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MODULIS B.15.1. GEODEZINIŲ MATAVIMŲ IR PLANŲ SUDARYMO, 
NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR TECHNIKĄ, ORGANIZAVIMAS 

ĮVAIRIOSE LIETUVOS ĮMONĖSE 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GEODEZINIŲ MATAVIMŲ IR PLANŲ SUDARYMO, 

NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR TECHNIKĄ, ORGANIZAVIMAS UAB 

,,GEOKADA“ 

1.1. DEMONSTRACINĖ MEDŽIAGA ,,ĮMONĖS UAB ,,GEOKADA“ VEIKLOS 

PRISTATYMAS“  

UAB „Geokada“ įkurta 2004 metais. Įmonės teikiamos paslaugos: 

• Žemės sklypų padalijimo, atidalijimo tarp bendraturčių, sujungimo, amalgamacijos 

(gretimų žemės sklypų ribų pakeitimo) žemėtvarkos projektų rengimas.  

• Žemės sklypų kadastriniai matavimai, kadastrinių duomenų surinkimo ir tikslinimo 

darbai.  

• Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai.  

• Topografinių planų su požeminių komunikacijų geodeziniais-inžineriniais tyrinėjimais, 

reikalingais projektavimo ir statybos darbams atlikti, rengimas.  

• Požeminių komunikacijų kadastriniai matavimai.  

• Kaimo plėtros projektų rengimas.  

Įmonės licencijos 

• Įmonės licencija rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus Nr. ŽF-38  

• Įmonės licencija atlikti geodezinius darbus Nr. 159G-666  

• Įmonės licencija atlikti topografinius ir kartografinius darbus Nr. 159TK-666  

• Įmonės licencija rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus Nr. KP-15  

• Įmonės licencija rengti atlikti geodezinius darbus Nr. G-675-(666)  

• Įmonės licencija rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus Nr. R-VP-20  

Atlikti reikšmingi darbai 

• Lietuvos geležinkelių linijų užimtos žemės kadastriniai matavimai (apie 100 km ilgio); 

• Nidos miesto gatvių (kelių) kadastriniai matavimai; 
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• Miškų (apie 20 140 ha) kadastriniai matavimai; 

• Būsimos Karališkos ligoninės teritorijos topografinė nuotrauka (apie 25 ha), Gosport, 

UK; 

• Vakarinio aplinkkelio lietaus kanalizacijos išpildomosios nuotraukos; 

• Stambiųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos išpildomosios nuotraukos; 

• Kelio Nr. 110 (Švenčionys-Adutiškis) 7-30 km topografinės nuotraukos darbai. 

Klientai  

` 

 
UAB "Eika" 

 
AB "Lietuvos geležinkeliai" 

 
UAB "MG Valda" 

 
UAB "YIT Kausta būstas"  

UAB "Luidas" 
 

UAB "KRS" 

 
UAB "Junesta"  

UAB "Rumsta"  
UAB "Sostinės namai" 

 
UAB "In Red" 

 
UAB "Agvysta"  

UAB "Vilniaus žemės grupė" 

 
UAB "Lonsta" 

 
UAB "Elektra" 

LR aplinkos ministerija 
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1.2. ĮMONĖS TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (ĮMONĖS LICENCIJOS, TEISĖS AKTAI, 

REGLAMENTUOJANTYS GEODEZINIŲ MATAVIMŲ DARBUS)  

1. LR Žemės įstatymas. 

2. LR Žemės reformos įstatymas. 

3. LR Kadastro įstatymas. 

4. LR Miškų įstatymas. 

5. NT kadastro nuostatos. 

6. NT kadastro duomenų nustatymo ir tikrinimo taisyklės. 

7. LR Kelių įstatymas. 

8. LR Civilinis kodeksas. 

9. Geodezijos ir kartografijos įstatymas. 

10. LR teritorijų planavimo įstatymas. 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

8 

11. LR saugomų teritorijų įstatymas. 

12. LR žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas. 

13. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės. 

14. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 

15. Žemės sklypo, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir 

tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašas. 

16. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir žemės naudojimo pobūdžių 

specifikacijos patvirtinimo. 

17. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų 

NT turto kadastre, pertvarkymo taisyklės. 

18. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašas. 

19. Žemės įvertinimo tvarka. 
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DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA 
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1. 3. ĮMONĖS INTERNETO SVETAINĖ: www.geokada.lt 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ IR PLANŲ SUDARYMO, NAUDOJANT 

MATAVIMO IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ORGANIZAVIMAS UAB ,,GPS PARTNERIS“ 

2.1. DEMONSTRACINĖ MEDŽIAGA ,,ĮMONĖS UAB ,,GPS PARTNERIS“ VEIKLOS 

PRISTATYMAS“  

  

UAB ,,GPS partneris” nuo 2012 m. sausio 1 d. atstovauja šveicarų gamintoją ,,GeoMax”. 

Jau aštunti metai prekiauja profesionalia GPS įranga, elektroniniais tacheometrais, optiniais, 

skaitmeniniais ir lazeriniais nivelyrais, lazeriniais atstumo matuokliais (DISTO), GIS ir geodezine 

programine įranga, žemės ūkio mašinų automatinio valdymo sistemomis, ypač aukšto tikslumo 

monitoringo sistemomis ir kita kokybiška, pasaulinio lygio matavimo įranga. Lietuvos teritorijoje ir 

už jos ribų teikiamos Leica GNSS referencinio tinklo paslaugos. Moderniausia Leica SpiderNet 

referencinių stočių programinė įranga apdoroja GPS ir GLONASS palydovų siunčiamus signalus 

bei užtikrina iki 1 cm tikslumą visoje šalyje. Įmonės siekis – maksimaliai patenkinti užsakovų 

poreikius ir tokiu būdu užsitikrinti tvirtas pozicijas Lietuvos rinkoje. 

Prietaisai 

• Lazeriniai atstumo matuokliai 

Lazeriniai atstumo matuokliai, matuojantys atstumą nuo 60 iki 200 m. Šie instrumentai yra 

plačiai taikomi įvairiuose darbuose. Kai kurie iš modelių turi integruotą skaitmeninę kamerą su 

artinimo funkcija, posvyrio sensorių, kuris leidžia nustatyti matuojamo atstumo polinkį ir pan. Šios 

ir kitos funkcijos leidžia greitai ir tiksliai išmatuoti atstumą bei atlikti paprastus uždavinius. 

• Elektroniniai tacheometrai 

Elektroniniai tacheometrai – pagrindinis šiuolaikinis instrumentas statybose, geodezijoje, 

monitoringo sistemose. Pagrindinės tacheometro funkcijos – tikslūs horizontalaus bei vertikalaus 

kampo ir atstumo matavimai optiniu būdu. Tai leidžia nustatyti įvairių objektų planinę padėtį, 

vertikalumą, aukščių skirtumą, atstumo skirtumą. Leidžia rasti tašką vietovėje pagal jo koordinates 

ir dar daugiau. Kampo matavimo tikslumas – nuo 0.5” iki 7”, atstumo nuo 0,1 mm iki 3mm. 

• GPS imtuvai 
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GPS imtuvai – vieni populiariausių geodezinių instrumentų šiuo metu. Visų pirma dėl to, 

kad jie jau geba užtikrini 1–2 cm padėties nustatymo tikslumą. GPS imtuvai skirstomi pagal dažnių 

skaičių – vienadažniai (0,5 m tikslumas), dvidažniai (GPS+GLONASS) ir tridažniai 

(GPS+GLONASS+Galileo). 

• Nivelyrai 

Nivelyrai taip pat skirstomi į keletą skirtingų tipų – lazeriniai, optiniai bei skaitmeniniai. 

Visi turi skirtingus privalumus. Šių instrumentų tikslumas – nuo 2,5 mm dvigubo 1 km niveliavimo 

tikslumo iki 0,1 mm. Lazeriniai nivelyrai plačiau naudojami landšafto koregavimui, todėl jiems 

visiškai pakanka 3 – 4 mm tikslumo. 

• 3D skaneriai 

3D lazeriniai skaneriai – netolimos ateities instrumentas. Šis matavimo rezultatas – trimatis 

aplinkos vaizdas. Instrumentas geba matuoti iki 1 mln. taškų per sekundę greičiu. Tai sukurią taškų 

debesis, kurie suformuoja trimatį vaizdą. Šie skaneriai vertinami dėl matavimo greičio bei 

netaisyklingų formų objektų matavimo galimybės.  

• Monitoringo sistemos 

Monitoringo sistema – tai techninės bei programinės įrangos sistema, kuri leidžia nuolat 

stebėti objekto būklę (padėtį, aukščio kitimą, judėjimo kryptį ir pan.). Šios sistemos leidžia mm 

dalimis nustatyti objekto virpesius, formuoti ataskaitas pagal laiką, brėžti grafikus ir esant reikalui 

pranešti el. paštu ar sms žinute apie ženkliai pasikeitusią stebimo objekto būklę. Šioje sistemoje 

naudojami GPS imtuvai, robotizuoti el. tacheometrai, geotechniniai prietaisai ir kt.  

• Programinė įranga 

Ofiso: 

Leica Geo Office – programinė įranga, skirta dirbti Windows aplinkoje. Tiek GPS, tiek 

TPS ar el. nivelyrų duomenys apdorojami panaudojant tas pačias funkcijas ir komandas.  

Leica MobileMatriX – tai programinė įranga, skirta interaktyviam matavimo duomenų 

kaupimui, apdorojimui, jų peržiūrai bei redagavimui, esant ir atliekant matavimus lauke. Leica 

MobileMatriX, sukurta bendradarbiaujant kartu su ESRI ArcGIS specialistais panaudojant 

naujausias technologijas. Suteikia galimybę tiesiogiai persiųsti matavimo duomenis iš lauko į biurą. 

Ši programinė įranga buvo sukurta atkreipiant didelį dėmesį į matininkų ir GIS specialistų pastabas, 

norus bei pageidavimus. 

CAD: 
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LisCAD programinė įranga yra skirta inžinieriams ir matininkams. Duomenys iš bet kurio 

LEICA el. instrumento gali būti lengvai perkeliami į kompiuterį bei greitai ir paprastai apdorojami. 

Jūsų patogumui LisCAD yra įvairių modulių formų (Lite, Standart, Professional, Education 

network) tam, kad galėtumėte pritaikyti šią programą tik savo poreikiams bei kasdieniams darbams. 

Leica fieldPro – mobili CAD braižymo programinė įranga, sprendžianti visus architektų, 

inžinierių ir statybininkų uždavinius darbo aikštelėje. Leica fieldPro taikomoji programa veikia 

AutCAD ir kitų Autodesk produktų aplinkoje. Papildomai prie AutoCAD įrankių meniu prisideda 

Leica fieldPro įrankių juostos 

Bentley PowerSurvey ir Bentley InRoads Survey veikia AutoCAD, GeoMap arba  

MicroStation aplinkoje. 

Bentley PowerCivil for Baltics – lauko matavimų duomenų importavimas, klaidų 

skaičiavimai ir automatizuotas plano bei skaitmeninio teritorijos modelio  sukūrimas (PowerSurvey 

ir InRoads technologija). 

Monitoringas: 

Leica GeoMoS – Leica automatinio deformacijų stebėjimo monitoringo sistema. 

Kiekvienas monitoringo projektas turi specifinius matavimus ir tikslumo reikalavimus. Leica 

GeoMoS programinė įranga yra lanksčiausia automatinio deformacijų stebėjimo sistema, kuri 

jungia geodezinius, geotechninius ir metereologinius sensorius projekto rezultatams gauti – 

nesvarbu, ar tai didelis, ar mažas, laikinas ar ilgalaikis projektas. 

GNSS deformacijų monitoringo paslaugos Leica CrossCheck – tai nuolatinė 

GPS/GNSS stebėjimo sistema referencinių stočių judesiams tirti, perduoda stebėjimo duomenis 

internetu. Naudodami naujausias geodezines programas, sukurtas Leica – Geosystems, kurios 

užtikrina objekto aukščiausio tikslumo judesių nustatymą, aukščiausios kvalifikacijos specialistai 

apdoroja GPS/GNSS referencinių stočių sukauptus duomenis. Leica CrossCheck programa yra 

skirta ilgų bazinių atstumų tarp ref. stočių ir nedidelių stočių judesių monitoringui. 

GPS tinklo: 

Leica GNSS Spider – tai integruotas programinės įrangos rinkinys skirtas centralizuotam 

pavienių GPS referencinių stočių ir jų tinklų valdymui. GPS referencinių stočių neapdorotų 

matavimų kaupimas bei saugojimas, pataisų transliavimas GPS naudotojams visais žinomais 

standartiniais formatais, naudotojų duomenų bazės kaupimas, kontrolė, darbo tinkle ataskaitų 

rengimas ir dar daug kitų funkcijų padedančių dirbti greitai ir produktyviai. 
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Leica GNSS QC – tai GPS & GLONASS tikslumo kontrolei ir duomenų analizei skirta 

programinė įranga. Ši programa – pirmas pasirinkimas tikslumo monitoringo darbuose. Tai atskirai 

veikianti programinė įranga, kuri automatiškai atlieka tikrinimą ir parengia ataskaitas. 

ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI 
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GeoMax automatiniai nivelyrai 
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Techniniai duomenys 
 ZAL120 ZAL124 ZAL128 ZAL132 
  

Žiūronas 
Objektyvo diametras 36 mm  

Didinimas 20 x 24 x 28 x 32 x 

Vaizdas  Tiesioginis  

Matymo laukas <2,1 m iki 100 m 

Minimalus fokusavimas <1,0 m 

Siūlelių tinklelis taikynys su tolimačio siūleliais 

Tolimačio konstanta 100 

Tolimačio pridėtinė konstanta 0 

Kompensatorius 
Sistema  Automatinė, suspausto oro  

Darbinis diapazonas  ±15'  

Nustatymo tikslumas  <0,5"  

Niveliavimo tiklslumas 
Atstumas į standartinę prizmę  2.5 mm  2.0 mm 

Horizontalus limbas  
Diametras  106 mm 

Gradacija / intervalas  360° / 1°  

Komunikacija 
Vidinė atmintis  10000 taškai  

Sąsaja  USB, RS232  

Bendra 
Sferinio gulsčiuko jautrumas  8′ / 2 mm 

Sferinio gulsčiuko veidrodėlis paprastas  

Mikrometriniai sraigtai  Begaliniai, iš dviejų pusių  

Atsparumas dulkėms ir vandeniui  IP54  

Priveržimo varžtas  5/8″  

Svoris  1,5 kg  

Darbinė temperatūra -20°C iki + 40°C 
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Nexteq

GIS GPS serija

 

1 
 
 

Kas yra Nexteq Navigation?

• Nexteq Navigation – yra Kanadoje įsikūrusi 

inovatyvių sprendimų kompanija, 

besispecializuojanti globalinėmis 

navigacinėmis sistemomis (GNSS) ir siūlanti 

platų GIS imtuvų spektrą savo klientams 

visame pasaulyje. 

 

2 
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Nexteq paslaugos

• Freedom – SBAS pataisos.

• i-PPP (Precise Point Position) – realaus laiko 

pataisos iš globalaus referencinių stočių
tinklo.

 
3 

Nexteq GIS imtuvai

T serija
Modelis Aprašymas Tikslumas Dydis (mm) Savybės

T5A Galingas, 

patogus, 

inovatyvus 

rankinis GIS 

imtuvas.

Freedom SPP 1.0 m

Freedom SBAS 0.4 m

i-PPP: 0.5 m

RTK: Float 0.2 m, 

Fixed 2 cm + 1 ppm

215x97x57 • IP66

• 3.7“ VGA liečiamas 

LCD ekranas

• 3Mpix kamera

• microSD kortelės 

jungtis

• Bluetooth ir Wi-Fi

• Kompasas, 

altimetras

T6 Atsparus, 

lengvas, tikslus.

SPP: 1.5 m

SBAS: 0.5 m

i-PPP: 0.5 m

180x91x32 • IP66

• 3.5“ liečiamas LCD 

ekranas

• 3Mpix kamera

• microSD kortelės 

jungtis

• Bluetooth ir Wi-Fi

• Altimetras, kompasas

T8 Lengvas, 

paprastas 

naudoti.

SPP: 2 – 5 m 180x91x32 • IP66

• 3.5“ liečiamas LCD 

ekranas

• 3Mpix kamera

• Bluetooth ir Wi-Fi

• Kompasas, altimetras

 
4 
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GIS programinė įranga

NexGeo

• Savybės:

– Visos reikalingos funkcijos lauko duomenų
kaupimui bei saugojimui;

– Vektorinių bei rastrinių žemėlapių
palaikymas;

– Duomenų apsikeitimas su biuro 

programinę įrangą;

– Vėlesnis matavimo duomenų apdorojimas 

(post processing);

– Suderintas su kitais GIS duomenų fomatais.

 
5 

GIS programinė įranga

NexGeo

Nuotraukos 

susiejimas su objektu

Kodavimas ir simbolių
naudojimas

Meniu

Žemėlapio 

langas

 
6 



   

2.2. ĮMONĖS INTERNETO SVETAINĖ: www.gpspartneris.lt  
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3 MOKYMO ELEMENTAS. GEODEZINIŲ MATAVIMŲ IR PLANŲ SUDARYMO, 

NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR TECHNIKĄ, ORGANIZAVIMAS UAB ,,CAD IR F 

PROJEKTSERVISAS“ 

3.1. DEMONSTRACINĖ MEDŽIAGA ,,ĮMONĖS UAB ,, CAD IR F PROJEKTSERVISAS“ 

VEIKLOS PRISTATYMAS“ 

 

 

 

CAD ir F Projektservisas, UAB 

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius 

Tel. +370-5-2344030; +370 698-82229 

cadf@post.omnitel.net 
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UAB „CAD ir F ProjektServisas“ įkurta 1991 m., pagrindinė įmonės veiklos 

kryptis yra architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai (architektūriniai – konstruktyviniai 

apmatavimaitai, sudėtingų objektų fotogrametriniai apmatavimai, įvairios paskirties civilinių, 

industrinių ir kulto pastatų architektūriniai – konstruktyviniai apmatavimai, pastatų konstrukcijų 

apmatavimai, pjūviai, fasadai, architektūrinės detalės, erdviniai modeliai). 

