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Anotacija 
Aprašyti, koduoti ir įvertinti surinktų topografinių elementų erdvinius duomenis plačiai taikomos GIS 

technologijos. Jų panaudojimas projektavimo uždaviniams spręsti tapo ne tik paprasta būtinybe, bet ir tolesne 
ekonominės bei socialinės pažangos sąlyga. 

Straipsnyje pateikiamas sudaryto Klaipėdos miesto atsitiktiniu atrankos būdu pasirinktos teritorijos topografinio 
plano įvertinimas patalpinant jos erdvinių elementų duomenis į Klaipėdos miesto GDB500K masyvą. Įvertinus buvo 
nustatyti netikslumai: pagal esamą situaciją gyvenamasis namas nutolęs per 1,06 m, tvora per 1,38 m, šaligatvio 
netikslumai siekė iki 1 metro, o šlaito iki 1,82 m paklaida. 

Reikšminiai žodžiai: urbanizuotos teritorijos, topografiniai elementai, erdviniai duomenys, netikslumas. 
 

Abstract 
For the description, coding and estimation of the collected topographic spatial data, GIS technologies are widely 

applied. GIS allows you to create, manipulate, analyze and visualize spatial information, which can be adapted for a 
particular purpose. 

This article presents the estimation of topographic map of randomly selected Klaipeda area and spatial data was 
placed in Klaipeda GDB500K array. After estimation, the inaccuracies have been revealed: according to the current 
situation, residential house is at a distance of 1.06 m, fence – over 1.38 m, sidewalk irregularities amount to 1 meter, 
and the slope error to 1.82 m.  

Key words: urbanized areas, topographic elements, spatial data, inaccuracy. 
 

Įvadas 

 

Topografinių planų rengimas daug pastangų ir sąnaudų reikalaujantis darbas, daug laiko atima 
jų apdorojimas, braižymas, sujungimas su archyvine planine medžiaga, jų tikslinimas, ruošimas 
skaitmenine versija, derinimas su atsakingomis institucijomis. Labai svarbi yra aukšta skaitmeninių 
topografinių planų vizualinė kokybė. Ji pasiekiama taikant sutartinių topografinių ženklų rinkinius, 
kuriais nurodomi visi svarbūs plano taškai, kontūrai, linijos ir plotai. 

Pagrindinė problema – požeminių erdvinių elementų informacijos stoka, todėl aktualu 
topografinių elementų erdvinius duomenis rinkti, kaupti ir sisteminti, kad pasiektų reikiamą 
vartotoją. Pateikiamas Klaipėdos miesto topografinių erdvinių duomenų elementų rinkimas, 
kūrimas, tikslinimas, topografinio plano sudarymo darbų etapai. Sukurti tikslūs topografinio plano 
erdvinių elementų duomenys išsaugoti Klaipėdos miesto GDB500K kartografinių duomenų 
masyve, kurio praktinė reikšmė ir aktualumas labai didelė. Šis erdvinių elementų rinkinys nuolat 
papildomas ir atnaujinamas, o informacija pateikiama ir prieinama tiek Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijai, tiek visuomenei. GDB500K kartografinių duomenų masyvas plačiai 
naudojamas planavimo, priežiūros, apskaitos, aplinkos analizės srityse. 

Tikslas – atlikti urbanizuotų teritorijų topografinių elementų erdvinių duomenų tikslinimą 
įvertinant Klaipėdos miesto Veterinarijos g. topografinio plano erdvinių duomenų atitikimą GIS 
aplinkai. 
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Tyrimų metodika 

 
Tyrimams atlikti buvo taikyti metodai: urbanizuotos teritorijos topografinių erdvinių elementų 

rinkimas, matematinė statistika, vizualinės informacijos grafinė ir lyginamoji analizė, Klaipėdos 

miesto savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriaus topografinių planų analizė. 

Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos, jie 

rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėje koordinačių LKS-94 bei Baltijos aukščių 

sistemose 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais. Esant reikalui planuose parodomos žemės 

sklypų ribos (GIS gynybos infrastruktūrai, 2011). Visi išmatuoti erdviniai objektai topografiniuose 

planuose, priklausomai nuo savo išvaizdos arba matmenų, vaizduojami tam tikru erdviniu elementu. 

Erdviniai objektai yra skirstomi kategorijomis ir koduojami pagal jų išsidėstymą viename iš 

šių trijų aukščio lygių (Kumetaitienė ir kt., 2008): 

• Žemės paviršiaus lygyje (pagal nutylėjimą). Žemės paviršiaus lygis yra ten, kur 
egzistuoja daugiau negu vienas erdvinių duomenų lygis, žemės paviršiaus lygis yra apibrėžiamas 
kaip pagrindinio visuomenės komunikavimo viršutinysis lygis. 

• Lygyje virš žemės lygio (antžeminiai). Lygis virš žemės paviršiaus paprasčiausiai 
apibrėžiamas kaip tų elementų lygis, kurie yra virš žemės paviršiaus lygio. 

• Požeminiame lygyje (požeminiai). Požeminis lygis paprastai apibrėžiamas kaip tų 
topografinių elementų lygis, kurie yra žemiau už elementus, esančius žemės paviršiaus lygyje. 

Topografinių planų erdviniai elementai žymimi sutartiniais ženklais bei vaizduojami 
grafiškai. Topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartiniai ženklai suskirstyti į 
temų grupes. Temų grupę sudaro tos pačios srities temos, kurios savo ruožtu susideda iš objektų 
pavadinimų. 

Topografinių planų erdviniai elementai (taškiniai, linijiniai, plotiniai) braižomi pagal 
nustatytus parametrus, nurodytus GKTR 2.11.02:2000 specifikacijoje bei InGIS standarte. Toks 
sluoksniavimas būtinas, kadangi vėliau prie ženklų reikalaujama priskirti GKODUS, o naudojant 
nurodytą sluoksniavimo metodą kodavimas būna automatizuotas. Šių reikalavimų privaloma 
laikytis apsikeičiant duomenimis su savivaldybėmis. 

 
Rezultatai 

 

Topografinio plano tikslas – nustatyti objektų padėtį erdvėje bei fiksuoti jų charakteristikas. 
Gavus leidimą atlikti topografinį planą Veterinarijos g. 29 Klaipėdos mieste, panaudoti pirminis ir 
antrinis duomenų rinkimo metodai. Pirminiai duomenys – tai Geodezijos ir GIS skyriaus atsiųsti 
tyrinėjamos teritorijos *dwg formatai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
pateiktas ortofotografinis žemėlapis, kurio nomenklatūrinis lapas 24/56. Antriniai erdviniai 
elementai buvo surinkti atliekant tiesioginius objektų matavimus geodeziniais prietaisais: Trimble 
R6 ir Leica TPS1205, nuo LitPOS tinklo.  

GPNS prietaisu Trimble R6 buvo kartografuoti situacijos elementai: Veterinarijos gatvės 
ribos, automobilių stovėjimo aikštelė, pavieniai medžiai, krūmynai, tvoros, dujotiekio šuliniai, 
žemos įtampos elektros linija ant stulpų, nuotėkų kanalizacijos šuliniai, drenažo šuliniai, ryšių 
šuliniai, vandentiekio šuliniai ir kt. 

Elektroniniu tacheometru Leica TPS1205 buvo kartografuoti pastatai: siurblinė, 
transformatorinė, penkių aukštų mūrinis gyvenamasis namas. 

Sudarant topografinį planą buvo braižomi situacijos elementai sujungiant vienodo kodo 
taškus, kurie sudarė aiškius ir pagrindinius plano akcentus. 

