PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus
2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. GĮ – 341

ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO TERITORIJOS RIBŲ, ŽEMĖS NAUDOJIMO,
ŽEMĖS VERTINIMO PLANŲ, SPRENDINIŲ BRĖŽINIO ERDVINIŲ DUOMENŲ
RINKINIŲ STRUKTŪROS SPECIFIKACIJA IR SUTARTINIAI ŽENKLAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų, žemės naudojimo, žemės vertinimo
planų, sprendinių brėžinio erdvinių duomenų rinkinių struktūros specifikacija ir sutartiniai ženklai
(toliau – Specifikacija) nustato žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų, žemės naudojimo,
žemės vertinimo planų ir sprendinių brėžinio erdvinių duomenų struktūrą, rinkinių turinius, juos
sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų
atributus, jų klasifikavimo principus ir naudojamus sutartinius ženklus.
2. Specifikacija privalo vadovautis žemės konsolidacijos projektą rengiantys asmenys,
nurodyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje (toliau – projekto rengėjas), kurie
yra parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės žemės
fondui sudarius su projekto rengėju rašytinę žemės konsolidacijos projekto rengimo ir
įgyvendinimo sutartį, projekto rengėjas pateikia Valstybės žemės fondui erdvinių duomenų
rinkinius 3 etapais:
1) Parengiamieji darbai. Žemės naudojimo plano erdvinių duomenų rinkinio pateikimas;
2) Žemės vertinimo plano rengimo darbai. Žemės vertinimo plano erdvinių duomenų
rinkinio pateikimas;
3) Projektavimo darbai. Sprendinių brėžinio erdvinių duomenų rinkinio pateikimas.
3.

Specifikacijoje vartojamos sąvokos:

Atributinių duomenų lentelė – erdvinio objekto charakteristikų lentelė, kurioje vienas
erdvinis objektas atitinka vieną įrašą (eilutę). Lentelės stulpeliai nurodo konkrečias teritorijų
naudojimo reglamento (režimo) reikšmes, išreikštas tam stulpeliui charakteringais vieningais
matavimo vienetais.
Erdviniai objektai – realaus pasaulio abstrahuoti objektai, turintys erdvinį projektyvumą,
aprašomi koordinatėmis ir jų tarpusavio ryšiais.
Erdvinio objekto kodas – unikalus vienos rūšies erdvinius objektus identifikuojantis
kodas.
Georeferenciniai duomenys – universalaus vartojimo geoduomenys apie svarbiausius
topografinius, inžinerinius ir geodezinio pagrindo objektus.
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Linijinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių
objektų rinkinyje išreikiamas linijiniu grafiniu elementu.
Ortofotografinis

žemėlapis

–

žemėlapis,

sudaromas

naudojant

aerofotografines

nuotraukas ir erdvinio paviršiaus modelio duomenis.
Plotinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių
objektų rinkinyje išreiškiamas plotiniu grafiniu elementu.
Sutartinis ženklas – simbolis, skirtas atvaizduoti realaus pasaulio objektus planuose.
Taškinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių
objektų rinkinyje išreiškiamas taškiniu grafiniu elementu.
4. Specifikacijos 3 punkte etapais išvardinti erdvinių duomenų rinkinių turiniai ir juos
sudarantys erdviniai duomenys turi būti parengti naudojant naujausius georeferencinio pagrindo
kadastro duomenis, valstybinius georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ar georeferencinio
pagrindo žemėlapius, kurių sąrašas patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-42 „Dėl valstybinių
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sąrašo
patvirtinimo“.
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II. ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO TERITORIJOS RIBŲ IR ŽEMĖS
NAUDOJIMO PLANŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ STRUKTŪRA IR
SUTARTINIAI ŽENKLAI
Žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų ir žemės naudojimo planų erdvinių duomenų
rinkinių struktūrą sudaro:
1.

Žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis,

kurio pavadinimas zk_riba. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas
Tekstas,
30

NR

Aprašymas
Žemės konsolidacijos projekto
numeris

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,8 mm
Linijos ilgis: 7,0 mm
Tarpai tarp linijų: 2,6 mm
Taškas ᴓ 0,8 mm
Kontūro spalva (RGB) 255/170/0
Kontūro storis: 1,8 mm
Kontūro spalva (RGB): 197/0/255
Kontūro storis: 0,5 mm
Užpildo spalva (RGB): 197/0/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampai: 45° ir 135°
Atstumas tarp užpildo linijų: 7 mm

Simbolis

2.

Vaizduojamas objektas
Rengiamo žemės
konsolidacijos projekto
teritorijos riba

Įgyvendinto žemės
konsolidacijos projekto
teritorijos riba

Žemės kadastro erdvinių objektų sluoksniai:

2.1

Žemės sklypų ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas zk_skl.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas
NR
KADA_ID
UNIKAL_ID1
PROJ_NR
1

Duomenų
tipas
Tekstas,
20
Tekstas,
12
Tekstas,
12
Tekstas,
16

Aprašymas

Klasifikatorius

Privalomas

Žemės sklypo projektinis
numeris

–

Taip

Žemės sklypo kadastro numeris

–

Taip

Žemės sklypo unikalus numeris

–

Ne

Žemės reformos projekto Nr.

–

Ne

– mišrios nuosavybės valdymo formos ir valstybiniams žemės sklypams unikalaus numerio įvedimas privalomas
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Atributinio
lauko
pavadinimas
MATA_TIP
PLOTAS_J
DATA_R
ADRESAS
NFORMA
SAVININKAS2
DPROJ
VFORMA2
VALDYTOJAI2

Duomenų
tipas
Sveikas
skaičius
Skaičius
Tekstas,
10
Tekstas,
120
Tekstas,
20
Tekstas,
250
Tekstas, 1
Tekstas,
20
Tekstas,
250

LVZ_POZ

Tekstas, 1

VISUOM

Tekstas, 1

Aprašymas

Klasifikatorius

Privalomas

MATA_TIP

Taip

Juridinis žemės sklypo plotas, ha

–

Taip

Registravimo data

–

Ne

Žemės sklypo adresas

–

Taip

NFORMA

Taip

Žemės sklypo savininkas (-ai)

–

Taip

Dalyvavimo projekte požymis

TAIP/NE

Ne

Žemės sklypo valdymo forma

VFORMA

Ne

Žemės sklypo valdytojas (-ai)

–

Ne

TAIP/NE

Ne

VISUOM

Taip

Matavimo tipas

Nuosavybės forma

Laisvos valstybinės žemės fondo
požymis
Požymis dėl paimamo žemės
sklypo visuomenės poreikiams

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis
3

345

4

1 -1
5
1:12

3

4

2 -1
5
2:12
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Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 255/255/0
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva RGB: 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 232/190/255
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva RGB: 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Vaizduojamas objektas

Privačios žemės sklypas

Mišrios nuosavybės žemės
sklypas

– gali būti įrašomos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu
– skaičius suteikiamas kiekvienam privačios žemės savininkui, valstybinės žemės patikėtiniui ar savivaldybės tarybai,
dalyvaujančiai žemės konsolidacijos projekte, ir projektavimo metu nekinta
4
– vienam privačios žemės savininkui, valstybinės žemės patikėtiniui ar savivaldybės tarybai priklausančio žemės sklypo eilės
numeris didėjančia tvarka
5
– sutrumpintas žemės sklypo kadastro numeris
3

5

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/112/255
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva RGB: 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Simbolis
3

4

3 -1
5
3:12

2.2

Vaizduojamas objektas

Valstybinės žemės sklypas

Viešosios erdvės teritorijos erdvinių objektų sluoksniai:

2.2.1 Viešosios erdvės teritorijos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_p. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas

Aprašymas
Viešosios erdvės teritorijos
pavadinimas

Tekstas,
250

VARDAS

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 230/0/169
Kontūro storis: 0,8 mm
Tarpai tarp linijų: 2,5 mm

Simbolis

Vaizduojamas objektas
Viešosios erdvės teritorijos riba

2.2.2 Viešosios erdvės teritorijos taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_t. Šio taškinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas

Aprašymas
Viešosios erdvės teritorijos
pavadinimas

Tekstas,
250

VARDAS

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolio aprašymas
Simbolio spalva (RGB): 230/0/169
Simbolio apvado spalva (RGB): 0/0/0
Simbolio dydis: 3,0 mm

Simbolis

3.

Vaizduojamas objektas
Vieta, viešosios erdvės ir
viešosios infrastruktūros
sutvarkymui

Žemės naudmenų ir augalijos erdvinių objektų sluoksnių pavadinimas zk_znaudm.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas
GKODAS

Duomenų
tipas
Tekstas,

Aprašymas
Žemės paviršiaus

GKODAS

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip
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Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas
20

NR
ZNAUDM
NUSAUS

6

Tekstas,
20
Tekstas,
50
Tekstas, 1

Aprašymas
erdvinis objektas
Miškas, miško riba
Lapuočių miškas
Spygliuočių miškas
Mišrus miškas
Mišrus miškas –
vyrauja lapuočiai
Mišrus miškas –
vyrauja spygliuočiai
Krūmynas
Sodas
Uogynų, techninių
kultūrų plantacija
Apynynai
Dirbama žemė
Ariama žemė
Dirvonas
Kultūrinė pieva,
ganykla
Natūrali pieva ir
ganykla
Želdynas
Nenaudojamos
žemės (dykvietė,
smėlynas, žvyrynas,
akmenynas)
Dykvietė
Smėlynas, žvyrynas
Akmenynas
Pažeistos žemės
Sąvartynai
Durpynai
Karjerai

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

ZEMNAUD

Taip

TAIP/NE

Taip

ms0
ms1
ms2
ms3
ms31
ms32
mk1
ms41
ms42
ms43
sd1
sd11
sd13
sd14
sd2
sd15
sd4
sd41
sd42
sd43
sd7
vg3
ed0
ek0

Žemės naudmenos numeris6
Žemės naudmenos rūšis
Nusausintos žemės požymis7

– žemės naudmenos numeris plane nežymimas, jis yra reikalingas įvedant duomenis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS)
7
– jeigu ploto, kuriame yra ta pati naudmena, dalis yra nusausinta, dalis nenusausinta, šis plotas turi būti padalytas, atributinėje
lentelėje pažymint skirtingus nusausinimo požymius, kaip reikalaujama Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų
specifikacijoje
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Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis

8

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/255/0
Apskritimų dydis: ᴓ 1,0 mm
Atstumas tarp apskritimų: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/0/0
Simbolių dydis: 1,0 mm
Atstumas tarp simbolio linijų: 0,7 mm
Simbolių išdėstymas: 10,0x5,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/92/230
Linijos ilgis: 2,0 mm
Tarpas tarp linijų: 1,5 mm
Atstumas tarp eilių: 1,8 mm
Eilių poslinkis: 1,75 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/0/0
Taškas ᴓ 0,5 mm
Ženklų išdėstymas: 10,0x5,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/0/0
Simbolio stačiakampio dydis: 1,6x0,8 mm
Ženklų išdėstymas: 15,0x7,5 mm

Vaizduojamas objektas
Dirbama, ariama žemė8

Sodai9

Natūralios pievos ir ganyklos8

Pelkė

Nenaudojama žemė8

Eksploatuojami durpynai10

– mažiausias kontūro plotas plane 25 mm2
– sodai (taip pat vaismedžių medelynai) pateikiami, kai jų plotas plane yra 4 mm2 ir didesnis, uogynų ir apynynų – 10 mm2 ir
didesnis
10
– mažiausias kontūro plotas plane 25 mm2
9