Nuo 1993m. visi matuojami objektai braižomi CAD sistema ir pateikiami užsakovams 

skaitmenine forma. Apmatavimų darbai buvo atliekami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, 

Baltarusijoje, Ukrainoje, Azerbaidžane, Didžiojoje Britanijoje. Vokietijoje 1994 – 2006 metais 

atlikta virš 100 objektų apmatavimų. 

 

3.2. ĮMONĖS ATLIKTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI 

2006 m.  Vilniaus Arkikatedra ir Valdovų rūmai 

2007 m. Lentvario dvaro rūmų pastatų kompleksas: 

 Plungės dvaro rūmai su oficina  

 Užutrakio dvaro rūmų pastatai  

 Jaunimo Teatras Vilniuje 

2008 m. Misionierių vienuolynas Vilniuje 

2009 m. Dominikonų vienuolyno (Dominikonų g. 4,6) architektūriniai 

fotogrametriniai apmatavimai (unikalus kodas 10347) 

 Šv. Teresės Bažnyčia Vilniuje, architektūriniai  fotogrametriniai 

apmatavimai (unikalus kodas 27322)  

Raudondvario dvaro sodybos pastatų Raudondvaryje, Kauno raj. 

architektūriniai  fotogrametriniai apmatavimai (unikalus   kodas 971) 

Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios, Radviliškio r. architektūriniai 

fotogrametriniai apmatavimai (unikalus kodas 971)  

2010 m.  Pastato Vilniuje, Basanavičiaus g.15, architektūriniai 

 fotogrametriniai apmatavimai (unikalus kodas 15879) 

Gedimino kalno ir aukštutinės pilies teritorijoje esančių statinių 

fotogrametriniai apmatavimai 

(unikalus kodas 141) 
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Portsmouth- Gosport, UK, Royal Hospital Haslar ligoninių komplekso 

toponuotrauka ir pastatų matavimai 

Pastatų Baku (Azerbaidžanas) fasadų matavimai 

Statomos Kauno Žalgirio arenos išpildomosios nuotraukos 

Vilniaus Universiteto centriniai rūmai– fasadų matavimai 

2011 m. Pastatų Jasinskio g. 10–12 fasadų apmatavimai  

Arnionių, Grinkiškio, Antazavės, Palonų dvarai 

Sedos, Joniškėlio vandens malūnai 

Daugiaaukščių pastatų perdangų išpildomosios nuotraukos: 

Minske (Baltarusija) 

Vilniuje (Savanorių pr. 1)  

Pastatas Palangoje, Dariaus ir Girėno nr.1 („Palangos žuvėdra“) 

Viso 49 apmatavimų objektai 2011m. 

2012 m.  Vilniaus Arkikatedros Bazilikos varpinė 

 Kvetkų, Onuškio, Skaudvilės bažnyčios 

 Pakruojo dvaro pieninė 

 Panemunės pilies fasadai 

 Salyklo bokštas Stakliškėse 

 Ligoninių komplekso Tilto g. Vilniuje visų fasadų apmatavimai 

Užupio g. 24 

Viso 2012 m. atlikta jau 20 objektų. 
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ST. Katharinenkirche bažnyčios izometrija 

(Brandenburgas, Vokietija) 
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3.3. PRIETAISŲ DEMONSTRAVIMAS 

UAB „CAD ir F Projektservisas“ turimų techninių ir programinių priemonių, reikalingų 

stereofotogrametriniams darbams atlikti, sąrašas: 

Techninės priemonės: 

1. Metrinė kamera UMK 13/65. 

2. Metrinė kamera UMK 13/10. 

3. Skaitmeninė kamera CANON EOS 5D Mark II. 

4. Elektroninis tacheometras TCR 1105 (Leica). 

5. Analitinis stereoploteris SD-2000 (Leica). 

6. Tolimačiai DISTO (Leica). 

7. Spausdintuvas (ploteris) A0  CANON iPF700. 

Programinė įranga: 

1. Skaitmeninės fotogrametrijos PĮ sistema PHOTOMOD (Rusija). 

2. GIS PUMATEC (Fjellanger Wideroe, Norvegija). 

3. CAAD SPIRIT (SoftTech GmbH, Vokietija). 

4. CAAD AutoCad (Autodesk). 

5. Kita standartinė PĮ: MS Windows, MC Office ir pan. 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. GEODEZINIŲ MATAVIMŲ IR PLANŲ SUDARYMO, 

NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR TECHNIKĄ, ORGANIZAVIMAS UAB 

,,INFOERA“ 

4.1. DEMONSTRACINĖ MEDŽIAGA ,,ĮMONĖS UAB ,, INFOERA“ VEIKLOS 

PRISTATYMAS“ 

 
 1 

 

 
 2 
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 3 
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23 



   

4.2. ĮMONĖS INTERNETO SVETAINĖ: www.infoera.lt 
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4.3. PLATINAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR TECHNINĖS ĮRANGOS 

BUKLETAI / APRAŠYMAI  

MOKYMO CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS 
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SERTIFIKAVIMO CENTRO VEIKLA 
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5 MOKYMO ELEMENTAS. DĖSTYTOJO ATASKAITA 

5.1. REIKALAVIMAI ATASKAITAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

............................................................................................................................... 
Mokytojo vardas, pavardė 

.............................................................................................................................. 
Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

 

ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................... 
Data 

Vilnius 
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1. Aprašykite įmonės struktūrą bei teikiamas paslaugas. 

2. Pateikite, kokią programinę įrangą bei prietaisus naudoja įmonės. 

3. Įvardinkite kiekvienos įmonės patirtį vykdant svarbius projektus. 

4. Įvardinkite kaip panaudosite vizitų metu sukauptas žinias technologinių kompetencijų 

tobulinimui. 

5. Pateikite išvados bei pasiūlymus. 

UAB ,,Geokada”  

 

 

Apibendrinimas  

UAB ,,GPS 

partneris” 

 

 

 

Apibendrinimas  

UAB ,, CAD ir F 

Projektservisas”. 

 

 

 

Apibendrinimas  

UAB ,,InfoEra”  

 

Apibendrinimas  

Išvados ir 

pasiūlymai 

 

 

...................................................    ....................................................... 
        (parašas)                 (vardas, pavardė) 
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VERTINIMO KRITERIJAI 

Savarankiškas darbas vertinamas Įskaityta/Neįskaityta. Savarankiškas darbas įskaitomas, 

jei mokytojo/dėstytojo ataskaitoje: 

1. Aprašyta įmonių struktūra, jų teikiamos paslaugos. Pateiktas apibendrinimas. 

2. Išvardinta įmonėse naudojama programinė įranga bei prietaisai. Pateiktas apibendrinimas. 

3. Aprašyta kiekvienos įmonės patirtis vykdant svarbius projektus. Pateiktas apibendrinimas. 

4. Pateikta įgyta patirtis bei jos pritaikymas. 

5. Informacija pateikta glaustai, struktūruotai, pateiktos išvados, pasiūlymai bei įgytos patirties 

pritaikomumas. 
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MODULIS B.15.2. GEODEZIJOS NAUJOVĖS IR PLĖTROS TENDENCIJOS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GEODEZIJOS NAUJOVIŲ APŽVALGA LIETUVOJE IR 

UŽSIENYJE 

1.1. PASKAITOS ,,GEODEZIJOS NAUJOVIŲ APŽVALGA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE” 

MEDŽIAGA 

NAUJAUSI GPS / GNSS IMTUVAI 

Technologijoms stipriai žengiant į priekį, keičiasi matavimo būdai. Vis daugiau matavimų 

galima atlikti GNSS imtuvais ar integruotomis sistemomis su robotizuotais tacheometrais (Trimble 

IS rover). 

Pristatomi naujausi gaminami Trimble GPS/GNSS imtuvai. Trimble R4 (modelis-3), R6 

(modelis-3), R8 (modelis-3), bei Trimble R10. Aptariami techniniai duomenys, bei skirtumai. 

Didžiausias dėmesys skiriamas naujienai GNSS imtuvui Trimble R10. Imtuvas pateiktas į rinką 

2012m. spalio mėn. ir pirmą kartą pristatytas pasaulinėje geodezijos parodoje „Intergeo“ 

Vokietijoje, Hanoveryje.  

 

 

Trimble R10 iš esmės keičia GNSS matavimų technologiją su integruotomis 
technologijomis, tokiomis kaip: 

• Trimble HD-GNSS – technologija pakeitusi fixed/fload algoritmą; 

• Trimble SurePoint™ – įmontuotas posvyrio sensorius imtuve (automatinis 

matavimas, tikslumo analizė ir t.t.); 
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• Trimble xFill™ – revoliucinis sprendimas GNSS imtuvų rinkoje, tai diferencialinių 

pataisų  priėmimas iš geostacionarių palydovų; 

• Trimble 360 – 440 kanalų panaudojimo galimybės. 

 

Trimble

 
1 

Sprendimai Jūsų
sėkmei!

 
2 

Ko galime tikėtis?

• Matuoti, dalintis, pateikti rezultatus

• Nauji produktai ir sprendimai

• Sudėtingoms užduotims – paprasti sprendimai

Sprendimai Jūsų sėkmei!

 
3 

Trimble valdiklių raida

1992
TDC1

1997
TSC1

2000
TSCe

2005
TSC2

 
4 

TCU

– Patobulintas ir pritaikytas
duomenų kaupiklis/valdiklis 
greitesniam „Trimble Access“
veikimui

• Didesnis ekranas

• 624 MHz procesorius

• 128 MB SDRAM

5 

Planšetinis kompiuteris

• Nauji įrankiai:

– Skaitmeninis žemėlapis ir DXF exportas

– Paviršiaus kūrimas

– Tūrių skaičiavimas ir ataskaitos

6 
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2012 m. Pristatome...

TSC3

7 

Pagrindinės sąvybės

• Modernus ir atsparus aplinkos 
poveikiui 

• Turtinga komplektacija

• Intuityvus ir paprastas naudoti

• Aukščiausios kokybės sprendimas 
produktyvesniam darbui

8 

Pagrindinės sąvybės ir naudos

Sąąąąvybėėėė Nauda
Trimble Access lako matavimo 

programa
Pagreitinti duomenų surinkimą, apdorojimą. Pateikti duomenis 

analizei ir kontrolei. 

Trimble Access paslaugos Novatoriški duomenų perdavimo būdai leidžia juos perduoti 
akimirksniu iš lauko į biurą ir atvirkščiai.

Automatiškai fokusuojanti foto 
kamera su LED blykstėmis

Kaupkite vaizdinę medžiagą matavimo vietoje, fotografuokite 
nestandartines situacijas lauke, nuotraukas naudokite vietoje 

abrisų.

Įvestis/Išvestis: GSM/GPRS 
modemas, serijinis prievadas, 
USB, Bluetooth, WiFi, 2,4GHz 
radio siųstuvas/imtuvas.

Patogus duomenų perdavimas įvairiais būdais. Komunikacija tarp 
prietaisų be laidų. Interneto ryšys lauke.

Integruotas GPS imtuvas / 
komasas / akselerometras

Dar niekad nebuvo taip patogu atlikti nužymėjimo darbų, kaip su 
integruotu elektroniniu kompasu... 

Dar daugiau talpos ir 
operatyviosios atminties

Atminties pakaks ir taškams, ir linijoms, ir fotovaizdams, ir 
vektoriniams duomenims.

4.2” spalvotas lietimui jautrus VGA 
ekranas

Didelis, ryškus, lietimui jautrus ekranas patogiam darbui įvairiuose 
situacijose.

ABCD / QWERTY klaviatūra Pasirinkite jums patogų klaviatūros išdėstymą

  
9 

Fotografuok

• Kaupkite papildomą informaciją nuotraukų pagalba

• Susiekite nuotrauka su vietos koordinate

  
10 

Produktyvumas Jūsų rankose...

• Pasinaudok Integruotos Sistemos galimybėmis

• Išnaudok sistemą 100% su Trimble Access Services

 
11 

Trimble Access 2011.10

 
12 
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Trimble Access moduliai

• General Survey
– Pagrindiniai matavimai

• Spec. moduliai
– Keliai
– Tuneliai
– Nauja: Kasyba
– Nauja: Stebėjimai

• Trimble Access paslaugos
– Trimble AccessSync
– GNSS Prognozė

• Trimble Sujungtos Grandys
• Nauja: Trimble Access ir Spatial 

Imaging
Naujame planšetiniame Trimble PC!

Web Serveris

 
13 

GPS/GNSS raida

1993
RTK

1997
4800 – ”viskas ant kartelės”

2002
5800 – belaidis

Šiandien
R8GNSS – 220 kanalų
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Trimble GNSS
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GNSS imtuvų “šeima”

D
a

rb
o

 n
a

šu
m

a
s

KainaModuliniaiIntegruoti Delniniai

Naujas 

“šeimos”

narys

Trimble GeoXR
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GeoXR

• Integruotas 220 kanalų GNSS imtuvas

• Pritaikytas darbui VRS stočių tinkle

• “Žalių” duomenų kaupimas

• Centimetrinio matavimo tikslumo GNSS imtuvas su 
integruota GPS/GLONASS L1/L2 antena 

• Integruota foto kamera susiejanti koordinate su 
nuotrauka 

• Su Trimble Access lauko matavimo programa

  
17 

Pritaikytas darbui VRS stočių tinkle

• 220 kanalų Maxwell-6 GNSS lustas

• Trimble Access

• Integruotas GSM/GPRS modemas korekcinių pataisų priėmimui iš VRS 
tinklo

• Trimble patikimumas ir kokybė

  
18 

 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

84 

 

 

 

Daugiafunkcijinė GNSS Sistema

• Matavimas realiuoju laiku (RTK) su išorine GNSS antena

• Matavimas realiuoju laiku (RTK) su integruota GNSS antena

• Žalių duomenų kaupimas tolimesniam apdorojimui

 
19 

Trimble Access

• Modular, scalable and easy to use

• GeoXR support only
– Tunnels, Monitoring and Mines modules are not available

• Easily transfer job data to/from the Trimble Tablet, TSC3 or Trimble 
CU for use with other Trimble GNSS or optical sensors

– Trimble Business Center

– Onsite via USB memory or wirelessly via Bluetooth

– Over the internet (Trimble Connected Community/Email etc.)

• Trimble VRS + Trimble Access + Services on the GeoExplorer 
platform is the ultimate high-end network rover solution

 
20 

Unikalios sąvybės

• Centimetrinis tikslumas be išorinės antenos

• 220 kanalų L1/L2 GPS/GNSS imtuvas ir duomenų
kaupiklis viename

• 4.2” ekranas ir 5MP foto kamera su auto 
fokusavimo funkcija

• Baterija gali būti keičiama be matavimų trūkio

• Trimble AccessW

• Trimble VRS technologijaW

• Trimble Business CenterW
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Standartinė komplektacija

• Pagrindinis įrenginys GeoXR su Trimble 
Access

• Baterijos, Li-ion (x2)

• Laikikliai

• Apsauginės ekrano pleveles (x15)

• Naudotojo vadovas

• Išorinė GNSS “Tornado” antena

• Išorinės antenos pajungimo laidas

• Stalinis baterijų krautuvas (x2)

• USB duomenų perdavimo laidas

• Transportavimo dėklas
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W

Trimble VRS Europoje
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Trimble VRS

  
24 
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El. tacheometro raida

1948
Geodimeter 0

GEOdetic DIstance
METER

1971
Geodimeter 700

Pirmas pasaulyje
el. tacheometras

1990
GDM 4000

Pirmas pasaulyje
”Robotikas”

1994
GDM 600

Pirmas pasaulyje  
modernizuojamas
el. tacheometras

2005
TrimbleS6
MagDrive

technologijos
pristatymas

2007
Trimble VX

Pirmas 
skenuojantis 
”Robotikas”

su vaizdo kamera
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Premium

Advanced

Standard

Trimble el. tacheometrų „šeima“

Trimble 
VX

Trimble M3
Trimble S3

Trimble S6

Trimble S8
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Trimble VISION™

• Ši technologija 2007 metais pristatyta el. 
tacheomeruose Trimble VX Spatrial Station

• Nuo 2010 pradžios VISION™ pradėta 
naudoti ir Trimble S8 serijos prietaisuose

– 2” video el. tacheometras;

– Geri klientų atsiliepimai;

– Konkurentai pradėjo plagijuoti šią
technologiją.
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Dabar ir Trimble S6 su VISION™ technologija

• Pasirinktinai gali būti 
Trimble S6 el. 
tacheometruose

• 2”, 3”, 5”
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Trimble VISION™

• Trimble VISION™ suteikia galimybę matyti viską
tiesiogiai duomenų kaupiklio ekrane, ką fiksuoja 
tacheometras.
– Taškus matuokite vienu paspaudimu ekrane

– Neprieidami prie tacheometro matuokite taškus DR 
būdu (lazeriu)

– Ekrane „gyvai“ matykite visus sumatuotus taškus

– Fotografuokite ir fiksuokite situaciją „metrine“ kamera

  
29 

Premium

Advanced

Standard

Trimble S6 ir Trimble S8 pasikeitimai

Trimble S6 
2”, 3”, 5”
Tracklight

Trimble S6 
2”, 3”, 5”
Vision

Trimble S8 
1” Vision

Trimble S8 
spec.

modelis

Trimble S8 
2” Vision

DR Plus ir 
LRFL

  
30 
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Trimble M3

 
31 

 

Premium

Advanced

Standard

Trimble 
VX

Trimble M3

Trimble S3

Trimble S6

Trimble S8

Trimble el. tacheometrų „šeima“

32 
Trimble M3 su Trimble Access

• Programinė įranga Trimble Access
diegiama į prietaiso vidinę atmintį
– Pasirinktinai gali būti su moduliu Keliai

• 1“ kampo matavimo tikslumo modelis
– Tik su optiniu centryru ir veržiamaisiais 

mikrometriniais sraigtais

Pristatytas 2010 metų sausio mėn.
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Trimble Access On Board

• Visas Trimble Access funkcionalumas.
– Taškų kodavimas

– Grafinė sąsają COGO uždavinių sprendimui.

