritorijų atnaujinimą
Greičiau pradedami DP, TP ir 

statybų procesai

Oficialūs topo. duomenys
3 m senumo planai tinkami 
tiesiogiai naudoti DP ir TP

Pakartotinas naudojimas, reikia 
mažiau naujų topo. planų

Bazinis topografavimas 
savivaldybės teritorijoje

STR IR GKTR harmonizavimas
BIM ir skaitmeninė statyba

Galimybė operatyviai sudaryti DP 
ir TP dokumentus, BIM ready

Savivaldybė pasiruošusi taikyti 
teisės aktų pokyčius

TIIS duomenų ir procesų nauda savivaldybei

Integruoti nauji topografiniai 
duomenys

Planai tinkami įvairiam 
naudojimui be papildomo 

paruošimo, SP

Savivaldybė pagerina sprendimų 
kokybę

Pe
rs

p
ek

ty
va

Lygiagreti nauda: greičiau išduodami žemės kasimo leidimai, statybą
leidžiantis dokumentai

TIIS SAVYBĖS SUKURIAMOS
NAUDOS

GAUNAMI
REZULTATAI
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Savivaldybių įsitraukimas į veiklas iki 2020 m.

1 var. Lėšų kooperacija baziniams topografiniams duomenims integruoti (+ inžineriniai 
tinklai šiuo metu) ir pirminei registracijai nacionaliniame rinkinyje

2 var. Savarankiškas pasiruošimas baziniams topografiniams duomenims registruoti 
nacionaliniame rinkinyje ir nuolatos teikti pokyčių informaciją

Papildomų svarbių planavime ir viešųjų erdvių priežiūroje/valdyme topografinių objektų 
sukaupimas (LT savivaldybės neturi vieningo tokių objektų sąrašo)

Bazinio aerofotografavimo finansavimo valstybės ir savivaldybių lėšomis klausimo iškėlimas

Konkretūs etapai ir pažangos vertinimas fiksuotais rodikliais bus nustatytas TIIS investicijų 
projekte

Pirmas etapas savivaldybėje: paskirtas projekto vadovas ir numatytas biudžetas; įsigyta 
pokyčiu stebėseną palaikanti PĮ ir sutvarkyta 25 % duomenų

Antras etapas savivaldybėje: centriniame rinkinyje užregistruota bandomoji ED versija ir 
pristatyta pirma pokyčių informacija; sutvarkyta 50 % duomenų

Trečias etapas savivaldybėje: sutvarkyta 75 % duomenų

Ketvirtas etapas savivaldybėje: keičiamasi pokyčiais; sutvarkyta 100 % duomenų
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Kooperacija topografinių planų integravime

Kooperuojamos lėšos – centrinio rinkinio tvarkytojas teikia bazinių topografinių 
duomenų integravimo paslaugą ir pradinių duomenų sutvarkymo paslaugą

Nekooperuojamos lėšos – savivaldybė ir jos įmonės palaiko perteklines ir 
nuostolingas nuosavų IS infrastruktūras

Vandentiekio įmonė

Šilumotiekio įmonė

Gatvių apšvietimo įmonė

Statytojai/investuotojai

Savivaldybės specialistai

ŽŪM

Savivaldybė

50%

50%
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Naujų planų 2015 – 20** m. 
integravimas kooperuojant lėšas

1998-2014 m. 
savivaldybės 
archyvo 
filtravimas

Trakų rajonas
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Integravimas

Išsaugoma aprašomoji 
informacija
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Erdvinių duomenų modelis pritaikytas 
komunalinių paslaugų įmonių tinklų 
papildomiems parametrams kaupti
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„Pėsčiųjų takų specialusis planas“ – 3 ha.
Planų pagrindų poreikis 1 m laikotarpyje
savivaldybėje siekia n vnt.

„Trakų Senamiesčio kultūros paveldo 
apsaugos specialusis planas“ – 276 ha

276 ha x 50 € = 13800 €

Gaunama ekonominė nauda pradėjus TIIS veikti savivaldybėje

„Gatvių „ribų“ specialusis planas“ – 650 ha.
Ką daryti Trakų rajono savivaldybei?
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Pagal ŽŪM projektą 
„Topografinių planų 
derinimo tvarka“ 

Tikrintojas
(įmonės)

Topografijos ir 
infrastruktūros 

informacinė sistema

Derintojas
(savivaldybė)

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Pridėti kontroliniai 
planai

Pateikta parodymo 
vietovėje data

Pridėtos prelimi-
narios trasos

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Pridėti planai

Tekstinės ir 
grafinės pastabos

Teritorijai suteikiamas 
unikalus derinimo 

numeris

Papildomas arba 
koreguojamas erdvinių 

duomenų rinkinys

EDR
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Topografinių planų 
derinimo el. paslaugos
naudotojo sąsaja

Trakų vandenys

Prienų energija

AB LESTO

Trakų savivaldybė
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Žilvinas Stankevičius

z.stankevicius@gis-centras.lt

8-699-67312

Savivaldybė gali bet kada papildyti savo teritorijos topografinius 
duomenis viešųjų erdvių priežiūrai svarbiais topografiniais objektais
(Olandų karikatūra neįsigilinusioms į technologiją Olandijos 
savivaldybėms)

mailto:z.stankevicius@gis-centras.lt