Topografiniame plane M 1:500 buvo pavaizduota visa esama Veterinarijos gatvės situacija 
(1 pav.):  

• gatvės važiuojamoji dalis su borteliu (sluoksnio pavadinimas – 5047, sluoksnio spalva – 
7, linijos tipas – Continuous, linijos svoris – 0,25, GKODAS – gt1); 
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• gatvės važiuojamoji dalis be bortelio (sluoksnio pavadinimas – 5048, sluoksnio spalva – 
7, linijos tipas – Continuous, linijos svoris – 0,25, GKODAS – gt11); 

• nesutvirtinto šlaito viršus (sluoksnio pavadinimas – 6096, sluoksnio spalva – 7, linijos 
tipas – Continuous, linijos svoris – 0,13, GKODAS – re3); 

• pavieniai medžiai (sluoksnio pavadinimas – 4301, sluoksnio spalva – 84, linijos tipas – 
Blokas, linijos svoris – 0,15), GKODAS – md1; pieva (sluoksnio pavadinimas – 4021, sluoksnio 
spalva – 84, linijos tipas – Blokas, linijos svoris – 0,15, GKODAS – sd2); 

• krūmų juostos ir gyvatvorės (sluoksnio pavadinimas – 4215, sluoksnio spalva – 84, 

linijos tipas – GYVATVORE, linijos svoris – 0,15, GKODAS – mg0) ir t.t. 

 

 

1 pav. Topografinių elementų skirstymas į sluoksnius 
Fig. 1. Topographic elements distribution into layers 

 

 
2 pav. Reljefo braižymas  

Fig. 2. The plotting of terrain 
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Vietovės reljefas topografiniame plane pavaizduotas horizontalėmis ir aukščiais. Reljefo 
ypatingų formų pavaizdavimui buvo nubrėžtos pusinės horizontalės. Reljefo horizontalės 
nubraižytos ir įvestos į 1301 sluoksnį, kurio spalva – 22, linijos tipas – Continuous, linijos svoris – 
0,15, GKODAS – ri1, o horizontalių atžymos įvestos į 1302 sluoksnį, kurio spalva – 22, linijos tipas 
– Continuous, linijos svoris – 0,15, GKODAS – ri1 (2 pav.). 

Sudarant Klaipėdos miesto Veterinarijos g. 29 topografinį planą M 1:500 buvo nubraižytos 
visos požeminių tinklų linijos, šuliniai ir kiti įrenginiai, pažymėti vamzdžių vidiniai skersmenys ir 
sunumeruoti požeminių tinklų vamzdžiai, įeinantys ir išeinantys šia tvarka: svarbiausias įeinantis 
vamzdis – 1, svarbiausias išeinantis vamzdis – 2, visi kiti vamzdžiai numeruojami eilės tvarka pagal 
laikrodžio rodyklę, pradedant nuo 3. Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi vienu numeriu, ant ryšių 
kanalizacijos trasos rašomas vamzdžių skaičius ir skersmuo. Elektros linija žymima elektros 
stulpais ir numeriais (3 pav.).  
 

 
3 pav. Inžinerinių tinklų braižymas ir skirstymas į sluoksnius 

Fig. 3. The plotting of engineering network and distribution into layers 

 

 

4 pav. Klaipėdos miesto Veterinarijos g. 29 topografinis planas M 1:500 
Fig. 4. Topographic plan of 29 Veterinary St. in Klaipeda 
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Topografinio plano inžineriniai tinklai (lietaus kanalizacija, vandentiekis, dujotiekis, ryšiai, 
šilumotiekio tinklai, žemos įtampos elektra) buvo nubraižyti ir įvesti į skirtingus sluoksnius, 
kuriems priskiriami parametrai (sluoksnio spalva, linijos tipas ir svoris) bei koduojami.  

Klaipėdos miesto topografinis planas buvo atliktas pagal GKTR 2.11.02:2000 specifikaciją. 
Šie skaitmeniniai duomenys buvo pateikti Geodezijos ir GIS skyriui, kuris atliko duomenų kontrolę. 
Duomenų sandaros kontrolės metu automatizuotai tikrinamos tyrinėtojo pateiktų skaitmeninių 
duomenų sandaros klaidos. Įvertinamos objektų kodavimo ir skaidymo į sluoksnius bei jungimosi 
su gretimais objektais klaidos. Nustačius, jog topografinio plano skaitmeniniai duomenys teisingi, 
tyrinėtos teritorijos topografinis planas tvirtinamas Geodezijos ir GIS skyriaus spaudu, o jo 
skaitmeniniai duomenys importuojami į erdvinių duomenų rinkinį GDB500K. 