– Patogus taškų, linijų, lankų ir ašinių linijų
žymėjimas naudojantis vektoriniais 
duomenimis.

– Naudokite M3 pagalba sukauptus duomenis 
kituose prietaisuose su Trimble Access

* On Board - diegiama į prietaiso vidinę atmintį  
34 

Matuok, dalinkis ir pristatyk

  
35 

 
 

Programinė įranga

• Biuras
– Trimble Business Center

– Trimble Real Works

– Trimble 4D Control

• Laukas
– Trimble Access

– Trimble Survey Controller

– Trimble Digital Field Book

– Trimble Survey Manager

  
36 
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Integrated Surveying – Integruota Sistema

Trimble 
Access

Trimble Sujungtos Grandys

Trimble 
Business

Center

37 

 

Naujos galimybės

• Naujų instrumentų palaikymas

• Funkcija „As-staked Points“

• Papildomi du atributinės informacijos laukeliai

• Bazinių linijų skaičiavimas naudojant visus 
procesoriaus branduolius

• GPSeismic eksportas

• Atributinės informacijos eksportas

• Papildyta mokomoji medžiaga

38 

Ženklinkite ir tikrinkite

• Importuokite vietovėje paženklintus taškus ir 
kontroliuokite atliktų darbų tikslumą

• Paženklintų taškų kontrolė TBC programoje.
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Multi-core Bazinių linijų skaičiavimas

• Greitesnis „žalių“ duomenų
apdorojimas/skaičiavimas naudojant visus 
procesoriaus branduolius.
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Pagalbinė, mokomoji medžiaga

• Iliustruota pagalbinė medžiaga anglų kalba
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Ačiū už dėmesį !
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Pristatomas unikalus  rankinis Trimble GeoXR imtuvas su integruota 

L1/L2 GNSS antena. Imtuvas skirtas tiek tiksliems geodeziniams, tiek atlikti 

tikslius GIS matavimus, be išorinės geodezinės antenos centimetriniu tikslumu.  

 

 

GNSS REFERENCINIS TINKLAS 

Trimble kompanija – RTK technologijos pradininkė, (dešimto dešimtmečio pradžioje) 

žinoma kaip teikianti aukšto tikslumo pataisas įvairiems lauko darbams. Per kitus du dešimtmečius, 

RTK tapo pirmaujančia centimetrinio tikslumo pozicijos nustatymo metodika. Trimble 2000 m. 

pristatė VRS technologija ir netrukus po to, Trimble VRS Now tinklą. Šiandien, Trimble VRS yra 

plačiausiai pasaulyje naudojamas ir pripažintas RTK sprendimas. 
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Pristatomas tinklas, kuris bendrai naudoja visas 143 Trimble VRS Now Europe stotis, 

esančias efektyviu atstumu nuo matuotojo (GPS/GNSS imtuvo). O tai reiškia, kad matavimus 

galima atlikti visoje Europoje. Naudojant VRS Now technologiją pataisos apskaičiuojamos 

efektyviai visame stočių apribojamame plote. Valdymo centras įrengtas Vokietijoje ir veikia 24 

valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 

 

Naujiena Lietuvoje 

Trimble VRS Now matavimams Lietuvoje šiuo metu naudojamos devynios stotys: 

Vilniuje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Gdansk, Białystok (Lenkija), Jelgava, Riga, Preili, Ventspils 

(Latvija). Matavimams galima naudoti, bet kurio gamintojo GPS/GNSS imtuvus galinčius matuoti 

RTK režimu. Stotyse naudojama naujausia techninė įranga: Trimble Net R9 imtuvai, Trimble 

Zephyr Geodetic 2 antenos, LMR-400 antenos laidai. Naudojant imtuvus, kurie priima signalus iš 

Glonass, Galileo, QZSS palydovų, darbo našumas padidės trigubai. Norint išnaudoti visus VRS 

Now privalumus Trimble rekomenduoja naudoti naujausius Trimble R8, R10 GNSS imtuvus. 
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Apžvelgiami naudojimosi privalumai: 

Trimble VRS Now suteikia galimybę panaudoti visas VRS technologijos galimybes; 

Tinklas palaiko Navstar (JAV, GPS), Glonass (RF), Galileo (EU), QZSS (JP,kvazi-

zenitinę), Compass bei geostacionarių palydovų sistemas (SBAS); 

Suteikiamas prisijungimas prie tinklo internetinio portalo, kuriame galima matyti realaus 

laiko tinklo būseną (bendrą ir atskirai kiekvienos stoties) (Sensor Map), atmosferos sąlygų 

prognozę, pataisų statiniams duomenims parduotuvę (Reference Data Shop), matavimų ataskaitas 

tiek tekstiniu formatu, tiek naudojant Google Maps žemėlapius (iScope™); 

Kiekviena stotis įrengta naudojant naujausią techninę įrangą, todėl duomenys patikimi, 

nuoseklūs ir kokybiški; 

Demonstracija “gyvai” prisijungus prie internetinio portalo: http://vrsnow.eu/ 
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NAUJAUSI MECHANINIAI IR ROBOTIZUOTI TACHEOMETRAI 

 

 

 

 

 

 Trimble Access 

Pristatomi naujausi gaminami elektroniniai tacheometrai. Trimble M3, S3, S6, S8, VX. 

Pateikiami techniniai duomenys, bei skirtumai. Gyvai demonstruojamos unikalios lauko matavimų 

programinės įrangos galimybės ir funkcionalumas: 

• Patogi vartotojo sąsaja; 

• Sprendžiami uždaviniai; 

• Sąveika su prietaisas; 

• Auto pasijungimas; 

• Navigacija iki objekto; 

• Aktyvi duomenų bazė ; 

• Uždavinių sprendimas ekrane; 

• Foto vaizdo prisegimas (Valdiklis Trimble TSC3); 

• “Aktyvus” žemėlapis; 

• „Kitų prietaisų“ panaudojimas; 

• Brėžinių ir ortofoto apsikeitimas; 

• Help (Pagalbos įrankis). 
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DARBŲ OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANT NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS 

Šiuolaikinėje geodezijoje nepakanka greitai, kokybiškai, tiksliai atlikti matavimus. 

Informatyvus ir efektyvus duomenų surinkimas ir perdavimas turi didelę įtaką darbo našumui. 

Duomenys gali būti siunčiami iš personalinio kompiuterio į valdiklį tiek laidiniu, tiek bevieliu 

(GPRS, Bluetooth ar Wi-Fi) ryšiu. Pateikiami pavyzdžiai, kaip patogiai perduoti duomenis iš vieno 

įrenginio į kitą ar apsikeisti duomenis nuotoliniu būdu spūstelėjus tik keletą mygtukų. Atliekamas 

duomenų apsikeitimas Trimble TSC3 valdiklyje “gyvai”.  

Naujausiuose prietaisuose galima ne tik matuoti koordinates, kurios valdiklyje 

atvaizduojamos taškais ar kt. taškiniai ženklais, koduoti,  bet ir atlikti automatizuotą braižymą, t.y. 

matuojant nurodant atitinkamą kodą – braižomi linijiniai objektai. Naudojant šį metodą nebereikia 

braižyti vietovės situacijos popieriuje - “abrisų”. Taip pat vietovės situacijos užfiksavimui 

naudojamos valdiklyje įmontuotos foto kameros. Todėl užfiksuojama detalesnė vietovės 

informacija. 
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FOTOVAIZDŲ PANAUDOJIMAS ŠIUOLAIKINĖJE GEODEZIJOJE 

Pristatoma naujausia Trimble VISION™ technologija integruota į robotizuotus Trimble 

S6, S8, VX elektroninius tacheometrus. Šios technologijos dėka:  

 

• Matoma valdiklyje tai, ką mato  robotizuotas elektroninis tacheometras; 

• Nurodoma valdiklio ekrane tai, ką norima matuoti; 

• Patogiai matuojama nuotoliniu būdu; 

• Nepraleidžiami charakteringi taškai; 

• Automatinis fokusavimas; 

• Automatinis pasukimas; 

• Galimybė pasitikrinti; 

• Metrinė foto kamera – skaičiavimai vaizde; 

• „Aktyvi“ prizmė ir jos paieška; 

• Saugūs ir patogūs matavimai. 
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3D SKENERIŲ PRITAIKYMAS GEODEZIJOJE 

 

Pristatomas rinkoje mažiausias 3D lazerinis vaizdo skeneris – Trimble TX5. Trimble TX5 

skeneris suteikia galimybę vartotojui tiksliai įvertinti esamas sąlygas ir greitai, bei preciziškai kurti 

didelės skiriamosios gebos nuotraukas. Kiekvienas nustatytas taškas trimatėje erdvėje gali būti 

panaudotas virtualiuose inžineriniuose modeliavimuose, naudojamas randant tinklo sujungimo 

taškų trukdžius arba kuriant 2D, 3D CAD formas. 

Pateikiami Lietuvoje ir užsienyje atliktų darbų pavyzdžiai: 

• Geodeziniai matavimai; 

• Fotogrametriniai matavimai; 

• 3D modeliavimas; 

• Tūrių skaičiavimas; 

• Monitoringas; 

• 3D skenavimas. 
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NEPILOTUOJAMO LĖKTUVĖLIO PRITAIKYMAS AEROKARTOGRAFAVIMUI 

Gatewing – naujiena tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nepilotuojamas aerokartografavimo 

įrankis užpildęs trūkstamą segmentą tarp įprastos geodezijos ir nuotolinio skenavimo. Unikalus 

sprendimas sudarantis skaitmeninį paviršiaus modelį ir ortofoto nuotrauką, kurios rezoliucija siekia 

iki 5 cm tikslumą.  

• Mokymo medžiagoje pateikiama: 

• Techniniai parametrai; 

• Veikimo principas; 

• Fiziniai reikalavimai; 

• Duomenų apdorojimo galimybės; 

• Video medžiaga (demonstracinis skrydis). 
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ERDVINIS KOMUNIKACIJŲ IEŠKIKLIS SPAR300 

Mokymų metu pristatomas požeminių komunikacijų ieškiklis, kurio modeliavimu pagrįstas 

procesorius iš įvairių sensorių gautus duomenis apdoroja ir suskaičiuoja 3D georeferencinį 

komunikacijos tašką. Vienu metu gaunama metrais išreikšta bendra 

klaidų suma įvertinus procese naudojamų sensorių duomenis. 

Automatiškai dokumentuojamos padėties nustatymo atskiros paklaidos 

bei bendra jų suma. 

Pristatoma: 

• Veikimo principas; 

• Pritaikymo galimybės; 

• Privalumai; 

• Fiziniai trūkumai; 

• Galimi metodai; 

• Duomenų integracija; 

• Gaunami rezultatai. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. PASKAITOS ,,GEODEZINIŲ MATAVIMŲ PASLAUGŲ 

PLĖTRA” MEDŽIAGA 

LITPOS TINKLAS

Paslaugų plėtros tendencijos 
Lietuvoje ir užsienyje

1

 

LitPOS stotys
1997 m. projektas, 13 stočių

2
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LitPOS stotys
2007 m. tinklo schema: 25 stotys

3

 

LitPOS tinklas su 5 užsienio stotimis
2009 m. tinklo schema: 30 stočių

4
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LitPOS tinklas su 5 užsienio stotimis
2012 m. tinklo schema: 30 stočių

5

 

LitPOS tinklo koordinačių kokybė

6
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Prievadų panauda pagal taikomą duomenų
perdavos formatą 2010 m. 

7

 

2007-2012 LitPOS vartotojų skaičius

8
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LitPOS vartotojų pasiskirstymas 

9

 

Vartotojų, naudojusių LitPOS tinklą/mėn., 
skaičius 2010 m. 

10
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Latvija

Latpos 2005 m.
20 stočių
4 serveriai

11

 

Latpos vartotojai 2012

� 70 companies

� $130 RTK licenzijų

� $10 DGPS licenzijų

� $460 post processing licenzijų

12
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Latpos kainos

� RTK metinė prenumerata 656 EUR

� $RTK mėnesinė prenumerata 96 EUR

� $RTK dienos prenumerata 19 EUR

� $DGPS metinė prenumerata173 EUR

13

 

Valstybinių tinklų plėtra

Lietuva:

1. Naujos stotys: Ukmergė, Vištytis, Nida, Klaipėda
2. Būtina pajungti LatPOS stotis Liepojoje, Saldus, Dobele
ir ieškoti galimybių bendradarbiauti su Baltarusija
3. Techninės ir programinės įrangos naujinimas
4. Iki 2014 m. parengti 1 cm tikslumo geoido modelį
3. Daugiau Licencijų (50 +50+).

Latvija:

2. Papildyti Iki 30 stočių
3. GLONASS, GALILEO, Kompass

14
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3 MOKYMO ELEMENTAS. DĖSTYTOJO PROJEKTAS – ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

PROFESINIO RENGIMO PROCESE 

3.1. REIKALAVIMAI PROJEKTUI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

................................................................................................. 
Mokytojo vardas, pavardė 

.............................................................................................................................. 
Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................... 
Data 

Vilnius 
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Klausimai 

1. Naujausi GPS / GNSS imtuvai Trimble R4, R6, R8, R10, GeoXR  jų techniniai duomenys, 

skirtumai. 

Išvardinkite Jūsų nuomone Trimble GeoXR GNSS imtuvo panaudojimo sritis? 

Kuo Jūsų nuomone yra išskirtinis Trimble R10 GNSS imtuvas? 

 

 

2. GNSS referencinis tinklas ( Trimble VRS Now  Lietuvoje ir užsienyje (stotys, technologija, 

padengiamumas). 

Kokiu formatu siunčiamos GALILEO diferencialinė pataisos Trimble VRS Now™ tinkle? 

 

 

3. Naujausi mechaniniai (Trimble M3) ir robotizuoti tacheometrai (Trimble S3, S6, S8, VX), jų 

veikimo principai, skirtumai, programinės valdymo įrangos „Trimble Access“ galimybės ir 

funkcionalumas.  

Išvardinkite labiausiai Jums patikusius ir taikytinus uždavinius „Trimble Access“ programoje.  

 

 

4. Darbų optimizavimas naudojant koordinačių, brėžinių, foto vaizdų sinchronizavimą dirbant 

personaliniu kompiuteriu. Duomenų perdavimas elektroniniu paštu ir Bluetooth ryšiu. 

Automatizuotas kodavimas ir braižymas. 

Aprašykite kuo yra naudingas brėžinių perdavimas į valdiklį?  

 

 

5. Fotovaizdų panaudojimas šiuolaikinėje geodezijoje. 

Išvardinkite kokiose srityse efektyviai galima panaudoti Trimble Vision technologiją? 
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6.  Išvados. Pasiūlymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................    ....................................................... 
        (parašas)                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Mokytojo projektas vertinamas Įskaityta/Neįskaityta. Projektas įskaitomas, jei 

mokytojas/dėstytojas ataskaitoje atsakė į visus pateiktus klausimus, pateikė išvadas bei pasiūlymus. 
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MODULIS S. 15.1. GEODUOMENŲ APDOROJIMAS, NAUDOJANT 

KOMPIUTERINES PROGRAMAS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. GEODUOMENŲ APDOROJIMAS ,,GEOMAP 2011“ 

PROGRAMA 

 

1.1.  KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS ,,GEOMAP 2011” NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 

GeoMap yra Autodesk Inc. ir InfoEra produktas sukurtas Autodesk Map programos 

pagrindu ir pritaikytas Lietuvos matininkų rinkai.  

 

1 pav. GeoMap programos piktograma 

GeoMap programa galima: 

• importuoti duomenis iš elektroninių matavimo prietaisų; 

• suvesti duomenis ranka iš matavimų žiniaraščio; 

• lyginti geodezinių matavimų ėjimus;  

• sudaryti topografinius, žemės sklypų ir statinių kadastrinius, nuosavybės teisių atkūrimo 

į žemę, mišką, vandens telkinius  planus, inžinerinių tinklų (kontrolines) geodezines 

nuotraukas, planus (naudojant sutartinius ženklus ir paruoštas planų formas), braižyti 

inžinerinių komunikacijų ar žemės paviršiaus profilius; 

• spręsti įvairius geodezinius uždavinius (atvirkštinis geodezinis uždavinys, taškų ant 

linijos radimas, linijų pratęsimas nurodytu atstumu, dviejų linijų susikirtimo taškas, 

linijos vidurio taškas, dviejų linijų sukirtimas, lygiagreti linija, nelygiagreti linija, 

statmuo į liniją, statmuo nuo linijos, linijinis, kampinis, kampinis – linijinis, polinis, 
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atvirkštinis kampinis užkirčiai, užkirtis žinant dvi kryptis ir antrosios krypties tašką, 

užkirtis žinant dvi kryptis ir kiekvienos krypties tašką, užkirtis žinant dvi kryptis, antros 

krypties tašką ir atstumą nuo pirmos krypties, užkirtis žinant dvi kryptis ir atstumą nuo 

pirmosios bei antrosios krypties; 

• kloti taškus atvaizduojant juos reikalingais sutartiniais ženklais; 

• atvaizduoti žemės paviršių (reljefą) horizontalėmis; 

• naudoti kitų sukurtus GIS, CAD ar rastrinius duomenis (kadastrines sklypų ribas shp 

formatu; vektorinius GDB50000 Lietuvos teritorijos duomenis ArcInfo formatu; 

skaitmeninius ortofotografinius žemėlapius tif, ecw, mrSid formatais; skenuotas M 

1:500 planšetes, išpildomąsias ar topografines nuotraukas, kadastrinius ir žemės vertės 

kontūrų planus tif, gif, bmp, formatais;  

• architektų ar inžinerinių komunikacijų projektuotojų paruoštus brėžinius (dwg, dng 

formatais); 

• rengti padalinimo projektus, detaliuosius planus;  

• paruošti duomenis automatizuotam žemės sklypų ar statinių vertės nustatymui, žemės 

sklypų ar statinių matavimų kadastrinių bylų sudarymui;  

• GIS priemonėmis redaguoti brėžinių atributinę informaciją; 

• paruoštus duomenis pateikti užsakovui reikalingu formatu (shp, ArcInfo coverage, 

ArcInfo export E00, Intergraph/Microstation (dgn), MapInfo (mif); 

• pritaikyta naudoti duomenis Internete. 