8

Simbolis

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 198/224/182
Užpildo spalva (RGB): 38/115/0
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 198/224/182
Apskritimas  1,0 mm;
Taškas  0,5 mm
Kontūro spalva (RGB): 168/0/132
Kontūro storis: 0,5 mm
Tarpai tarp linijų: 2,5 mm
Užpildo spalva (RGB): 64/64/64
Užpildo spalva (RGB): 0/255/0
Užpildo storis: 1,2 mm
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo linijų: 1,7 mm
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Vaizduojamas objektas
Miškas11

Valstybinės reikšmės miškai

Krūmynai10

Naudingųjų iškasenų telkiniai

– mažiausias kontūro plotas plane 25 mm2
– miško sutartiniu ženklu vaizduojama ištisinė medžių augmenija, kai kontūro plotas žemėlapyje yra 10 mm2 ir didesnis.
Kiekviename miško kontūre privalo būti nurodytas miško tipas: lapuočiai, spygliuočiai, mišrūs miškai. Nurodomos 1-2
vyraujančios medžių rūšys. Užrašant pagrindines rūšis, pirmąja (viršutiniąja) užrašoma vyraujanti rūšis. Nurodomas vidutinis
medžių aukštis metrais
11
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III. ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO TERITORIJOS ŽEMĖS VERTINIMO
PLANO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO STRUKTŪRA IR SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žemės konsolidacijos projekto teritorijos žemės vertinimo plano erdvinių duomenų
rinkinio struktūrą sudaro:
1.

Žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis,

kurio pavadinimas zk_riba. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas
aprašytas šios Specifikacijos II skyriaus 1 punkte.
2.

Žemės kadastro erdvinių objektų sluoksniai:

2.1. Žemės sklypų ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas zk_skl. Šio
plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas aprašytas šios Specifikacijos II
skyriaus 2.1 punkte.
2.2. Viešosios erdvės teritorijos erdvinių objektų sluoksniai:
2.2.1. Viešosios erdvės teritorijos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_p. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas aprašytas šios
Specifikacijos II skyriaus 2.2.1 punkte;
2.2.2. Viešosios erdvės teritorijos taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_t. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas aprašytas šios
Specifikacijos II skyriaus 2.2.2 punkte.
3.

Vertinimo zonos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas zk_verte_p.

Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas

NR

12

Duomenų
tipas

Tekstas,
20

Aprašymas
Vertinimo zona
Žemės ūkio
paskirties žemės
vertinimo zona
Miško žemės
vertinimo zona
Vandens ūkio
paskirties žemės
vertinimo zona
Kitos ir
konservacinės
paskirties žemės
vertinimo zona

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

Žymėjimas
z
m
v

k12

– kitos ir konservacinės paskirties žemės į vertinimo zonas neskirtomos, atributinėje lentelėje įrašomas tik žymėjimas „k”
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Tekstas,
20

VERTE

Vidutinė žemės vertė EUR
vertinimo zonoje (kitos ir
konservacinės paskirties žemės
vertinimo zonose rašoma
individuali žemės sklypo vertė)

–

Taip

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis
Iz

Im

Iv

k
1000

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 255/0/230
Kontūro storis: 0,8 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/230
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 14 point
Kontūro spalva (RGB): 255/0/230
Kontūro storis: 0,8 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/230
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 14 point
Kontūro spalva (RGB): 255/0/230
Kontūro storis: 0,8 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/230
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 14 point
Kontūro spalva (RGB): 255/0/230
Kontūro storis: 0,8 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/230
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 14 point

Vaizduojamas objektas
Žemės ūkio paskirties žemės
vertinimo zonos riba (I – vertinimo
zonos numeris, z – žemės ūkio
paskirties žemės vertinimo zona)
Miško žemės vertinimo zonos riba
(I – vertinimo zonos numeris, m –
miško žemės vertinimo zona)
Vandens ūkio paskirties žemės
vertinimo zonos riba (I – vertinimo
zonos numeris, v – vandens ūkio
paskirties žemės vertinimo zona)
Kitos arba konservacinės paskirties
žemės vertinimo zonos riba
(užrašas: k – kitos arba
konservacinės paskirties žemė /
nustatyta individuali žemės sklypo
vertė, EUR)

Papildomos pastabos:
1.