 
Rezultatų aptarimas 

 

Erdvinių duomenų GDB500K masyvo sukaupti duomenys plačiai naudojami planuojant 
žemės sklypus: nustatant žemės sklypų ribas, detaliųjų ir techninių projektų sprendimuose, renkant, 
tyrinėjant, tikrinant topografinius erdvinius duomenis (5 pav.). 

 

 
5 pav. Erdvinių duomenų naudojimas planuojant teritorijas 

Fig.5. Using spatial data in territories planning 

 
Atlikus Klaipėdos miesto Veterinarijos g. 29 topografinį planą M 1:500 ir palyginus erdvinių 

duomenų parametrus nustatyti netikslumai: penkiaaukščio gyvenamojo namo, Veterinarijos gatvės 
ir šaligatvio, tvoros, šlaito ir kiti. 

Atliekant duomenų palyginimą nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje saugomi 
erdviniai duomenys neatitinka esamos padėties vietovėje (6 pav., 7 pav., 8 pav., 9 pav.). 

Atlikus geodezinius tyrinėjimus Klaipėdos mieste Veterinarijos g. 29 nustatyta, kad 
gyvenamojo namo ribos (raudona spalva) neatitinka realių namo ribų vietovėje (juoda spalva) net 
1,06 m (5 pav.), taip pat rasti tvoros ribų netikslumai, kurie siekia iki 1,38 m (7 pav.). 
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6 pav. Gyvenamojo namo padėties neatitikimas 
Fig. 6. Residential house position discrepancy 

7 pav. Tvoros padėties neatitikimas 
Fig. 7. Fence position discrepancy 

 
Atliktame topografiniame plane matyti Veterinarijos gatvės ir šaligatvio neatitikimai, lyginant 

su GDB500K masyve pateiktais duomenimis: gatvės neatitikimas siekia 1 m, o šlaitas 1,82 m 
(8 pav.). 

 

 
8 pav. Šaligatvio ir šlaito padėties neatitikimas 
Fig.8. Pavement and slope position discrepancy 

 
Palyginus duomenis, sudaryta diagrama, kurioje pateikti erdvinių objektų neatitikimai su 

leistina paklaida užstatytoje teritorijoje (9 pav.) (Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo..., 2010). 
Sudarius naują Veterinarijos gatvės topografinį planą, patikslinti erdvinių objektų duomenys 

buvo išsaugoti Klaipėdos miesto GDB500K kartografinių duomenų masyve. 

Erdvinių duomenų rinkinyje GDB500K surasta Klaipėdos miesto Veterinarijos g. 29 

teritorija. GDB500K erdviniai duomenys kaupiami viename sluoksnyje TOPO_PLOTAI išskirai 

plotiniai objektai: pastatai, gatvės, įvažiavimai, stadionai, pėsčiųjų, dviračių takai, sodai, žolynai, 

kapinės, šaligatvis, vanduo ir kt. Įrankio „Pridėti duomenis“  pagalba į GDB500K masyvą 

įkeltas paruoštas Veterinarijos g. 29 topografinis planas, kuris pavaizduotas 10 paveiksle. 
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Erdvinių objektų padėties leistina paklaida  ir 

esantys netikslumai užstatytoje teritorijoje
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9 pav. Erdvinių objektų neatitikimų palyginimas 

Fig. 9. Comparison of discrepancies of spatial objects 

 

 

 

10 pav. Topografinio plano įkėlimas į GDB500K masyvą 

Fig. 10. Topographic plan uploading into GDB500K array 

 

11 paveiksle vaizduojami padėties neatitikimai: penkiaaukščio gyvenamojo namo, gatvės, 

aikštelės, tvoros ir t. t.  