NAUJO BRĖŽINIO SUKŪRIMAS 

Pagal numatymą ką tik atverta GeoMap programa ekrane pateikia Naujo brėžinio sukūrimo 

langą, kuriame matyti sukurti šablonai.  
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2 pav. Naujo brėžinio sukūrimo langas 

Rengiant topografinius, inžinerinius topografinius planus ar kitokius planus, pasirenkamas 

reikalingas darbui šablonas.  

Prieš pradedant braižyti nustatomas brėžinio mastelis. Brėžinio mastelio keitimo ir 

konvertavimo komandos iškviečiamos iš meniu Geo → Mastelis arba iš įrankių juostos Mastelis 

pasirenkami mygtukai skirti brėžinio mastelio keitimui. 

 

3 pav. Brėžinio mastelio pasirinkimo langas 
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PROGRAMOS LANGO SANDARA 

 

4 pav. Programos GeoMap langas 
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Pagrindinė meniu juosta turi išdėliotas temas, iš kurių kiekviena turi išskleidžiamą menių 

sąrašą, kai kurios meniu eilutės gali turėti savo submeniu. 

Priemonių juostose yra išdėstyti mygtukai, kurie turi savo pavadinimus. Standartinių 

priemonių juostos keli mygtukai turi mažo juodo trikampiuko ženklą. Tai mygtukai su 

išskleidžiamomis mygtukų juostomis. Jose yra vienodos paskirties mygtukai. 

AutoCAD turi gerai išplėtotą kontekstinių menių sistemą. Kontekstinis meniu atverčiamas 

dešiniojo pelės klavišo spustelėjimu. 

Priemonių juostas galima įjungti ir išjungti, pakeisti jų formą, perkelti į kitą vietą.  Dažnai 

darbo metu naudojami tik keli įvairių priemonių juostų mygtukai. Visi kiti mygtukai nereikalingi. 

Tokiu atveju priemonių juostos tik užima ekrano plotą ir sumažina brėžimo vietą. Darbo aplinką 

galima keisti atsižvelgiant į vartotojo poreikius: įkelti dažniausiai naudojamas įrankių juostas, 

atskiras komandas, sukurti savo priemonių juostas, sudedant jose tik reikalingų komandų mygtukus. 

Programoje lango apačioje yra komandos eilutė ir teksto langas. Pagal numatymą čia telpa 

trys teksto eilutės. Šiame lange programa pateikia pranešimus, papildomus klausimus ar komandos 

meniu, o vartotojas įrašo komandas, jų parametrus, koordinates ir pasirenka komandos vykdymo 

būdą. Būtent čia vyksta pagrindinis dialogas su programa. Jei pradėjote vykdyti komandą mygtuku 

ar pasirinkote ją meniu, tai komanda vis tiek perkeliama į komandos eilutę. Kitaip sakant, pats 

mygtukas jokios komandos nevykdo – jis tik perkelia jam priskirtą tekstą į komandos eilutę. Tokiu 

būdu žinios apie komandos eilutės veikseną yra labai vertingos ir paspartina darbą. 

Apatinė šio lango eilutė skirta komandų įvedimui. Joje esantis Command: pranešimas 

nurodo, kad AutoCAD laukia naujos komandos. Pradėti vykdyti naują komandą galima keliais 

būdais: 

• pele meniu juostoje iš temų meniu sąrašo pasirinkti komandą; 

• pele paspausti priemonių juostų mygtuką; 

• įvesti komandos pavadinimą ar jo santrumpą komandos eilutėje; 

• pele pasirinkti komandą iš ekrano meniu 

Kiekvienas vartotojo įrašas komandos eilutėje užbaigiamas Enter klavišo spustelėjimu. 

Taško padėtis gali būti nurodoma grafiniu taikikliu. Priklausomai nuo koordinačių ar 

objektų išrinkimo būdo grafinis taikiklis pakeičia savo formą. 

BRAIŽYMO IR REDAGAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTOS 

Pagrindinį GeoMap programos meniu sudaro: Geo, Geo įrankiai, Užrašai, Lentelės, 

Rastrai, Blokai, Objekto duomenys, Paviršiai, Uždaviniai, Šuliniai, GKTR ir kita. 
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5 pav. Braižymo įrankių juosta 

 

6pav. Redagavimo įrankių juosta 

 

7pav. Geo meniu  priemonių juosta 
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8 pav. Geo įrankių  priemonių juosta su išskleistomis darbas su piketais komandomis 

 

9 pav. Brėžinio dydžio modelio erdvėje keitimo  įrankių juosta 

 

10 pav. Objekto savybių  įrankių juosta 
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11pav. Lentelių kūrimo ir pildymo priemonių juosta 

 

12 pav. Rastrų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

13 pav. Blokų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 
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14 pav. Objekto duomenų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

15 pav. Paviršių kūrimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

16 pav. Geodezinių uždavinių sprendimo priemonių juosta 

 

17pav. Šulinių kūrimo ir redagavimo priemonių juosta 
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18pav. GKTR priemonių juosta 

SLUOKSNIAI IR JŲ VALDYMAS 

Kiekvienas AutoCAD objektas turi priskirtas parametrų reikšmes: spalvą (Color ), linijos 

tipą (Linetype ), plotį (Lineweight ), aukštį (Thickness ); taip pat visuomet priklauso kuriam nors 

sluoksniui (Layer). Labai patogu atskirus brėžinio elementus brėžti atskiruose sluoksniuose. Šie 

brėžinio parametrai labai palengvina darbą su brėžiniu .  

Objekto parametrų valdymui yra objekto savybių tvarkymo (Object properties ) priemonių 

juosta. Kiekviename parametrų pasirinkimo sąraše galima pasirinkti reikiamą parametrų reikšmę, o 

sluoksnių parametrų sąraše vienu metu galima pakeisti net kelis vieno sluoksnio parametrus.  

Brėžinio, kurio objektai laikomi skirtinguose sluoksniuose, galima: 

• brėžinio objektai laikomi skirtinguose sluoksniuose;  

• braižoma tik aktyviajame (įjungtame) sluoksnyje; 

• išjungti ir įjungti kiekvieno sluoksnio matomumą; 

• sluoksnį galima užrakinti (sluoksnio objektų negalima redaguoti); 

• keisti sluoksnių savybes; 

• perkelti objektus į kitą sluoksnį; 

• nurodyti sluoksnio spausdinimo stilių; 

• nurodyti kuriuos sluoksnius spausdinti ir kurių nespausdinti 

Sluoksnių valdymui skirta sluoksnių valdymo įrankių juosta kurios komandomis galima:   

įjungti arba išjungti atitinkamus sluoksnius. 

 

19pav. Sluoksnių valdymo įrankių juosta 

Sluoksnių valdymo komandos iškviečiamos iš meniu Geo įrankiai → Sluoksnių 

valdymas arba pasirinkus komandą įrankių  juostoje Sluoksnių valdymas.  
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20 pav. Geo Map programoje sukurtų sluoksnių vaizdas 

OBJEKTŲ TRAUKA (OSNAP) 

Projektavimas ir braižymas yra tikslus procesas, o jo rezultatas pateikiamas brėžiniuose. 

Braižant naudojami taškai, piketai, statmenys, liestinės, apskritimų ir lankų centrai, atkarpų vidurio 

ir galų taškai ir t.t. Visi šie taškai turi tikslias koordinates o grafiniu žymekliu ekrane tokio tikslumo 

pasiekti neįmanoma. Be to, kai kurie taškai iš viso neegzistuoja, pavyzdžiui, dviejų atkarpų tęsinių 

sankirtos taškas, statmens iškėlimo taškas ir kt. Šių taškų suradimui AutoCAD turi specialų objektų 

traukos būdą – OSNAP .  

Objektų trauka – tai specialus taško koordinačių nurodymo būdas. Jei objektų trauka 

įjungta, tai ekrane atsiranda kvadratėlis – objekto traukos taikiklis. Veikia vienkartinė ir nuolatinė 

objektų trauka. Vienkartinė objektų trauka paveikia tik vieno taško koordinačių nurodymą. 

Nuolatinė objektų trauka – tai tokia koordinačių nurodymo būsena, kai AutoCAD pastoviai tikrina 
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objektus, patekusius į taikiklį. Esant įjungtai nuolatinei objektų traukai, iš visų taikikliu nurodyto 

objekto tinkamų traukai taškų, parenka artimiausią taikikliui. Jei esant įjungtai nuolatinei traukai, 

įterpsime vienkartinę objekto trauką, tai nuolatinės traukos būsena tą kartą neveiks. Tam, kad esant 

nuolatinės traukos būsenai veiktų reikiama trauka, būtina įjungti jungiklį. Vienu metu gali būti 

įjungti keli ar net visi jungikliai. Srityje Object Snap modes yra visų galimų objektų traukos 

pavadinimų sąrašas su jungikliais. 

 

21 pav. Objektų traukos įrankių juosta 

TEKSTAS BRĖŽINYJE 

Rašant tekstą brėžinyje, reikia mokėti: 

• nustatyti teksto stilių, 

• parinkti tekstui vietą brėžinyje ir jį išdėstyti, 

• redaguoti jau parašytą tekstą.  

Programoje yra du teksto rašymo būdai: 

• vienos eilutės tekstas (single line), 

• kelių eilučių tekstas (multi line). 

Abiem teksto rašymo būdams taikomi tie patys stiliai. Prieš pradedant rašyti reikia 

pasirinkti arba nustatyti teksto stilių. Į teksto stiliaus nustatymą įeina: šrifto pavadinimas, jo aukštis, 

pločio koeficientas, posvyrio kampas ir dar keli kiti elementai. Labai svarbu teisingai parinkti šrifto 

aukštį, kada tekstą rašome plane, kuris braižomas kokiu tai masteliu. Tekstas taip pat bus 

atspausdintas sumažintas tiek kartų kiek ir pats brėžinys (planas). Labai patogu tekstą nukopijuoti, o 

po to šį tekstą redaguoti.   
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GeoMap programoje teksto įrašymo komanda iškviečiama:  Geo → Užrašai → Užrašas, 

įrankių juostoje paspaudus atitinkamą mygtuką arba komandinėje eilutėje įrašius komandos 

pavadinimą. Teksto stilius nustatomas Geo meniu nustatymuose pasirinkus Geo → Užrašai → 

Užrašo anotacija. Pagal nustatymus užrašui priskiriamas nurodytas teksto stilius, sluoksnis, dydis, 

pasukimo kampas, grafinis kodas ir išnašos naudojimas/nenaudojimas. Taikant komandas:  

Geo → Užrašai → Plotas → Figūros – įrašomas figūros plotas; 

Geo → Užrašai → Koordinatė – įrašomos taškų koordinatės; 

Geo → Užrašai → Linijų atstumai – įrašomi linijų ilgiai; 

Geo → Užrašai → Kampas – įrašoma kampo reikšmė;  

Geo → Užrašai → Piketo numerio anotacija – įrašomas piketo numeris; 

Geo → Užrašai → Koordinačių tinklelis – įrašomos koordinačių sankirtos X ir Y reikšmės 

ir pan. 

 

22 pav. Teksto, anotacijų įrašymo įrankių juosta 

Teksto redagavimą galima atlikti iškvietus komandą Geo → Užrašai → Tekstas → 

Modifikavimas. Atidaromas teksto redaktorius ir jame galima redaguoti pažymėtą tekstą. 
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1.2. DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI DIRBANT KOMPIUTERIU 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. TOPOGRAFINIO PLANO BRAIŽYMAS 

2.1. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO IŠRAŠAS 

Topografiniai planai sudaromi laikantis „Techninių reikalavimų reglamento. GKTR 

2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Pirmasis leidimas. Vilnius, 2000 m. 

kurio išrašas pateiktas žemiau. 

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIO REGLAMENTO IŠRAŠAS 

 

Patvirtinta 

Valstybinės geodezijos ir kartografijos 

tarnybos direktoriaus 

2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS GKTR 

2.08.01:2000 

STATYBINIAI INŽINERINIAI GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis reglamentas taikomas atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus (toliau – 

inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai) projektavimo ir statybos reikmėms ir nustato pagrindinius 

reikalavimus organizuojant ir vykdant inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. 

2. Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus gali vykdyti įmonės, nustatyta tvarka šiems darbams 

gavusios Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

(toliau – VGKT) licencijas. 

 

IV. TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

66. Topografiniai planai sudaromi analoginėje arba skaitmeninėje formoje. Analoginėje 

formoje topografiniai planai sudaromi: 

- ant kieto pagrindo pagamintų fotoplanų kopijų; 

- ant kieto pagrindo paklijuoto braižymo popieriaus; 
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- ant nesideformuojančios plėvelės (lavsano ar pan.). 

67. Visų Lietuvos teritorijoje sudaromų 1:500 – 1:5000 mastelio topografinių planų lapų 

dydis yra 50x50cm. 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 mastelio topografinių planų lapų numeriai 

gaunami skaidant 1:10 000 žemėlapio lapą (1 priedas). 

68. Topografiniuose planuose vaizduojamų aiškių kontūrų ir situacijos elementų vidutinė 

paklaida nuotraukos pagrindo taškų atžvilgiu neturi viršyti 0,5 mm, o miškingose teritorijose – 0,7 

mm. 

Koordinuotų taškų ir pastatų (statinių) kampų, nutolusių vienas nuo kito ne daugiau kaip 50 

m, ribinė tarpusavio padėties paklaida plane neturi viršyti 0,4 mm. 

69. Reljefo nuotraukos ir jos pavaizdavimo topografiniuose planuose vidutinės paklaidos 

artimiausių nuotraukos pagrindo taškų atžvilgiu neturi viršyti priimto horizontalių laipto: 

- 1/4 – esant polinkio kampams iki 2o; 

- 1/3 – esant polinkio kampams nuo 2o iki 6o 1:5000 ir 1:2000 mastelio topografiniams 

planams ir iki 10o 1:1000 ir 1:500 mastelio planams. 

Miškingose vietovėse nurodytos paklaidos padidinamos 1,5 karto. 

Rajonuose, kuriuose reljefo polinkis didesnis kaip 6o (1:5000 ir 1:2000 mastelio 

topografiniams planams) ir 10o (1:1000 ir 1:500 mastelio planams), horizontalių skaičius turi 

atitikti 

aukščių skirtumui, nustatytam šlaitų lūžių vietose. Charakteringuose taškuose aukščių nustatymo 

vidutinė paklaida neturi viršyti 1/3 priimto horizontalių laipto. 

70. Topografinio plano tikslumas įvertinamas palyginant grafiniu būdu gautą atstumą su 

kontrolinio matavimo metu gautu atstumu. 

Ribinis nesutapimas neturi viršyti dvigubos paklaidos, pateiktos 68, 69, 123, 124 punktuose. 

Ribinis nesutapimų skaičius turi neviršyti 10% atliktų kontrolinių matavimų skaičiaus. Rasti 

neleistini nesutapimai ištaisomi. 

71. Situacija, statiniai ir reljefas plane atvaizduojamas sutartiniais ženklais „Topografinių 

planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartiniai ženklai. Specifikacija. Versija 1.0“. 

72. 1:5000 ir 1:2000 mastelio topografiniuose planuose nerodoma: 

- negyvenamieji pastatai, kurių plotas plane mažesnis kaip 1,5 mm2; 

- pagalbinės gatvės kvartalo viduje, kurių pločiai plane mažesni kaip 1 mm; 

- medinės tvoros ir gyvatvorės, žemesnės kaip 1 m; 

- miestų ir pramonės aikštelių teritorijose požeminiai statiniai, išskyrus magistralines trasas; 

- užstatytose teritorijose 1:5000 mastelio plane leidžiama nevaizduoti šaligatvių, požeminių 
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komunikacijų šulinių, kamerų, kvartalo viduje esančių tvorų, sieninių reperių ir markių, ryšių ir 

žemos įtampos elektros linijų. 

73. 1:5000 – 1:500 mastelio topografiniuose planuose nerodomi kilnojami ir laikini statiniai 

(prekystaliai, palapinės, kioskai, laikinos tvoros ir kt.). 

74. Mažiausias kontūrais ribojamas plotas, kuris vaizduojamas 1:5000 – 1:500 mastelio 

topografiniuose planuose, turi sudaryti: 

20 mm2 – vertingos ūkinės reikšmės naudmenos arba tarp jų įsiterpę neturintys ūkinės 

reikšmės sklypeliai; 

50 mm2 – neturintys ūkinės reikšmės sklypai. 

75. Architektūriniai statinių išsikišimai arba nišos vaizduojami, jeigu jų dydžiai plane 

didesni kaip 0,5 mm. 

76. Numatytų griauti pastatų kontūrų topografinę nuotrauką leidžiama atlikti su mažesniu 

tikslumu, negu tai reikalaujama atliekant šio mastelio užstatytos teritorijos topografinę nuotrauką. 

Poreikis sumažinti nuotraukos tikslumą ir pilnumą turi būti nurodytas darbų programoje. 

77. Geležinkelių ir automobilių keliams skirtos žemės juostos, žemės sklypų, 

administracinės ribos plane žymimos esant techninėje užduotyje papildomam reikalavimui. 

78. 1:1000 – 1:500 mastelio topografiniuose planuose būtina rodyti automobilių kelių 

kilometrinius ir piketų stulpelius, o 1:2000 – 1:5000 mastelio planuose – tik kilometrinius stulpus. 

79. 1:2000 – 1:500 mastelio topografiniuose planuose vaizduojamos visos aukštos ir žemos 

įtampos elektros linijų bei ryšio linijų atramos, o 1:5000 mastelio planuose – aukštos įtampos 

elektros linijų atramos ir žemos įtampos linijų posūkio vietų atramos. 