Sutartiniais ženklais privaloma pažymėti:

1.1. stabilius žemės paviršiaus gamtinius ir antropogeninius objektus (kelius, gatves,
geležinkelius, upes, upelius, kanalus ir melioracijos griovius, ežerus ir tvenkinius, pastatus, miškų
naudmenų ribas, žemės ūkio naudmenų ribas, geodezinio pagrindo punktus ir kt.);
1.2. žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribą;
1.3. žemės konsolidacijos projekto teritorijai priskirtų žemės sklypų ribas bei žemės
sklypų numerius, kurių žymėjimas aprašytas šios Specifikacijos II skyriaus 2.1 punkte;
1.4. viešosios erdvės teritorijas.
2.

Įbraižius sutartinius ženklus turi matytis ortofotografinio žemėlapio situacijos

elementai.
3.

Žemės vertinimo plane pateikiama lentelė su vertinimo zonų numeriais bei

vidutinėmis žemės vertėmis:
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3.1. Žemės ūkio paskirties žemė:
Žemės ūkio
paskirties žemės
vertinimo zonos
numeris

Vidutinė žemės
vertė EUR/ha
vertinimo zonoje

Iz
...
3.2. Miško žemė:
Miško žemės
vertinimo zonos
numeris

Vidutinė žemės
vertė EUR/ha
vertinimo zonoje

Im
...
3.3. Vandens ūkio paskirties žemė:
Vandens ūkio
paskirties žemės
vertinimo zonos
numeris

Vidutinė žemės
vertė EUR/ha
vertinimo zonoje

Iv
...
4.

Žemės vertinimo plane kitos ir konservacinės paskirties žemės vertinimo zonos

pažymimos kiekviena atskirai, nurodant nustatytą individualią žemės sklypo vertę, EUR.
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IV. ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO ERDVINIŲ
DUOMENŲ RINKINIO STRUKTŪRA

Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio erdvinių duomenų rinkinio struktūrą
sudaro:
1.

Žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis,

kurio pavadinimas zk_riba. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas
aprašytas šios Specifikacijos II skyriaus 1 punkte.Žemės kadastro erdvinių objektų sluoksniai:
2.1. Žemės sklypų ribų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas zk_skl. Šio
plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas
NR
SAVININKAS13

PLOTAS

VFORMA13
ZYMOS13
NFORMA13

Duomenų
tipas
Tekstas,
20
Tekstas,
250
Skaičius, 2
arba 4
ženklai po
kablelio
(priklausomai nuo
matavimų
tipo)
Tekstas,
20
Tekstas,
20
Tekstas,
20

Aprašymas

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

–

Taip

–

Taip

Žemės sklypo valdymo forma

VFORMA

Ne

Kiti juridiniai faktai ir žymos

ZYMOS

Ne

NFORMA

Ne

PAGR_PASK

Taip

NAUD_BUD

Taip

SERV_TIPAS

Ne

–

Ne

–

Ne

–

Ne

Žemės sklypo projektinis
numeris
Žemės sklypo savininkas (-ai),
valdytojas (-ai)

Žemės sklypo plotas, ha

Nuosavybės forma
Pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis
Žemės sklypo naudojimo
būdas
Žemės sklype esančio servituto
turinys