Atliktas gyvenamojo namo ribų patikslinimas. Suaktyvinus šio pastato ribą ir atsidarius 

atributinę lentelę, buvo užpildyta erdvinio objekto informacija: data – 2011 05 09, GKODAS – pa1, 

medžiaga – M, aukštų skaičius – 5, paskirtis – A ir t. t. (12 pav.). 

Baigus pastato erdvinių duomenų tikslinimą, jie išsaugomi. Tokiu būdu redaguojami kiti 

erdviniai duomenys: gatvės, aikštelės, šaligatvis, žolynai, tvora ir t. t., taip pat užpildomos jų 

atributinės lentelės. 
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11 pav. Topografinio plano palyginimas su GDB500K masyvo erdviniais duomenimis 

Fig.11. Comparison of topographic plan with spatial data of GDB500K array  

 

 
12 pav. Gyvenamojo namo erdvinių duomenų tikslinimas  

Fig.12. Residential house spatial data adjustment 
 

Patikslinti ir kokybiški topografinio plano erdviniai duomenys įvesti ir išsaugoti Klaipėdos 

miesto GDB500K kartografinių duomenų masyve. 

 

Išvados 

 
1. Įvertinus Klaipėdos miesto Veterinarijos g. 29 topografinį planą ir Klaipėdos miesto 

GDB500K kartografinių duomenų masyvo erdvinių duomenų parametrus buvo nustatyti 
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neatitikimai: pagal esamą situaciją gyvenamasis namas nutolęs per 1,06 m, tvora per 1,38 m, 

Veterinarijos gatvės ir šaligatvio neatitikimai siekė iki 1 m, o šlaitas iki 1,82 m. 

2. Patikslinti ir kokybiški topografinio plano erdviniai duomenys (pastatai, įvažiavimai, žolynai, 

gatvės, šaligatviai) buvo perkelti į kartografinį duomenų GDB500K masyvą. Jame sukaupti 

duomenys plačiai naudojami planuojant Klaipėdos miesto teritorijas. 

3. Klaipėdos miesto GDB500K erdvinių duomenų rinkinys plačiai naudojamas planavimo, 

priežiūros ir apskaitos, aplinkos analizės srityse: detaliųjų ir techninių projektų sprendimuose, 

renkant topografinius erdvinius duomenis, želdynų monitoringo sistemoje, planuojant bei 

apskaitant valomus plotus, planuojant eismo reguliavimą, oro užterštumo, triukšmo 

monitoringo problemoms spręsti ir kitose savivaldybės veiklos srityse. 
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Summary 

 
Topographical plan is an activity related to surveying and engineering, including the measurement of natural and 

physical land, also individual three-dimensional topography objects. The main problem is a lack of information on the 

spatial elements of underground, therefore, it is important to collect, store and systematize spatial data on topographical 

elements to achieve the required user. Very important is the high digital cartography visual quality. It is achieved 

through contractual topographical character sets which include all the important points of the plan, contours, lines and 

areas. GDB500K array of cartographic data is widely used for planning, monitoring and accounting, as well for 

environmental analysis. 

The task – to carry out revision on spatial data of topographical elements, evaluating Veterinary Street's 

(Klaipeda city) topographic plan spatial data consistency to GIS environment. 
The topographic map for 29 Veterinary Street of Klaipeda city was drawn up in accordance with specifications 

of GKTR 2.11.02:2000. A comparison of the topographical plan drawn by the Department of Geodesy of Klaipeda city 

and GIS data has revealed the inaccuracies: according to the current situation, residential house is at a distance of 1.06 

m, fence – over 1.38 m, sidewalk irregularities amounted to 1 meter, and the slope error to 1.82 m.  

Topographic plan of spatial data has been transferred to the mapping data GDB500K array; it saves only refined 

and qualitative data. 

Revised and qualitative topographic plan of spatial data has been transferred to an array of cartographic data 

GDB500K. The data collected is widely used for planning territories in Klaipeda city. 