80. Planuose turi būti nurodyta pastatų paskirtis, sienų medžiaga, aukštų skaičius, 1:2000 – 

1:500 mastelio planuose – taip pat ir jų numeriai. Individualiais statiniais užstatytoje teritorijoje, kai 

pastatų numeracija eina eilės tvarka, leidžiama pastatų numeraciją rodyti tik kvartalo kampuose 

arba kas 5-10 statinių. 

81. Upės, upeliai, kanalai plane vaizduojami dviem kranto linijomis, jeigu jų plotis 

topografiniame plane didesnis kaip 3 mm, o jei plotis mažesnis nei 3 mm – viena linija. Vandens 

horizonto lygis topografiniame plane parodomas ne rečiau kaip 15 cm, nurodant jo nustatymo datą. 

82. Atliekant miško topografinę nuotrauką nurodoma: rūšis, vidutinis medžių aukštis, jų 

storis 1,5 m aukštyje, atskirose vietose vidutinis atstumas tarp medžių, kirtimų, išdegusių vietų, 

laukymių, miške esančių žemėnaudų kontūrai. 

Atskirai stovintys medžiai vaizduojami visų mastelių topografiniuose planuose. 1:1000 – 

1:500 mastelio topografiniuose planuose vaizduojami visi storesni kaip 5 cm medžiai, esantys 
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pravažiavimuose, aikštelėse, alėjose ir skveruose. Plonesnių nei 5 cm medžių grupė topografiniame 

plane vaizduojama kontūru, o kai jie išsidėstę eilėje, vaizduojami tik kraštiniai medžiai su 

aiškinamuoju užrašu „jauni sodinukai“. Medžių, išsidėsčiusių kvartalų ir kiemų viduje, o taip pat 

soduose, namų valdose, parkuose ir miško masyvuose, nuotrauka atliekama pagal specialią užduotį. 

83. Atliekant karstinės vietovės nuotrauką topografiniuose planuose parodomos visos 

karstinės įgriuvos. 

84. Vietovės reljefas topografiniame plane vaizduojamas horizontalėmis ir aukščiais. Reljefo 

ypatingų formų pavaizdavimui pravedamos pusinės ir pagalbinės horizontalės. Per pastatus, gatves, 

pravažiavimus ir automobilinius kelius horizontalės nepravedamos. Išraustos vietovės, sąvartynai, 

karjerai pagal jų kontūrą ir atskirose vietose kontūro viduje charakterizuojami aukščiais, 

nepravedant horizontalių. 

85. Topografiniuose planuose aukščiai žymimi charakteringuose reljefo taškuose, taip pat 

charakterizuojamas užtvankų, tiltų, pylimų, kelių, šulinių ir kitų objektų aukštis. 1:500 ir 1:1000 

mastelio topografiniuose planuose charakterizuojama: 

- bėgių galvutės; 

- atraminių sienučių, sutvirtintų šlaitų, betoninių latakų viršus ir apačia; 

- kapitalinių statinių kampai ir cokoliai; 

- 1:500 mastelio topografiniuose planuose aikštelės ties įėjimu į pastatus. Keliuose, 

pravažiavimuose aukščiai išdėstomi pagal skersinį profilį ne rečiau kaip 8 cm, o taip pat posūkio 

taškuose ir tose vietose, kur kelias keičia išilginį profilį. 

1:5000 – 1:2000 mastelio topografiniuose planuose nežymima: 

- požeminių komunikacijų aukščiai; 

- užstatytose teritorijose aukščiai ties įėjimais į pastatus. 

Atramines sienutes, sutvirtintus šlaitus, betonuotus latakus ir griovius leidžiama 

charakterizuoti viršaus ir apačios aukščių skirtumu. 

86. Esant horizontalių laiptui 1 m ir daugiau, piketų aukščiai paskaičiuojami 0,01 m 

tikslumu ir topografiniame plane užrašomi apvalinant 0,1 m. Esant horizontalių laiptui mažiau 1 m, 

aukščiai skaičiuojami ir rašomi topografiniame plane 0,01 m tikslumu. 

87. 1:5000 – 1:500 mastelio topografinių planų kiekviename kvadratiniame decimetre turi 

būti įrašyta ne mažiau penkių charakteringų reljefo aukščio taškų. 

88. Topografiniuose planuose, papildant sutartinius ženklus, vaizduojant vietovės objektus, 

situacijos kontūrus bei reljefą, pateikiami paaiškinamieji užrašai. 

89. Topografiniuose planuose nurodomi oficialūs gyvenviečių, gatvių, upių, ežerų, pelkių, 
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miškų ir kitų geografinių objektų pavadinimai. 

90. Išbraižius topografinį planą, situacija pagal planšetės rėmelio kraštus suderinama su 

gretimomis planšetėmis. 

Planšečių rėmelių kraštuose kontūrų ir reljefo nesutapimai neturi būti didesni pusantro 

dydžio ribinių nukrypimų, nurodytų 66-68, 123 punktuose. 

109. Atlikus menzulinę nuotrauką, parengiama matavimų byla, kurioje komplektuojama ši 

medžiaga: 

- nuotraukos sklypo schema su topografinio plano lapų nomenklatūra; 

- menzulinės nuotraukos žurnalai; 

- 1:5000 – 1:2000 mastelio topografinių planų aukščių ir kontūrų kalkės (elektrografinės 

kopijos, rėmelių kopijos – pietinio ir rytinio). 

Byla saugoma geodezinių darbų rangovo archyve. 

Darbų programą suderinusiam savivaldybės mero (valdybos) įgaliotam savivaldybės 

padaliniui perduodamas topografinio plano originalas su formuliaru. 

Pastaba. Sudarant 1:5000 – 1:500 mastelio planus ant mažai besideformuojančio plastiko 

formuliarai nesudaromi. Reikiami duomenys surašomi planšetės užrėmelinėje dalyje. 

 

125. Priklausomai nuo inžinerinių statinių gausumo leidžiama topografinius planus sudaryti 

sutapatinant viename topografinio plano lape situaciją, reljefą bei inžinerinius statinius arba sudaryti 

atskirus – situacijos ir reljefo planus, suvestinius inžinerinių statinių planus, atskirus inžinerinių 

statinių planus ir kt. 

126. Atlikus inžinerinių statinių nuotrauką, parengiama matavimų byla, kurioje 

komplektuojama: 

- šulinių, šurfų ir detalaus inžinerinių statinių tyrinėjimo žurnalai; 

- techninės niveliacijos žurnalai; 

- inžinerinių statinių nuotraukos abrisai; 

- inžinerinių statinių planų, suderintų su juos eksploatuojančiomis organizacijomis, kopija; 

- detaliai tyrinėtų atramų ir šulinių eskizai. 

Byla saugoma geodezinių darbų rangovo archyve. 

Darbų programą derinusiam savivaldybės mero (valdybos) įgaliotam savivaldybės 

padaliniui perduodama: 

- inžinerinių statinių plano originalas su formuliaru; 

- šulinių inventorizacijos kortelės. 
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PLANŲ SUDARYMAS IR DAUGINIMAS 

134. Topografinė planšetė turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

- stačiakampių tinklelio kvadrato kraštinės ilgis nuo teorinio ilgio neturi viršyti 0,2 mm, o 

trijų ir daugiau kraštinių suma – 0,3 mm; 

- rėmelio kraštinių ilgio skirtumas nuo teorinio ilgio neturi viršyti 0,3 mm, o įstrižainių – 0,4 

mm. 

135. Topografiniai planai dauginami fotomechaniniu, elektrografiniu ir kitais metodais. 

Planus leidžiama kopijuoti ant kalkės ar mažai besideformuojančios plėvelės. Kopijų skaičius 

nustatomas darbų programoje. 

136. Originalo atžvilgiu kopijų pagaminimo vidutinė paklaida viename plano decimetre 

neturi viršyti 0,2 mm. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ŽEMĖLAPIŲ 1994 M. LIETUVOS 

KOORDINAČIŲ SISTEMOJE SKAIDYMO LAPAIS APRAŠYMAS 

 

Lietuvos teritorijoje įvedama 1994 m. Lietuvos koordinačių sistema. Elipsoidas GRS-80. 

Skersinė cilindrinė Merkatoriaus projekcija TM (Transverse Merkator) su ašiniu meridianu L 24 ir 

projekcijos masteliu ties ašiniu meridianu m 0,9998. Abscisės reikšmė skaičiuojama nuo 

ekvatoriaus. Ordinatės reikšmė ties ašinių meridianu lygi 500 km. 

M 1:10 000 SKAIDYMAS 

Žemėlapių skaidymo lapais baziniu pasirinktas M 1:10 000, tam Lietuvos ir aplinkinė 

teritorija yra suskaidoma eilutėmis statmenomis ašiniam 24 meridianui ir stulpeliais lygiagrečiais 

ašiniam meridianui. Skaidymo žingsnis kas 5 km. Eilutės numeruojamos dviženkliais skaičiais pietų 

– šiaurės kryptimi nuo 00 iki 99, o stulpeliai vakarų – rytų kryptimi taip pat nuo 00 iki 99. Nulinės 

eilutės apatinio krašto abscisė lygi 5900 km, o nulinio stulpelio kairiojo krašto ordinatė lygi 200 

km. Lapo M 1:10 000 nomenklatūra nustatoma rašant per brūkšnelį susikertančių stulpelio ir eilutės 

numerius (pirmas rašomas stulpelio numeris, antras – eilutės numeris) 38/45 (žr. skaidymo schemą). 

Lapo dydis 50x50 cm. 

M 1:5000 SKAIDYMAS 

M 1:10 000 lapas skaidomas į keturias dalis ir numeruojama iš kairės į dešinę nuo 1 iki 4. 

Nomenklatūra rašoma M 1:10 000 numeris ir per brūkšnelį jame esančio M 1:5000 lapo numeris 

38/54-4. Lapo dydis 50x50 cm. 
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M 1:2000 SKAIDYMAS 

M 1:10 000 lapas skaidomas į 25 dalis ir numeruojama iš kairės į dešinę dviženkliais 

skaičiais nuo 01 iki 25. Nomenklatūra rašoma M 1:10 000 numeris ir per brūkšnelį jame esančio M 

1:2000 lapo numeris 38/45-25. Lapo dydis 50x50 cm. 

M 1:1000 SKAIDYMAS 

M 1:10 000 lapas skaidomas į 100 dalių ir numeruojama iš kairės į dešinę triženkliais 

skaičiais nuo 001 iki 100. Nomenklatūra rašoma M 1:10 000 numeris per brūkšnelį jame esančio M 

1:1000 numeris 38/45-100. Lapo dydis 50x50 cm. 

M 1:500 SKAIDYMAS 

M 1:10 000 lapas skaidomas į 400 dalių ir numeruojama iš kairės į dešinę keturženkliais 

skaičiais nuo 0001 iki 0400. Nomenklatūra rašoma M 1:10 000 numeris ir per brūkšnelį jame 

esančio M 1:500 numeris 38/45-0400. Lapo dydis 50x50 cm. 

SMULKIŲ MASTELIŲ LAPŲ SKAIDYMAS 

Smulkaus mastelio lapų dydis 50x50 cm. Nomenklatūra rašoma kertes ribojančių stulpelių ir 

eilučių numeriai: 

M 1:20 000 40-41/58-59 

M 1:50 000 40-44/55-59 

M 1:100 000 40-49/50-59 

M 1:200 000 40-59/40-59 

2.2. TOPOGRAFINIO PLANO PARENGIMO APRAŠAS 

MATAVIMO DUOMENŲ IMPORTAVIMAS IŠ ELEKTRONINIŲ GEODEZINIŲ PRIETAISŲ 

Lauko matavimų duomenys iš GPS duomenų kaupiklio ar elektroninio tacheometro 

duomenų perdavimo kabeliu tiesiogiai importuojami į kompiuterį arba įrašomi į  „usb“ laikmeną ir 

iš jos perkeliami į kompiuterį. Po to „GeoMap“ programoje sukuriamas naujas darbas,  

pasirenkamas reikalingas darbo šablonas ir programa užkrauna sluoksnius, linijų tipus, storius, 

sutartinius ženklus atitinkančius Geodezijos ir kartografijos techninius reikalavimus. 
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Taškų  importo programa „taškų importas“ iš „usb“ laikmenos importuoja duomenis ir juos pakloja. 

23 pav. Duomenų importavimas 

Pasitikrinama ar importuoti ir atvaizduoti visi duomenys. Įrašomos geodezinio pagrindo 

taškų koordinatės, duomenys išlyginami.  

24pav. Ėjimo lyginimo langas 
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„GeoMap“ ėjimo lyginimo programa „ėjimų lyginimas“ apskaičiuoja taškų koordinates ir 

aukščius.  Išlyginti duomenys  patikrinami ar jie atitinka leistinus nesąryšius (kampinis nesąryšis, 

koordinačių prieaugių nesąryšiai,  santykinis nesąryšis) ir šie duomenys įkeliami į brėžinį. 

 

25pav. Taškų vaizdas ekrane (brėžinyje) 

SITUACIJOS BRAIŽYMAS PAGAL SUTARTINIUS ŽENKLUS 

Topografinių žemėlapių ir planų turinys vaizduojamas topografiniais sutartiniais ženklais, 

nustatytais reglamentu „Techninių reikalavimų reglamentas. GKTR 2.11.02:2000. Sutartiniai 

topografinių planų M 1:500, 1:1 000, 1:2 000 ir 1:5 000 ženklai. Antrasis pataisytas leidimas. 

Vilnius, 2000 m“.  

Sutartiniai ženklai skirstomi į mastelinius, arba kontūrinius, linijinius, nemastelinius ir 

aiškinamuosius užrašus. Masteliniai sutartiniai ženklai žemėlapiuose ir planuose atitinka vietovės 

kontūrų formą ir matmenis, sumažintus plano masteliu. Šiais ženklais vaizduojami vandenų, miškų, 

pelkių, žemės ūkio naudmenų plotai, pastatai ir t. t.  
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Linijiniais sutartiniais ženklais žymimi siauri ir ilgi kontūrai, kurių plotis per mažas, kad jį 

būtų galima išreikšti plano masteliu. Tai inžinerinių tinklų trasos, esančios ne kanaluose, siauri 

upeliukai, grioviai, siauri takai, siauros gyvatvorės ir kt.  

Nemastelinių sutartinių topografinių ženklų dydis neatitinka kartografuojamojo objekto 

matmenų, sumažintų plano masteliu. Pavyzdžiui, geodezinio pagrindo taškai, reperiai, švyturiai, 

vandens matavimo postai, keltai, augalijos ženklai, stulpai, kelio ženklai ir kt. 

Aiškinamieji užrašai – tai įvairūs skaitmeniniai ir raidiniai užrašai: žemės  paviršiaus 

altitudės, geodezinio pagrindo taškų numeriai ir altitudės, pastatų, miškų, inžinerinių komunikacijų 

charakteristikos, gatvių, vietovių pavadinimai ir kt. 

GeoMap programoje sukurtų sutartinių ženklų pasirinkimo ir braižymo funkcijos 

iškviečiamos iš meniu Geo → Ženklai arba iš įrankių juostos Ženklai . Programoje sukurti 

sutartiniai ženklai suskirstyti į 3 grupes: taškiniai, linijiniai ir plotiniai. Visus sutartinius ženklus 

galima braižyti su sutartinio ženklo pasirinkimo dialogu ir be jo dialogo. Geo meniu komandos 

sutartinių ženklų braižymui:   

Geo → Ženklai → Taškinių ženklų dėjimas su dialogu;  

Geo → Ženklai → Taškinių ženklų braižymas be dialogo;  

Geo → Ženklai → Linijinių ženklų braižymas su dialogu; 

Geo → Ženklai → Linijinių ženklų įkėlimas be dialogo; 

Geo → Ženklai → Plotinių ženklų braižymas su dialogu;  

Geo → Ženklai → Plotinių ženklų braižymas su dialogu. 

Visų šių komandų paskirtis ir veikimas yra analogiškas. Skirtumas tas, kad braižomas 

taškinis, linijinis sutartinis ženklas arba nurodytas plotas užpildomas sutartiniu ženklu (blokais ar 

standartiniu užpildymu (hatch), priklausomai nuo sutartinio ženklo stiliaus parinkimo). 

Linijinį sutartinį ženklą galima braižyti nurodant taškų numerius komanda Geo → 

Ženklai →  Linijinis ženklas per taškų numerius. Iškvietus komandą Geo → Ženklai → 

Apsaugos vamzdžio braižymas galima braižyti kolektoriaus liniją. 

Pavyzdžiui, pasirinkus komandą Geo → Ženklai → Taškinių ženklų dėjimas su dialogu, 

atveriamas taškinio ženklo pasirinkimo dialogo langas, kuriame reikia pasirinkti taškinio ženklo 

grupę (Kiti statiniai) ir sutartinį ženklą (Fontanas).  
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26 pav. Taškinio sutartinio ženklo pasirinkimo langas 

Pasirinkus sutartinį ženklą, brėžinyje nurodomas taškas, kuriame reikia įterpti sutartinį 

ženklą, ir ženklo pasukimo kampas.  

RELJEFO BRAIŽYMAS 

1:500 – 1:5000 mastelių topografiniuose žemėlapiuose ir planuose reljefas vaizduojamas 

horizontalėmis, taip pat skardžių ir šlaitų ženklais bei aukščių taškais (piketais).  

Horizontalės nebraižomos per dviem linijomis vaizduojamus vandens telkinius, upes ir 

kanalus, pastatus, griovas, pylimus, iškasas, duobes, karjerus, durpynus ir panašiai.   

Lengvesniam reljefo skaitomumui storinamos tam tikros horizontalės, užrašomos jų 

reikšmės, žymimi kalnabrūkšniai (bergštrichai), rašomos būdingųjų reljefo taškų. Kai reljefo laiptas 

1 m, storinama kas penkta horizontalė (0, 5, 10, 15 ir t. t.), o kai laiptas 0,5 m, kas ketvirta (lyginiai 

metrai – 0, 2, 4, 6 ir t. t.). Kai  reljefo formai vaizduoti nepakanka pagrindinių horizontalių arba kai 

atstumas tarp horizontalių 2,5 cm ir didesnis, gali būti braižomos pusinės horizontalės– kas pusė 

horizontalių laipto. Pusines horizontalės braižomos punktyrine linija.  
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Ten, kur horizontalės staigiai išlinksta ar yra uždaros formos, taip pat mažo nuolydžio 

plotuose, prie horizontalių braižomi trumpi brūkšneliai – kalnabrūkšniai (bergštrichai). Jie statmeni 

horizontalėms ir nukreipti vandens tekėjimo kryptimi. 

