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DĖL APSIKEITIMO ERDVINIAIS DUOMENIMIS KAUNO M. SAVIVALDYBĖJE 

2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus įsakymas “DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO 

GKTR 2.11.03:2014 „TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ RINKINYS IR 

TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI“ PATVIRTINIMO”, 

kurio 2-ame punkte nurodoma, kad “Šiuo Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, 

rengdami topografinius planus, tarp jų ir inžinerinių tinklų planus, pastatytų inžinerinių tinklų 

planus ir statinių išpildomuosius planus (toliau – topografinis planas), bei kiti fiziniai ir 

juridiniai asmenys, rengdami topografinių erdvinių duomenų rinkinius.”. 

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio 2 punkto 1 

papunktis skelbia, jog savivaldybės “tvarko savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius pagal 

Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas”. 

Prašome atsakyti: 

1. Ar Kauno miesto savivaldybės tvarkomi erdvinių duomenų rinkiniai yra 

konvertuoti pagal minėto reglamento reikalavimus? 

2. Ar Kauno miesto savivaldybės tvarkomų erdvinių duomenų rinkinių aukščiai 

yra konvertuoti iš Kauno miesto vietinės į Baltijos aukščių sistemą? 

3. Jei šie darbai nėra atlikti, ar yra numatyti jų įgyvendinimo planai ir terminai? 

4. Kada Kauno miesto savivaldybė pradės teikti ir priimti skaitmeninius erdvinius 

duomenis, atitinkančius GKTR 2.11.03:2014 reglamentą? 

 

Norime pažymėti, kad jau šiuo metu AB LESTO reikalauja elektros tinklų derinimui 

teikti skaitmenines topografines nuotraukas, kurios atitiktų GKTR 2.11.03:2014 reglamentą, 

bei teikti jas Baltijos aukščių sistemoje, todėl esant skirtingiems savivaldybės ir derinančių 

institucijų reikalavimams geodezininkai ir jų užsakovai patiria nepagrįstas laiko ir materialines 

sąnaudas, o topografinių planų derinimas ilginamas, todėl Kauno mieste lėtėja projektavimo 

procesai. 

Sąjungos pirmininko pavaduotojas                 Albinas Tamošiūnas 
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