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PASTABOS GKTR 2.11.03:2014 REGLAMENTO TIKSLINIMUI
1.

Sąvokų apibrėžimai

Tikslinti sąvoką „atributinių duomenų lentelė“. Šioje sąvokoje aiškinimas „erdvinio objekto
savybių lentelė“ prieštarauja teiginiui „… kurioje vienas erdvinis objektas atitinka vieną įrašą“.
CAD sistemose visi objektai yra saugomi viename brėžinyje, o ne teminėmis grupėmis atskiruose
failuose, kaip GIS sistemose. Todėl CAD sistemose lentelė suvokiama kaip vieno stulpelio lentelė,
priskirta vienam objektui, o GIS sistemoje - kaip kelių stulpelių ir eilučių lentelė, kurioje yra visų
vienos temos objektų duomenys.
Pažymėtina, kad pati sąvoka “atributinių duomenų lentelė” nepriskiriama nei prie CAD, nei prie GIS
sistemų, joje aprašomi objekto fiziniai ar kiti papildomi duomenys, todėl siūlome minėtą sąvoką
išdėstyti taip: “Atributinių duomenų lentelė – erdvinio objekto savybių lentelė, kurioje aprašomos
įvairios erdvinio objekto charakteristikos”.

2. Reglamente nenumatyti erdviniai objektai arba yra prieštaravimai kitiems teisės
aktams
2.1. Kai kurios reglamento sąvokos ir erdvinių objektų skirstymas (klasifikacija) prieštarauja
Statybos įstatymui, STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ bei
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatoms.
Pvz., kaip nevartotiną sąvoką galima paminėti „transporto infrastruktūrą“ – kituose statybos procesą
reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojama sąvoka „susisiekimo komunikacijos“.
2.2. Reglamento sutartiniuose ženkluose neatsispindi pastatų skirstymas į gyvenamosios ir
negyvenamosios paskirties pastatus ir nėra erdvinio objekto „negyvenamosios paskirties pastatas“, tad
visiškai neaišku, kaip turi būti aprašomi šių paskirčių negyvenamieji pastatai: administracinės,
gydymo, kultūros, maitinimo, mokslo, paslaugų, poilsio, prekybos, sandėliavimo, sporto,
specialiosios, transporto, viešbučių. Šios paskirtys numatytos tiek STR 1.01.09:2003, tiek
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose.
Tai būtų galima išspręsti pastatams sukuriant papildomą atributinės lentelės lauką „PASKIRTIS“.
2.3. Be to, reglamente pastatams priskiriama eilė statinių, kurie aukščiau paminėtuose dokumentuose
nėra priskiriami pastatams, pvz. kaminai, bokštai ir t.t. Siūlome keisti terminą “pastatų” į “statinių”.
2.4. Nėra erdvinio objekto upės arba griovio tėkmės krypčiai nurodyti.
2.5. Nėra erdvinio objekto pavienio akmens kontūrui.
2.6. Nors numatyta magistralinio naftotiekio santrumpa Nf, nėra erdvinių objektų „antžeminis
magistralinis naftotiekis“ ir „požeminis magistralinis naftotiekis“.
2.7. Nėra erdvinių objektų „antžeminė naftos produktų linija“ ir „požeminė naftos produktų linija“.
2.8. Nenumatytas anotacijų išnašų linijų kodavimas.
2.9. Reglamentas turėtų leisti (nedrausti) bet kokiam erdviniam objektui priskirti papildomus
atributinių duomenų laukus, kuriuose galėtų būti pateikiamos papildomos erdvinio objekto savybės,
reikalingos topografinio plano užsakovui.

3.