Horizontalių aukščiai užrašomi taip, kad skaičiai būtų nukreipti teigiamąja nuolydžio 

kryptimi (aukštyn). Kai horizontalių laiptas 0,5 m, dešimtaine trupmena žymimos tik atitinkamos 

horizontalės, o visos kitos – tik sveikaisiais metrais (pvz. 98, bet nerašoma 98,0). Horizontalių 

užrašai ir būdingieji reljefo taškai išdėstomi taip, kad būtų pilnai atvaizduotas reljefas. Būdingųjų 

taškų turi būti 5 – 10 viename plano kvadratiniame decimetre. Esant reikalui, šis skaičius gali būti 

padidintas atsižvelgiant į reljefo pobūdį. 

Geo Map programos meniu komandomis galima interpoliuoti tarp taškų, braižyti 

horizontales, jas redaguoti, užrašyti horizontalių aukščius, braižyti šlaitus.   

Komanda Geo → Aukščiai → Interpoliavimas atliekamas interpoliavimas tarp taškų 

(apskaičiuojami  aukščiai tarp dviejų taškų nurodytu horizontalių laiptu).  

Horizontalės braižomos komanda Geo → Aukščiai → Horizontalių braižymas. 

Programoje sukurta šlaito braižymo komanda, kurią galima iškviesti komanda Geo → 

Ženklai → Šlaitas. 

. 

27 pav. Šlaito sutartinio ženklo pasirinkimas 
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TOPOGRAFINIO PLANO PARUOŠIMAS SPAUSDINIMUI 

Išbraižius topografinį planą, pildoma derinimo lentelė, braižomas koordinačių tinklas, 

įrašomos koordinačių tinklo sankirtų reikšmės, braižomas planšečių rėmelis ir įrašoma planšečių 

nomenklatūra, braižomas plano rėmelis, pildoma kampinė lentelė, kurioje įrašoma: plano mastelis, 

horizontalių laiptas, įmonės pavadinimas, įmonės licencijos numeris, vykdytojo vardas pavardė, 

pareigos, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, lapų skaičius, aukščių ir koordinačių sistemos, 

atlikimo data bei objekto aprašymas. 

Koordinačių tinklas braižomas komanda  Geo → Užrašai → Koordinačių tinklelis. 

Koordinačių tinklo sankirtų koordinatės įrašomos komanda Geo → Užrašai → Koordinačių 

tinklelio anotacija.  

Planšetės nomenklatūra nustatoma komanda Geo → Informacija → Koordinatės planšetės 

nomenklatūra ir įrašoma brėžinyje. 

  

28 pav. Planšečių nomenklatūra LKS-1994  
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2.3. TOPOGRAFINIO PLANO PAVYZDŽIAI 

 
29 pav. Topografinis planas  
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3 MOKYMO ELEMENTAS. INŽINERINIŲ TINKLŲ (KONTROLINĖS) GEODEZINĖS 

NUOTRAUKOS SUDARYMAS 

3.1. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ (KONTROLINEI) 

GEODEZINEI NUOTRAUKAI) REGLAMENTO IŠRAŠAS 

Inžinerinių tinklų (kontrolinės) geodezinės nuotraukos rengiamos pagal reikalavimus 

nustatytais reglamentu „Techninių reikalavimų reglamentas. GKTR 2.01.01:1999. Statomų 

požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.  Pirmasis leidimas. 

Vilnius, 1999 m.“ Žemiau pateikiamas šio techninio reglamento išrašas. 

Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01.01:1999. Statomų požeminių tinklų ir 

komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka išrašas 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Šis reglamentas nustato Lietuvos Respublikoje statomų požeminių komunikacijų 

geodezinių nuotraukų atlikimo bei šios dokumentacijos kaupimo tvarką ir yra privalomos 

statytojams (užsakovams), miestų ir rajonų savivaldybėms, įmonėms, vykdančioms nustatyta tvarka 

šiuos darbus. 

1.2. Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas 

sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius 

duomenis teritorijų planams rengti, išvengti neracionalių pakartotinių tyrinėjimų, atliekamos visų 

statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei 

antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau 

požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.  

1. GEODEZINIŲ NUOTRAUKŲ ATLIKIMO TVARKA 

2.7. Dujotiekio, šiluminių tinklų, vandentiekio, fekalinės, lietaus ir nuotolinių ryšių 

kanalizacijų, futliarų ir praėjimų po gatvėmis (nurodant apsauginių vamzdžių, tunelių skaičių) bei 

110 kilovoltų elektros kabelių atliekama planinė ir vertikalinė geodezinė nuotrauka, o kitų elektros 

kabelių ir ryšių tinklų – tik planinė. 

2.9. Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos 

požeminės komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse 

arba papildyta georeferencinių duomenų bazė ir sudaroma galimybė užsakovui pasinaudoti 

reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą. 

Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų, užkasti komunikacijas draudžiama. 
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2.10. Statytojas (užsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priėmimo komisijos darbo 

pradžios apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai 

pastatytų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinę nuotrauką. 

2.11. Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama 

vienas geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui – kiekvienos 

komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Nuotraukose turi būti parodyta 

topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane 

esamais ir naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir 

nurodymai. 

Tiksliai vietovėje atpažįstami geodezinės nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo 

taškų atžvilgiu turi būti vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai – 0,7 mm. 

Tiksliai vietovėje atpažįstamų situacijos elementų tarpusavio padėties paklaidos plane turi 

būti ne didesnės kaip 0,7 mm, o kitu atveju – 1,0 mm. 

2.12. Valstybinei komisijai priėmus objektą, užsakovas perduoda geodezinės nuotraukos 

medžiagą tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

2.13. Apskrities viršininko administracijos (miestų (rajonų) savivaldybės), geodezinių darbų 

vykdytojui pateikus, spaudu patvirtina atliktas požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas arba 

papildytų georeferencinių duomenų bazių išrašus. Be šio spaudo arba georeferencinių duomenų 

bazių išrašo statiniai negali būti priimti naudoti ir teisiškai registruoti. 

1 priedas 

POŽEMINIŲ TINKLŲ IR KOMUNIKACIJŲ PLANINĖS IR VERTIKALIOS PADĖTIES 

NUSTATYMO REIKALAVIMAI 

 

9. Baigus lauko darbus, sudaromas planas, kuris paprastai parengiamas remiantis objekto 

generaliniu planu. Plane turi būti parodyta pagrindinė situacija: statiniai, medžiai, stulpai, tvoros, 

keliai ir kiti kontūrai. Išbraižomos visos naujai nutiestos komunikacijos. Reikalui esant (orientacijai, 

komunikacijoms patikslinti ir pan.), išbraižomos ir esamos komunikacijos. Naujai nutiestos 

komunikacijos paryškinamos, parodomi visi komunikacijų įrenginiai, posūkiai, įvadai, prijungimai 

ir kiti taškai (žr. priedą Nr. 3). 

10. Požeminių komunikacijų posūkių planinės padėties matmenys, taip pat altitudės 

pateikiami tame pačiame plane. Prie altitudžių rašomos raidės ir rodyklės, parodančios, kurios 

vietos altitudė nustatyta. Dujotiekio planinės padėties matmenys visais atvejais pateikiami atskiroje 

schemoje. Būtinai parodoma šiaurės kryptis. 
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Požeminių komunikacijų šulinių planinės padėties matmenys, taip pat altitudės nurodomi 

šulinių inventorizacijos kortelėse. Šiose kortelėse nurodoma vamzdžių medžiaga, atstumai nuo 

dangčio, altitudės, lipynės tipas ir kt. 

Atiduodant eksploatacijai naujai paklotą dujotiekį, pateikiama ši medžiaga: 1) dujotiekio 

trąsos plano kopija; 2) dujotiekio ir jo įrenginių planinės padėties matmenų schema; 3) dujotiekio 

išilginis profilis. 

11. Jeigu lauko darbų dokumentaciją sudaro keli brėžiniai, tai kiekviename lape braižoma jų 

išdėstymo schema ir patys brėžiniai numeruojami. 

12. Nuotraukos dokumentacijos brėžiniuose turi būti nurodoma, kada ir kas atliko 

matavimus ir sudarė brėžinį. 

4 priedas 

TOPOGRAFINIUOSE PLANUOSE IR SCHEMOSE NAUDOJAMI 

S U T R U M P I N I M A I 

 

plien. – plienas   v. v. – vamzdžio viršūnė 

ker. – keramika   v. a. – vamzdžio apačia 

ket. – ketus    v. l. – vamzdžio latakas 

asbc. – asbocementas a.   v. v. – apsauginio vamzdžio viršus 

bet. – betonas   a. v. a. – apsauginio vamzdžio apačia 

plstm. – plastmasė   k. v. – kanalo viršus 

a. s. – aukštas slėgis  k. a. – kanalo apačia 

v. s. – vidutinis slėgis   k. l. – kanalo lubos 

ž. s – žemas slėgis   k. d. – kanalo dugnas 

a. įt. – aukšta įtampa   k. – kabelio viršus 

ž. įt. – žema įtampa 

3.2. INŽINERINIŲ TINKLŲ (KONTROLINĖS) GEODEZINĖS NUOTRAUKOS 

SUDARYMO APRAŠAS 

DUOMENŲ UŽSAKYMAS INTERNETU VILNIAUS PLANE IR ŠIŲ DUOMENŲ 

KONVERTAVIMAS 

Jei objektas yra Vilniaus miesto skaitmeninėje zonoje, reikia kreiptis į VĮ ,,Vilniaus 

planas“ ir užsakyti reikalingos teritorijos skaitmeninį planą ir tuo pačiu gauti leidimą darbų 
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atlikimui. Leidimų išdavimo sistema internete yra adresu http://kdb500.vilnius.lt/tgl. Prisijungiama 

pagal įmonei suteiktą prisijungimo vardą bei slaptažodį ir žemėlapyje nurodomos apytikrės objekto 

ribos.  

Vilniaus plano duomenų importui programoje sukurta įrankių juosta. Šios juostos 

komandomis galima importuoti Vilniaus plano duomenis, apversti linijas pagal kryptį, konvertuoti 

piketus, įrašyti dinamines anotacijas, konvertuoti sluoksnius pagal temas ir Vilniaus plano Gkodais, 

išsaugoti duomenis SHAPE formatu. 

Vilniaus plano funkcijos iškviečiamos iš kontekstinio meniu pasirinkus Vilniaus 

planas arba pasirinkus darbo vietą Vilniaus planas: 

 

30 pav. Vilniaus plano duomenų importo įrankių juosta 

Iškvietus komandą, programa leidžia nurodyti katalogą, kuriame yra saugoma Vilniaus 

plano medžiaga. Duomenys importuojami į brėžinį, įvykdomos užklausos simboliams išreikšti, 

atliekamas sluoksnių konvertavimas pagal Gkodus. Vykdomos komandos tvarkingam simbolių 

atvaizdavimui, sukuriamas naujas failas bei paprašoma vartotojo nurodyti naujo DWG failo 

pavadinimą. Sukurtame faile išvalomi nereikalingi sluoksniai bei nustatomas brėžinio mastelis 

1:500. 

INŽINERINIŲ TINKLŲ BRAIŽYMAS 

Pirmiausia plane pažymimi inžinerinių komunikacijų šuliniai, kameros, ir kiti įrenginiai. 

Didelių matmenų šuliniai ir kameros braižomos plano masteliu. Plane visi įrenginiai 

sunumeruojami, nepriklausomai nuo jų rūšies, o pagal tai į kokį planšetės (Vilniaus miesto 

koordinačių sistemoje) decimetro langelį patenka: pirmame decimetre nuo 1 iki 10, antrajame – nuo 

11-20 ir t.t. Jeigu langelyje daugiau kaip dešimt įrenginių, jie numeruojami 1a; 2a; 3a ir t.t.  

Inžinerinių komunikacijų tinklai braižomi jungiant plane pažymėtus šulinius, posūkio 

taškus, pagal atliktus lauko matavimus, braižant atsišakojimus, įvadus į namus. Reikia atidžiai sekti, 

kad komunikacijų linijos, kurių padėtis nesutampa su dangčių centrais, būtų teisingai nubraižytos 

plane. Visi inžineriniai tinklai planuose braižomi pagal sutartinius ženklus ir nurodymus.  Pildoma 

visa informacija apie inžinerinius tinklus: šulinių ir vamzdžių numeriai, diametrai, medžiaga, 

nuolydžiai ir pan., šulinio dangčio ir vamzdžių altitudes. 
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Inžineriniai tinklai vaizduojami tokiomis spalvomis: dujotiekis  - mėlyna, elektros tinklas – 

raudona, buitinis ir ūkinis nuotekų tinklas – ruda, lietaus nuotekų ir uždaras drenažas – ruda, 

naftotiekis – juoda, ryšiai – juoda, šilumos tiekimo vamzdynas – mėlyna, vandentiekis – žalia.  



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

182 

ŠULINIŲ KORTELIŲ IR EKSPLIKACIJŲ SUDARYMAS 

Detaliai tyrinėjant ir aprašant inžinerinių komunikacijų įrenginius sudaromos visų šulinių 

kortelės, braižomi šulinių pjūviai (horizontalusis ir vertikalinis). Tuo pačiu metu užpildomas 

inžinerinių įrenginių eksplikacijos žurnalas, kuriame įrašomi visi duomenys apie šulinius, kameras 

ir kitus įrenginius.  

 

31 pav. Šulinių kortelių kūrimo ir redagavimo įrankiai 

Šulinio kortelių sudarymui programoje skirtos komandos iškviečiamos iš  meniu Geo → 

Šulinio kortelės arba įrankių juostoje Šulinio kortelės  . Šulinio kortelių įrankių juostą sudaro 

šios komandos: šulinio kortelės sukūrimas, redagavimas, esančios kortelės atidarymas, kopijavimas, 

pjūvio eskizo parengimas, šulinio kortelės atnaujinimas, šulinių ir įvadų numeravimas, nuolydžio 

skaičiavimas, išrašų parengimas, mastelinis ir nemastelinis šulinio pririšimas, šulinio kortelių 

importas bei eksportas, eksportas į MS Excel arba OpenOffice. 
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3.3. ŠULINIŲ KORTELIŲ IR EKSPLIKACIJŲ PAVYZDŽIAI 

 

32 pav. Šulinio kortelės tvarkyklė 
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33 pav. Vandentiekio šulinio kortelė 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

185 

 

34 pav. Fekalinės kanalizacijos šulinio kortelė 
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35 pav. Ryšių kanalizacijos šulinio kortelė  
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36 pav. Šiluminės trasos šulinio kortelė 
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3.4. INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ GEODEZINIO PLANO PAVYZDŽIAI 

 

37 pav. Vandentiekio geodezinė nuotrauka 
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38 pav. Nuotakyno geodezinė nuotrauka 
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39 pav. Elektros kabelio geodezinė nuotrauka 
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40 pav. Dujotiekio geodezinė nuotrauka 
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41 pav. Dujotiekio profilis 
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42 pav. Komunikacijos įrenginio susiejimo schema 
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43 pav. Ryšių geodezinė nuotrauka 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKAS DARBAS 

4.1. SAVARANKIŠKOS UŽDUOTIES APRAŠYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

Savarankiško darbo užduotis: Parengti teritorijos topografinį planą M 1:500, 

horizontalių laiptas 0,5 m. 

Pradiniai duomenys: Vietovės (6-20 arų ploto) lauko matavimo skaitmeniniai duomenys 

elektroniniame tacheometre ar GPS imtuve. 

Reikia:  

Sukurti GeoMap programoje naują brėžinį.  

Perkelti matavimo duomenis iš elektroninio tacheometro ar GPS imtuvo į sukurtą   brėžinį. 

Išbraižyti situaciją sutartiniais ženklais. 

Išbraižyti horizontales kas 0,5 m. 

Parengti brėžinį pagal reikalavimus ir atspausdinti. 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Savarankiškas darbas vertinamas Įskaityta/Neįskaityta. Savarankiškas darbas įskaitomas, 

jei mokytojas/dėstytojas: 

Savarankiškai gerai atliko užduotį per jam skirtą laiką. 

Planas išbraižytas laikantis sutartinių ženklų techninio reglamento reikalavimų. 

Plane reljefas teisingai pavaizduotas horizontalėmis. 

Planas atspausdintas M 1:500. 
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MODULIS S. 15.2. DARBAS GEODEZINIAIS INSTRUMENTAIS 

1 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS GPS IMTUVU ,,LEICA VIVA GS08“ 

1.1. INŽINIERIAUS – GEODEZININKO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 
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1.2. GPS IMTUVO ,,LEICA VIVA GS08“ VARTOTOJO VADOVAS 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS ELEKTRONINIU TACHEOMETRU 

,,LEICA TPS 800“ 

2.1. ELEKTRONINIO TACHEOMETRO ,,LEICA TPS 800“ VARTOTOJO VADOVAS 

 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

222 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

223 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

224 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

225 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

226 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

227 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

228 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

229 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

230 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

231 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

232 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

233 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

234 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

235 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

236 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

237 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

238 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

239 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

240 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

241 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

242 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

243 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

244 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

255 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

256 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

298 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 
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Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
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projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

311 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

3.1. SAVARANKIŠKOS UŽDUOTIES APRAŠYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

1. Parengti GPS imtuvą ,,Leica Viva GS08” darbui. 

2. Nustatyti GPS imtuvu 2 taškų koordinates (kinematiniu arba statiniu metodu) Lietuvos 

LKS 94 koordinačių sistemoje. 

3. Paruošti elektroninį tacheometrą ,,Leica TPS 800” darbui pirmame GPS taške. 

4. Nustatyti stoties parametrus (suvesti į prietaiso atmintį stoties ir orientavimo taško 

koordinates, instrumento ir reflektoriaus aukštį). 

5. Orientuoti elektroninį tacheometrą (2 GPS taško atžvilgiu). 

6. Elektroniniu tacheometru išmatuoti sklypo kampų (4 – 6) koordinates. 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Savarankiškas darbas vertinamas Įskaityta/Neįskaityta. Savarankiškas darbas įskaitomas, 

jei mokytojas / dėstytojas: 

Savarankiškai atliko visas užduotis per jam skirtą laiką. 
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MODULIS S. 15.3. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO 
PROJEKTŲ RENGIMAS, NAUDOJANTIS PROGRAMINE ĮRANGA 

1 MOKYMO ELEMENTAS. ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO 

PROJEKTO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO SUDARYMAS ,,GEOMAP 2011” PROGRAMA 

1.1. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS ,,GEOMAP 2011“NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PROGRAMOS ,,GEOMAP 2011” PASKIRTIS IR GALIMYBĖS 

GeoMap yra Autodesk Inc. ir InfoEra produktas sukurtas Autodesk Map programos 

pagrindu ir pritaikytas Lietuvos matininkų rinkai.  

 

1 pav. ,,GeoMap“ programos piktograma 

GeoMap programa galima: 

• importuoti duomenis iš elektroninių matavimo prietaisų; 

• suvesti duomenis ranka iš matavimų žiniaraščio; 

• lyginti geodezinių matavimų ėjimus;  

• sudaryti topografinius, žemės sklypų ir statinių kadastrinius, nuosavybės teisių atkūrimo 

į žemę, mišką, vandens telkinius  planus, inžinerinių tinklų (kontrolines) geodezines 

nuotraukas, planus (naudojant sutartinius ženklus ir paruoštas planų formas), braižyti 

inžinerinių komunikacijų ar žemės paviršiaus profilius; 

• spręsti įvairius geodezinius uždavinius (atvirkštinis geodezinis uždavinys, taškų ant 

linijos radimas, linijų pratęsimas nurodytu atstumu, dviejų linijų susikirtimo taškas, 

linijos vidurio taškas, dviejų linijų sukirtimas, lygiagreti linija, nelygiagreti linija, 

statmuo į liniją, statmuo nuo linijos, linijinis, kampinis, kampinis – linijinis, polinis, 

atvirkštinis kampinis užkirčiai, užkirtis žinant dvi kryptis ir antrosios krypties tašką, 

užkirtis žinant dvi kryptis ir kiekvienos krypties tašką, užkirtis žinant dvi kryptis, antros 
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krypties tašką ir atstumą nuo pirmos krypties, užkirtis žinant dvi kryptis ir atstumą nuo 

pirmosios bei antrosios krypties; 

• kloti taškus atvaizduojant juos reikalingais sutartiniais ženklais; 

• atvaizduoti žemės paviršių (reljefą) horizontalėmis; 

• naudoti kitų sukurtus GIS, CAD ar rastrinius duomenis (kadastrines sklypų ribas shp 

formatu; vektorinius GDB50000 Lietuvos teritorijos duomenis ArcInfo formatu; 

skaitmeninius ortofotografinius žemėlapius tif, ecw, mrSid formatais; skenuotas M 

1:500 planšetes, išpildomąsias ar topografines nuotraukas, kadastrinius ir žemės vertės 

kontūrų planus tif, gif, bmp, formatais;  

• architektų ar inžinerinių komunikacijų projektuotojų paruoštus brėžinius (dwg, dng 

formatais); 

• rengti padalinimo projektus, detaliuosius planus;  

• paruošti duomenis automatizuotam žemės sklypų ar statinių vertės nustatymui, žemės 

sklypų ar statinių matavimų kadastrinių bylų sudarymui;  

• GIS priemonėmis redaguoti brėžinių atributinę informaciją; 

• paruoštus duomenis pateikti užsakovui reikalingu formatu (shp, ArcInfo coverage, 

ArcInfo export E00, Intergraph/Microstation (dgn), MapInfo (mif); 

• pritaikyta naudoti duomenis Internete. 

NAUJO BRĖŽINIO SUKŪRIMAS 

Pagal numatymą ką tik atverta GeoMap programa ekrane pateikia Naujo brėžinio sukūrimo 

langą, kuriame matyti sukurti šablonai.  
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2 pav. Naujo brėžinio sukūrimo langas 

Rengiant topografinius, inžinerinius topografinius planus ar kitokius planus, pasirenkamas 

reikalingas darbui šablonas.  

Prieš pradedant braižyti nustatomas brėžinio mastelis. Brėžinio mastelio keitimo ir 

konvertavimo komandos iškviečiamos iš meniu Geo → Mastelis arba iš įrankių juostos Mastelis 

pasirenkami mygtukai skirti brėžinio mastelio keitimui. 

 

3 pav. Brėžinio mastelio pasirinkimo langas 
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PROGRAMOS LANGO SANDARA 

 

4 pav. Programos GeoMap langas 
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Pagrindinė meniu juosta turi išdėliotas temas, iš kurių kiekviena turi išskleidžiamą menių 

sąrašą, kai kurios meniu eilutės gali turėti savo submeniu. 

Priemonių juostose yra išdėstyti mygtukai, kurie turi savo pavadinimus. Standartinių 

priemonių juostos keli mygtukai turi mažo juodo trikampiuko ženklą. Tai mygtukai su 

išskleidžiamomis mygtukų juostomis. Jose yra vienodos paskirties mygtukai. 

AutoCAD turi gerai išplėtotą kontekstinių menių sistemą. Kontekstinis meniu atverčiamas 

dešiniojo pelės klavišo spustelėjimu. 

Priemonių juostas galima įjungti ir išjungti, pakeisti jų formą, perkelti į kitą vietą.  Dažnai 

darbo metu naudojami tik keli įvairių priemonių juostų mygtukai. Visi kiti mygtukai nereikalingi. 

Tokiu atveju priemonių juostos tik užima ekrano plotą ir sumažina brėžimo vietą. Darbo aplinką 

galima keisti atsižvelgiant į vartotojo poreikius: įkelti dažniausiai naudojamas įrankių juostas, 

atskiras komandas, sukurti savo priemonių juostas, sudedant jose tik reikalingų komandų mygtukus. 

Programoje lango apačioje yra komandos eilutė ir teksto langas. Pagal numatymą čia telpa 

trys teksto eilutės. Šiame lange programa pateikia pranešimus, papildomus klausimus ar komandos 

meniu, o vartotojas įrašo komandas, jų parametrus, koordinates ir pasirenka komandos vykdymo 

būdą. Būtent čia vyksta pagrindinis dialogas su programa. Jei pradėjote vykdyti komandą mygtuku 

ar pasirinkote ją meniu, tai komanda vis tiek perkeliama į komandos eilutę. Kitaip sakant, pats 

mygtukas jokios komandos nevykdo – jis tik perkelia jam priskirtą tekstą į komandos eilutę. Tokiu 

būdu žinios apie komandos eilutės veikseną yra labai vertingos ir paspartina darbą. 

Apatinė šio lango eilutė skirta komandų įvedimui. Joje esantis Command: pranešimas 

nurodo, kad AutoCAD laukia naujos komandos. Pradėti vykdyti naują komandą galima keliais 

būdais: 

• pele meniu juostoje iš temų meniu sąrašo pasirinkti komandą; 

• pele paspausti priemonių juostų mygtuką; 

• įvesti komandos pavadinimą ar jo santrumpą komandos eilutėje; 

• pele pasirinkti komandą iš ekrano meniu 

Kiekvienas vartotojo įrašas komandos eilutėje užbaigiamas Enter klavišo spustelėjimu. 

Taško padėtis gali būti nurodoma grafiniu taikikliu. Priklausomai nuo koordinačių ar 

objektų išrinkimo būdo grafinis taikiklis pakeičia savo formą. 

BRAIŽYMO IR REDAGAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTOS 

Pagrindinį GeoMap programos meniu sudaro: Geo, Geo įrankiai, Užrašai, Lentelės, 

Rastrai, Blokai, Objekto duomenys, Paviršiai, Uždaviniai, Šuliniai, GKTR ir kita. 
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5 pav. Braižymo įrankių juosta 

 

6pav. Redagavimo įrankių juosta 

 

7pav. Geo meniu  priemonių juosta 
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8 pav. Geo įrankių  priemonių juosta su išskleistomis darbas su piketais komandomis 

 

9 pav. Brėžinio dydžio modelio erdvėje keitimo  įrankių juosta 

 

10 pav. Objekto savybių  įrankių juosta 
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11pav. Lentelių kūrimo ir pildymo priemonių juosta 

 

12 pav. Rastrų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

13 pav. Blokų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 
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14 pav. Objekto duomenų įterpimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

15 pav. Paviršių kūrimo ir redagavimo priemonių juosta 

 

 

16 pav. Geodezinių uždavinių sprendimo priemonių juosta 

 

17 pav. Šulinių kūrimo ir redagavimo priemonių juosta 
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18 pav. GKTR priemonių juosta 

SLUOKSNIAI IR JŲ VALDYMAS 

Kiekvienas AutoCAD objektas turi priskirtas parametrų reikšmes: spalvą (Color ), linijos 

tipą (Linetype ), plotį (Lineweight ), aukštį (Thickness ); taip pat visuomet priklauso kuriam nors 

sluoksniui (Layer). Labai patogu atskirus brėžinio elementus brėžti atskiruose sluoksniuose. Šie 

brėžinio parametrai labai palengvina darbą su brėžiniu .  

Objekto parametrų valdymui yra objekto savybių tvarkymo (Object properties ) priemonių 

juosta. Kiekviename parametrų pasirinkimo sąraše galima pasirinkti reikiamą parametrų reikšmę, o 

sluoksnių parametrų sąraše vienu metu galima pakeisti net kelis vieno sluoksnio parametrus.  

Brėžinio, kurio objektai laikomi skirtinguose sluoksniuose, galima: 

• brėžinio objektai laikomi skirtinguose sluoksniuose;  

• braižoma tik aktyviajame (įjungtame) sluoksnyje; 

• išjungti ir įjungti kiekvieno sluoksnio matomumą; 

• sluoksnį galima užrakinti (sluoksnio objektų negalima redaguoti); 

• keisti sluoksnių savybes; 

• perkelti objektus į kitą sluoksnį; 

• nurodyti sluoksnio spausdinimo stilių; 

• nurodyti kuriuos sluoksnius spausdinti ir kurių nespausdinti 

Sluoksnių valdymui skirta sluoksnių valdymo įrankių juosta kurios komandomis galima:   

įjungti arba išjungti atitinkamus sluoksnius. 

 

19 pav. Sluoksnių valdymo įrankių juosta 

Sluoksnių valdymo komandos iškviečiamos iš meniu Geo įrankiai → Sluoksnių 

valdymas arba pasirinkus komandą įrankių  juostoje Sluoksnių valdymas.  
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20 pav. Geo Map programoje sukurtų sluoksnių vaizdas 

OBJEKTŲ TRAUKA (OSNAP) 

Projektavimas ir braižymas yra tikslus procesas, o jo rezultatas pateikiamas brėžiniuose. 

Braižant naudojami taškai, piketai, statmenys, liestinės, apskritimų ir lankų centrai, atkarpų vidurio 

ir galų taškai ir t.t. Visi šie taškai turi tikslias koordinates o grafiniu žymekliu ekrane tokio tikslumo 

pasiekti neįmanoma. Be to, kai kurie taškai iš viso neegzistuoja, pavyzdžiui, dviejų atkarpų tęsinių 

sankirtos taškas, statmens iškėlimo taškas ir kt. Šių taškų suradimui AutoCAD turi specialų objektų 

traukos būdą – OSNAP .  

Objektų trauka – tai specialus taško koordinačių nurodymo būdas. Jei objektų trauka 

įjungta, tai ekrane atsiranda kvadratėlis – objekto traukos taikiklis. Veikia vienkartinė ir nuolatinė 

objektų trauka. Vienkartinė objektų trauka paveikia tik vieno taško koordinačių nurodymą. 

Nuolatinė objektų trauka – tai tokia koordinačių nurodymo būsena, kai AutoCAD pastoviai tikrina 
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objektus, patekusius į taikiklį. Esant įjungtai nuolatinei objektų traukai, iš visų taikikliu nurodyto 

objekto tinkamų traukai taškų, parenka artimiausią taikikliui. Jei esant įjungtai nuolatinei traukai, 

įterpsime vienkartinę objekto trauką, tai nuolatinės traukos būsena tą kartą neveiks. Tam, kad esant 

nuolatinės traukos būsenai veiktų reikiama trauka, būtina įjungti jungiklį. Vienu metu gali būti 

įjungti keli ar net visi jungikliai. Srityje Object Snap modes yra visų galimų objektų traukos 

pavadinimų sąrašas su jungikliais. 

 

21  pav. Objektų traukos įrankių juosta 

TEKSTAS BRĖŽINYJE 

Rašant tekstą brėžinyje, reikia mokėti: 

• nustatyti teksto stilių, 

• parinkti tekstui vietą brėžinyje ir jį išdėstyti, 

• redaguoti jau parašytą tekstą.  

Programoje yra du teksto rašymo būdai: 

• vienos eilutės tekstas (single line), 

• kelių eilučių tekstas (multi line). 

Abiem teksto rašymo būdams taikomi tie patys stiliai. Prieš pradedant rašyti reikia 

pasirinkti arba nustatyti teksto stilių. Į teksto stiliaus nustatymą įeina: šrifto pavadinimas, jo aukštis, 

pločio koeficientas, posvyrio kampas ir dar keli kiti elementai. Labai svarbu teisingai parinkti šrifto 

aukštį, kada tekstą rašome plane, kuris braižomas kokiu tai masteliu. Tekstas taip pat bus 

atspausdintas sumažintas tiek kartų kiek ir pats brėžinys (planas). Labai patogu tekstą nukopijuoti, o 

po to šį tekstą redaguoti.   
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GeoMap programoje teksto įrašymo komanda iškviečiama:  Geo → Užrašai → Užrašas, 

įrankių juostoje paspaudus atitinkamą mygtuką arba komandinėje eilutėje įrašius komandos 

pavadinimą. Teksto stilius nustatomas Geo meniu nustatymuose pasirinkus Geo → Užrašai → 

Užrašo anotacija. Pagal nustatymus užrašui priskiriamas nurodytas teksto stilius, sluoksnis, dydis, 

pasukimo kampas, grafinis kodas ir išnašos naudojimas/nenaudojimas. Taikant komandas:  

Geo → Užrašai → Plotas → Figūros – įrašomas figūros plotas; 

Geo → Užrašai → Koordinatė – įrašomos taškų koordinatės; 

Geo → Užrašai → Linijų atstumai – įrašomi linijų ilgiai; 

Geo → Užrašai → Kampas – įrašoma kampo reikšmė;  

Geo → Užrašai → Piketo numerio anotacija – įrašomas piketo numeris; 

Geo → Užrašai → Koordinačių tinklelis – įrašomos koordinačių sankirtos X ir Y reikšmės 

ir pan. 

 

22 pav. Teksto, anotacijų įrašymo įrankių juosta 

Teksto redagavimą galima atlikti iškvietus komandą Geo → Užrašai → Tekstas → 

Modifikavimas. Atidaromas teksto redaktorius ir jame galima redaguoti pažymėtą tekstą. 

1.2. SPRENDINIŲ BRĖŽINIO PARENGIMO APRAŠAS 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. 

įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 

rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2430; Žin., 2012, Nr. 78-4080) 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429482). Šis projektas yra vietovės 

lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, todėl rengimo, derinamo, svarstymo ir 

tvirtinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 
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(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433499), Lietuvos Respublikos žemės 

įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska. 

showdoc_l?p_id=429236) ir taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id 

=429482). Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengiamųjų darbų schema pateikta 

23 paveiksle. 

Keičiant sklypo žemės ūkio paskirtį į miškų ūkio paskirtį vadovaujamasi nustatytomis 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2011, Nr. 74-

3548) taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416517). Formuojant 

naujus ar pertvarkant esamus žemės sklypus, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma ir 

keičiama vadovaujantis Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 

(Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333) (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska. 

showdoc_l?p_id=391206).  

Projekto rengimas, formuojant valstybinės žemės sklypus, finansuojamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 241 ,,Dėl Asmenų lėšomis 

atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės 

reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ (Žin., 2002, 

Nr. 17-688; 2009, Nr. 110-4661; 2010, Nr. 118-6018) nustatyta tvarka (http://www3.lrs.lt/pls/inter3 

/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421867). 

Organizatorius, gavęs sprendimą leisti rengti projektą, ar Nacionalinės žemės tarnybos 

vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, priėmęs sprendimą pradėti rengti projektą, 

pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-

262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460), kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl 

planavimo sąlygų rengti projektą išdavimo. Kai projekto rengimą inicijuoja valstybės ar 

savivaldybės institucija, projekto rengėjas nustatomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.  

Žemės sklypas prie statinio ar įrenginio projektuojamas pagal Naudojamų kitos paskirties 

valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551), 

reikalavimus. Projekto rengėjas teritorijoje esančias žemės naudmenas iššifruoja pagal Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 6 

straipsnyje nurodytas žemės naudmenų rūšis ir apskaičiuoja žemės naudmenų plotus 
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(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378712). Sprendinių brėžinyje 

sutartiniais ženklais pažymimi žemės plotai ir jų ribos, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka siūloma 

nustatyti žemės servitutus vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-

620; 2004, Nr. 28-868) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429236) bei 

nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 1992 m. gegužės 12 

d. nutarimo Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr. 2-43) tvarką.  

Vandens telkinys (ežeras, tvenkinys) visais atvejais formuojamas kaip atskiras žemės 

sklypas, išskyrus mažesnius kaip 0,5 ha vandens telkinius, kurie neregistruojami Lietuvos 

Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių 

kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu 

Nr. 1114 (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318) (http://www3.lrs.lt/pls/inter2 

/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423263). Kitos paskirties įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas 

(išskyrus mėgėjų sodo teritoriją) projektuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir 

nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2004, Nr. 173-6398; 2011, Nr. 36-1708) 2.15 punkto 

reikalavimus. Įsiterpęs laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotas projektuojamas pagal 

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, 

Nr. 175-6483), 5 punkto nuostatas. Mėgėjų sodo teritorijoje įsiterpęs valstybinės žemės plotas 

projektuojamas Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 

2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044), nustatyta tvarka.  