Klaidos arba vidiniai reglamento prieštaravimai

3.1. Aprašant erdvinių objektų savybes tekstiniais grafiniais elementais gali susidaryti situacija, kai
analizuojant topografinę nuotrauką programiniu būdu (tai yra aktualu visoms suinteresuotoms pusėms)
bus neįmanoma atskirti kuris tekstas kurią objekto savybę aprašo. Mes siūlome, kad rašomo teksto
stiliaus pavadinimas atitiktų atributinių duomenų lentelės lauko pavadinimą, pvz. komunikacijos
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diametrui užrašyti būtų nauduojamas teksto stilius “DIAMETRAS”, o medžiagai - “MEDZIAGA” ir
pan.
3.2. Erdvinis objektas 2241 „drenažo išleidimo, pralaidos žiotys“ neturi atributinių duomenų laukų
AUKSTIS ir ATSKAITA.
3.3. Neaišku, kokiam sluoksniui arba kokiam atributinių duomenų laukui priskiriamas gatvės
pavadinimas, kelio numeris.
3.4. Erdviniam objektui 2502 „tunelis“ nenumatyta atributinių laukų, tuo tarpu 10.2.8 punkte
teigiama, kad tunelio charakteristikos yra aukštis, plotis ir ilgis.
3.5. Erdvinis objektas 2617 „nenustatytos paskirties pastatas“ turi atributinių duomenų lentelės lauką
PASKIRTIS, tačiau nėra nurodyta, kokia reikšmė jame turi būti įrašyta.
3.6. Erdviniai objektai 2301, 2302, 2303, 2307 ir 2308 neturi atributinių duomenų lauko rūšiai
aprašyti, nors tai numatyta sutartinio ženklo vaizdavime.
3.7. Neaišku, kokiais mato vienetais (V ar kV) turi būti nurodyta atributinio lauko ITAMPA reikšmė.
3.8. Reglamento 25.1 skirsnyje pateiktoje lentelėje išoriniam medžių skersmeniui aprašyti numatytas
atributinis laukas SKERSMUO, kuriame matmenys turi būti nurodomi milimetrais ir sveikuoju
skaičiumi, tuo tarpu sutartiniuose ženkluose parodyta, kad medžių skersmenys nurodomi metrais 2
ženklų po kablelio tikslumu. Mes siūlome naudoti skersmens nurodymą centimetrais, nes tai yra
trumpesnis užrašas, todėl yra taupoma brėžinio erdvė.
3.9. Reglamento 25.2 skirsnyje pateiktoje lentelėje atributinių duomenų lentelės laukai, skirti
aprašyti skirtingoms erdvinių objektų savybėms (objekto normalinio aukščio reikšmei ir linijinio arba
plotinio objekto aukščiui), turi tą patį pavadinimą AUKSTIS.
3.10. Reglamento 25.2 skirsnyje pateiktoje lentelėje numatytas atributinis laukas PLOTIS, tačiau
nenumatytas laukas objekto ilgiui aprašyti.
3.11. Erdviniams objektams 2705 „žemesnė nei 1 m betoninė, plytinė ir pan. sienelė“ ir 2701
„statmena atraminė sienelė“ numatytas tas pats sutartinis ženklas.
3.12. Neaišku, kokiam sluoksniui arba kokiam atributinių duomenų laukui priskiriamos reglamente
nurodytos santrumpos (pastatų pavadinimai, dangų medžiagos ir kita). Nestandartizuoti tekstai
(erdvinio objekto kodas 2801), skirti aprašyti skirtingus erdvinius objektus, priskiriami vienam
sluoksniui.
3.13. Reglamente numatyti erdviniai objektai 3301 „požeminis naftotiekis“ ir 3302 „antžeminis
naftotiekis“, kurie žymimi raide Z. Santrumpose ši raidė reiškia naftos produktų liniją, o naftotiekis
santrumpose žymimas N raide.
3.14. Erdviniam objektui 3625 nurodytas neteisingas sutartinis ženklas.
3.15. Erdvinių objektų 3801 „požeminis ryšių kabelis / laidas“ ir 3802 „ryšių kabeliai / laidai
požeminiame vamzdyje“ sutartiniai ženklai sukeisti vietomis.
3.16. Punkte Nr. 4.2. žodį “tiesyklės” taisyti į “taisyklės”.
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