Rengėjas atlieka projekto sprendinių poveikio vertinimą ir, vadovaudamasis Teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228) 

parengia ataskaitą, kuri teikiama kartu su projektu visuomenei susipažinti. Suderintą projektą (arba 

taisyklių 66 punkte nustatytu atveju nederintą projektą), projekto rengimo bylą ir projekto 

sprendinių brėžinį (pdf formatu) organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 

struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. 

įsakymu Nr. D1-200 (Žin., 2004, Nr. 78-2756), nustatyta tvarka. Patvirtintas projektas, ne vėliau 

kaip per 15 darbo dienų nuo projekto patvirtinimo įregistruojamas savivaldybės administracijos 
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tvarkomame Teritorijų planavimo dokumentų registre Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. 

nutarimu Nr. 721 (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814), nustatyta tvarka. 

Pagal projektą atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, 

nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių 

sistemoje. Atlikus žemės sklypų kadastrinius matavimus, pagal Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899; Žin., 2010, Nr. 53-

2606; Žin., 2011, Nr. 125-

5950) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408903), parengiami jų kadastro 

duomenys.  
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23 pav. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengiamųjų darbų schema 
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ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO 

(PERTVARKOMĄ ŽEMĖS SKLYPĄ PADALIJANT Į DU ATSKIRUS ŽEMĖS 

SKLYPUS) SPRENDINIŲ BRĖŽINIO SUDARYMAS, NAUDOJANTIS PROGRAMINE 

ĮRANGA 

Privačios žemės sklypai gali būti padalijami pageidaujant patiems žemės savininkams, 

dažniausiai tai daroma, kai žemės sklypai priklauso keliems bendrasavininkams, kurie nori atidalinti 

savo žemės dalis ir jas savarankiškai valdyti. Taip pat kai žemės savininkas dalį sklypo pageidauja 

dovanoti, parduoti ar keisti jos pagrindinę naudojimo paskirtį. Pertvarkant žemės sklypą jo vietoje 

suformuojami nauji žemės sklypai. Jų ribos projektuojamos ir ženklinamos, rengiant žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo projektą.  

Projekto rengėjas žemės sklypus formuoja arba pertvarko vadovaudamasis savivaldybės 

administracijos išduotomis planavimo sąlygomis rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų 

planavimo dokumentą bei atsižvelgdamas į planavimo organizatoriaus pageidavimus. Pertvarkoma 

teritorija yra Vilniaus rajono savivaldybėje Šatrininkų seniūnijoje Kyviškių kaime. 

Savivaldybės administracijos išduotose planavimo sąlygose pateikiami šie reikalavimai: 

1) remiantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-

4492) numatyti kelių apsaugos zonas; 

2) vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje numatyti 5,0 m pločio servitutinę teritoriją 

inžinerinių tinklų infrastruktūrai įrengti; 

3) nustatyti servitutinius kelius (kelių plotis ne mažiau 6,0 m pločio); 

4) palei servitutinį kelią numatyti 3,0 m pločio servitutinę teritoriją inžinerinių tinklų 

infrastruktūrai įrengti; 

5) privažiavimo keliai turi būti įrengiami sklypų savininkų lėšomis, o juos sugadinus, 

atstatomi šių sklypų savininkų lėšomis. Pasikeitus sklypų savininkams, šiuos įsipareigojimus 

perima nauji sklypų savininkai. 

Pagal užsakovo pateiktą medžiagą pertvarkomas sklypas yra įregistruotas į Nekilnojamo 

turto registrą. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis yra žemės ūkio paskirties žemė. 

Bendras žemės sklypo plotas yra 37602 m2. Viso žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės 

naudmenų rūšį yra ariama žemė. Iki pertvarkomo žemės sklypo tiesiogiai privažiuojama esamu 

rytinėje dalyje vidaus keliu. Šiam keliui yra nustatytas kelio servitutas - S -Teisė tiesti požemines ir 

antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) (24 pav.). Pertvarkoma teritorija ribojasi su 

septyniais teisiškai įregistruotais žemės sklypais. 
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24 pav. Žemės sklypo planas 

Rengiant žemės sklypo sprendinių brėžinį būtina patikslinti žemės naudojimo planą bei 

koreguoti žemės naudmenų kontūrus. Nenustačius arba patikslinus nustatytus pakitimus rengiamas 

sprendinių brėžinys. 

Projekto sprendinių brėžinys rengiamas naudojant naujausią kartografinę medžiagą t.y. 

ortofotografinį žemėlapį ir georeferencinio pagrindo kadastro duomenis žr. 25 paveikslą. 

 
25 pav. Sprendinių brėžiniui naudojama kartografinė medžiaga 
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Formuojant ar pertvarkant žemės sklypus būtina vadovautis žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo reikalavimais. Sklypų ribos turi būti derinamos su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis 

(upėmis, upeliais, melioracijos grioviais ar kanalais, ežerais, tvenkiniais, griovomis medžių eilėmis) 

ir su statinių bei įrenginių išdėstymu. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) 

projekte pertvarkoma teritorija buvo padalinta į du sklypus, bendra sklypų riba 12 – 13 (26 pav).  

 

 

26 pav. Sklypo pertvarkymas (atidalijimas) 

Formuojamiems žemės sklypams suteikiami plane šie numeriai – 459 – 1 ir 459 – 2. 

Suformuoto žemės sklypo 459 – 1 plotas yra 27602 m2, šiam sklypui nustatytas servitutas 

– Teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus 

(viešpataujantis daiktas). 459-1 sklypą kerta elektros linija, vadovaujantis specialiosiomis žemės ir 

miško naudojimo sąlygomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995.12.29 nutarimu 

Nr. 1640 nustatyta – VI – Elektros oro linijų apsaugos zona po 20 metrų nuo kraštinių laidų, kas 

sudaro 0,0341 ha.  

Naujai suformuoto žemės sklypo 459-2 plotas yra 10000 m2, jį sudaro žemės ūkio 

paskirties žemė 9074 m2 ir keliai – 926 m2. Vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotomis 

planavimo sąlygomis šiame sklype buvo suprojektuotas kelias jungiantis žemės sklypą 459 – 1. 

Šiam keliui nustatytas servitutas – S1 – Teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis 

pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) bei specialiosios žemės ir miško naudojimo 

sąlygos – II – Kelių apsaugos zona, kuri užima 0,0622 ha teritorijos žr. 27 paveikslą. Sklype taip 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

345 

pat yra ir esamas servitutas S2 – Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis 

daiktas).  

 

27 pav. Sklypo 459 – 2 ištrauka 

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto sprendinių brėžinys 

rengiamas ,,GeoMap 2011“ programa. Įkėlus projekto plano lenteles pildyti pradedame nuo sklypo 

adreso žr. 28 paveikslą. Pildomi duomenys apie esamų ir (ar), besiribojančių (turinčių daugiau negu 

vieną bendrą ribos posūkio tašką) žemės sklypų kadastro numeriai 29 paveikslas. 

 

28 pav. Slypo adreso lentelė 
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29 pav. Gretimų žemės sklypų savininkų duomenys 

Toliau pildomi žemės sklypo identifikatorius 30 paveikslas bei 31 paveiksle eksplikacijoje 

projektuojamų žemės sklypų plotai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir pagal projektą 

naujai projektuojamų žemės sklypų būsimi (numatomi) savininkai.  

 

30 pav. Sklypo identifikatoriaus pildymas 

 

31 pav. Eksplikacijos pildymas 

Projekto plano 32 paveikslo lentelėje nurodomos planuojamos teritorijos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, esami ir siūlomi servitutai bei jų pločiai. 
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32 pav. Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus ir servitutus 

Taip pat užpildomi duomenys apie projektą atliekančią įmonę bei vykdytojus 33 

paveikslas.  

 

33 pav. Projekto vykdytojas 

Užpildžius projekto plano lenteles (28 – 33 pav.) sprendinių brėžinyje sutartiniais ženklais 

pažymima 34 paveikslas: 

• esamų žemės sklypų ribos ir jų kadastro numeriai; 

• formuojamų žemės sklypų ribos ir jų linijų ilgiai. Atskirais numeriais arba simboliais 

nurodomi žemės sklypų projektiniai numeriai; 

• valstybinės ir vietinės reikšmės keliai; 

• žemės plotai ir jų ribos, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka siūloma nustatyti žemės 

servitutus; 

• hidrografiniai objektai; 

• statiniai ir įrenginiai; 

• specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai. 
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34 pav. Sprendinių brėžinys 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

349 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR SUPAŽINDINIMAS SU ŽEMĖS SKLYPO 

FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, JO DERINIMAS, TIKRINIMAS IR 

TVIRTINIMAS 

Visuomenės informavimas ir supažindinimas su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektu vykdomas pagal supaprastintą tvarką. Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų 

planavimo procese tvarka – tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų 

trukmė ir taikomos ne visos viešumą užtikrinančios procedūros t.y. neskelbiama vietos spaudoje 

apie pradedamą rengti projektą, neįrengiamas stendas, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiamas 

viešas susirinkimas. 

Planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą planą skelbia savivaldybės 

interneto tinklalapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų 

valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, nurodydamas 

galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, arba su šiuo dokumentu 

supažindina juos asmeniškai. Tačiau jeigu planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų 

valdytojų ir naudotojų negalima rasti, planavimo organizatorius turi paskelbti informaciją apie 

rengiamą teritorijų planavimo dokumentą vietos laikraštyje ir savivaldybės interneto 

tinklalapyje. Savivaldybės interneto tinklalapyje nurodomas vietos laikraštis, kuriame skelbiama 

informacija apie teritorijų planavimą. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų svarstymo, 

derinimo ir tvirtinimo procedūrų schema pateikta 35 paveiksle. 
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35 pav. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo procedūrų schema 
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1.3. ĮMONĖS TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. NAUJAI SUFORMUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO 

DUOMENŲ BYLŲ SUDARYMAS 

2.1. NAUJAI SUFORMUOTO ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS, 

NAUDOJANT ,,GEOMAP 2011” IR ,,BYLA” PROGRAMAS, PARENGIMO APRAŠAS 

Pagal projektą atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai. 

Vadovaujantis padalijimo projektu, vietovėje paženklinamos naujai suformuotų žemės sklypų ribos 

ir kiekvienam sklypui yra užpildomas ,,Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas“ (1 

priedas). Šis aktas turi būti derinamas su gretimų sklypų savininkais, tačiau nagrinėjamu atveju 

sklypų išorinė riba, rengiant padalijimo projektą, nebuvo keičiama, todėl naujai suformuotų žemės 

sklypų ribų derinti su kaimynais nereikia. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

kadastro nuostatomis parengiamas naujai suformuoto žemės sklypo planas (36 paveikslas) bei 

užpildomos programoje ,,GeoMap 2011“ pateiktos žemės sklypo plano formos 37 – 46 pav.  

 

37 pav. Žemės sklypo planas 

Žemės sklypo plano formų pildymas: 

1-oje lentelėje įrašomas sklypo kadastro numeris. Pirmose keturiose skiltyse įrašomas 

kadastrinės vietovės numeris,“4142“ kitose keturiose – bloko numeris, „0600“ paskutinėse 
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keturiose – žemės sklypo numeris (kadangi sklypas nėra įregistruotas, langelius paliekame tuščius) 

(38 pav.) 

 

38 pav. Pirma lentelė 

2-oje lentelėje nurodomas žemės sklypo adresas (39 pav.). 

 

 

39 pav. Antra lentelė 

3-oje lentelėje sudaromas gretimų žemės sklypų kadastro numerių (jeigu gretimi žemės 

sklypai neregistruoti – žemės sklypų adresų arba žemės sklypų numerių žemėtvarkos projekte) 

sąrašas. Gretimų žemės sklypų savininkų (nuomininkų, naudotojų) parašai turi būti žemės sklypo 

ribų paženklinimo akte. Skiltis „Gretimybė” užpildoma nurodant ribos posūkio taškų numerius, nuo 

kurio iki kurio riboženklio yra gretima žemėnauda laikrodžio rodyklės kryptimi. Toje pačioje 

eilutėje nurodomas gretimo žemės sklypo kadastro numeris (jeigu gretimas žemės sklypas 

neregistruotas – adresas arba numeris iš žemėtvarkos projekto). Jeigu gretimybėje yra kelias, 

rašomas jo pavadinimas (kelio numeris).  

 

40 pav. Trečia lentelė 

4-oje lentelėje nurodoma žemės sklypo paženklinimo – parodymo akto data ir numeris. 

Apačioje žemės sklypo savininkas (naudotojas) pasirašo, kad sutinka su žemės sklypo ribomis ir 

nustatytu žemės sklypo plotu. 
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41 pav. Ketvirta lentelė 

Užpildomos 5 – ta bei 6 – ta lentelės. Nurodomi tikrinančių įstaigų pavadinimai bei 

vykdytojo rekvizitai. 

 

42 pav. Penkta lentelė 

 

43 pav. Šešta lentelė 

7 – oje lentelėje užpildomas žemės sklypo koordinačių žiniaraštis, 8 – oje lentelėje 

įrašomos žemės sklypo centro koordinatės ir planšeto nomenklatūra. 
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44 pav. Septinta lentelė 

 

45 pav. Aštunta lentelė 

9 – oje lentelėje pildoma informacija apie servitutus bei žemės naudojimo apribojimus. 
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46 pav. Devinta lentelė 

Parengto žemės sklypo plano programa ,,GeoMap“ 2011 pirma ir antra plano pusės (47 

pav.). 

 

47 pav. Parengtas žemės sklypo planas 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimas 

Naujai suformuoto žemės sklypo įvertinimas atliekamas pagal pateiktą Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. Nr. 205 nutarimo metodiką. Žemės sklypo vertei 

nustatyti naudojama programa „Byla“. 

Sukūrus naują bylą, pradiniame lange įrašomas bylos pavadinimas, apskritis, rajonas bei 

žemės sklypo savininkas ( arba naudotojas) (48 pav.). 
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48 pav. Duomenų pildymo langas 

Sekančiame programos lange įvedame žemės sklypo kadastro vietovę, seniūniją, kaimą (ar 

miestelį), bloko numerį ir sklypo adresą. Sklypo numerio bloke nėra, nes jis bus suteiktas, kai 

sklypas bus registruojamas. 

 

49 pav. Duomenų pildymo langas 

50 pav. įvedami sklypo nuotoliai nuo miesto, miestelio, savivaldybės ir apskrities centro.  

 

50 pav. Duomenų pildymo langas 

Sekančiame lange įrašome žemės ploto sudėtį pagal žemės naudmenų rūšis (51 pav.).  
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51 pav. Duomenų pildymo langas 

Įrašome žemės ūkio naudmenų kokybės įvertinimą išreikštą našumo balu 52 pav.  

 

52. pav. Duomenų pildymo langas 

Skiltyje ,,Apribojimai“ įrašome specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – tai įstatymais ar 

Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo 

geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo 

naudojimo būdo ir pobūdžio bei žemės sklype esančių statinių ir aplinkos apsaugos poreikių (53 

pav.). 

 

53 pav. Duomenų pildymo langas 

Sekančioje lentelėje įrašoma: žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis. Taip pat žemės 

sklypo formavimo juridinio dokumento data, tipas ir numeris (54 pav.). 
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54 pav. Duomenų pildymo langas 
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Žemės ūkio paskirties žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymas 

Rengiant žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, taip pat nustatoma žemės sklypo 

vidutinė rinkos vertė. VĮ Registrų centro internetiniame puslapyje http://www.registrucentras.lt 

pasirenkame nuorodą Nekilnojamas turtas � Viešos paslaugos � Vidutinių rinkos verčių paieška 

�Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį arba savivaldybes (55 pav.). 



Darbo geodeziniais instrumentais ir geoduomenų apdorojimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektų rengimo, naudojantis programine įranga technologinių kompetencijų tobulinimo programa 
 

  Mokymų medžiaga 

367 

 

55 pav. Verčių zonos paieška 

Vertės zonų ir jų tekstinių aprašų sąrašas pateiktas 56 paveiksle, o zonos planas 57. 

 

56 pav. Vertės zonų sąrašo fragmentas 

 

57 pav. Verčių zonos planas 
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Nustačius verčių zonos numerį vertinimo modelių lentelėje surandamas žemės sklypo 

masinio vertinimo modelis (šiuo atveju Nr. 8049) (58 pav.). 

 

58 pav. Verčių zonos žemės ūkio paskirties žemės sklypų masinio vertinimo modelis 

Žemės sklypo masinio vertinimo modeliui (58 pav.) taikoma žemės sklypo vertės pataisa 

(59 pav.) bei kitų rodiklių ir koeficientų pataisos. 

 

59 pav. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų vertės pataisos 

Pataisų rodikliai ir koeficientai: 

Zonos Nr.   58,79 

Vidutinis našumo balas  33,01 

Našumo balo koeficientas  0,010 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo vidutinės rinkos vertės rezultatai pateikti žemiau. 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

3.1. SAVARANKIŠKOS UŽDUOTIES APRAŠYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

Parengti padalinto žemės sklypo kadastro duomenų bylą naudojant ,,GeoMap 2011“ ir 

,,Byla“ programas. 

1 užduotis: Parengti padalinto žemės sklypo planą. 

2 užduotis: Užpildyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą. 

3 užduotis: Užpildyti kadastro duomenų formas. 

4 užduotis: Apskaičiuoti nominalią žemės sklypo vertę. 

5 užduotis: Nustatyti žemės sklypo vidutinės rinkos vertę. 

6 užduotis: Pateikti suformuotą padalinto žemės sklypo kadastro duomenų bylą. 

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Savarankiškas darbas vertinamas Įskaityta/Neįskaityta. Savarankiškas darbas įskaitomas, 

jei mokytojas / dėstytojas: 

Savarankiškai atliko ne mažiau kaip keturias užduotis per jam skirtą laiką. 
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1 PRIEDAS 
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