PAGR_PASK

Tekstas, 2

NAUD_BUD13

Tekstas,
20
Tekstas,
250
Skaičius, 2
Žemės sklype esančio servituto
ženklai po
plotas, kv. m
kablelio
Žemės sklype esančio (-ių)
Tekstas,
statinio (-ių) unikalus numeris,
250
valdytojas
Tekstas,
Žemės sklypui taikomos
250
specialiosios žemės ir miško

SERVTEISE13
SERVPLOTAS
STATINIAI13
SP_SALYGOS13
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– gali būti įrašomos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu
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Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas

VISUOM

Tekstas, 1

LVZ_POZ

Tekstas, 1

MISKO_PLOT

Skaičius

Aprašymas
naudojimo sąlygos
Nurodoma ar paimamas
visuomenės reikmėms
Laisvos valstybinės žemės
fondo požymis
Numatomo įveisti miško
plotas, ha

Klasifikatorius

Privalomas

VISUOM

Ne

TAIP/NE

Taip

–

Ne

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis
141516 14

15

1 -1

14

15

2 -1

14

15

2 -1

14

15

3 -1

1

14

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva: 255/255/0
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 232/190/255
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva RGB: 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva: 0/112/255
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 115/76/0
Užpildo storis: 0,5 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Atstumas tarp užpildo linijų: 0,5 mm
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255

Vaizduojamas objektas

Privačios žemės sklypas

Mišrios nuosavybės žemės
sklypas

Valstybinės žemės sklypai

Paimami visuomenės
poreikiams žemės sklypai

– skaičius suteikiamas kiekvienam privačios žemės savininkui, valstybinės žemės patikėtiniui ar savivaldybės tarybai,
dalyvaujančiai žemės konsolidacijos projekte, ir projektavimo metu nekinta
15
– vienam privačios žemės savininkui, valstybinės žemės patikėtiniui ar savivaldybės tarybai priklausančio žemės sklypo eilės
numeris didėjančia tvarka
16
– sutrumpintas žemės sklypo kadastro numeris
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Simbolio aprašymas
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/197/255
Užpildo storis: 0,6 mm
Atstumas tarp užpildo linijų: 0,6 mm
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 230/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 232/190/255
Užpildo storis: 0,5 mm
Atstumas tarp užpildo linijų: 0,5 mm
Užrašo spalva (RGB): 230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 10 point
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 38/115/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB): 38/115/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Atstumas tarp užpildo linijų: 1,0 mm
Užrašo apvado spalva (RGB): 255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Simbolis

16

17

4 -1

16

17

5 -1

16

17

6 -1

Vaizduojamas objektas

Žemės sklypai, numatomi
naudoti gyvenamosios, poilsio
ir kitos paskirties pastatams,
kitiems statiniams statyti ir
kaimo infrastruktūros
objektams išdėstyti

Žemės sklypai, reikalingi
naudingųjų iškasenų telkiniams
eksploatuoti

Projektuojamas įveisti miškas

2.2. Viešosios erdvės teritorijos erdvinių objektų sluoksniai:
2.2.1. Viešosios erdvės teritorijos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_p. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas aprašytas šios
Specifikacijos II skyriaus 2.2.1 punkte;
2.2.2. Viešosios erdvės teritorijos taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
viesa_t. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra bei žymėjimas aprašytas šios
Specifikacijos II skyriaus 2.2.2 punkte.
3.

Naujai projektuojamų bei naikinamų kelių linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio

pavadinimas zk_kel. Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas
NR
PLOTIS
ILGIS

Duomenų
tipas
Tekstas,
20
Skaičius
Skaičius

Aprašymas

Klasifikatorius

Privalomas

Numeris plane

–

Taip

Kelio plotis, m
Kelio ilgis, m

–
–

Taip
Taip
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Skaičius, 2
ženklai po Kelio plotas, ha
kablelio
Tekstas,
Papildoma informacija apie
250
kelio panaudojimą

PLOTAS
APRASYM

–

Taip

–

Ne

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis

Simbolio aprašymas
Linijos spalva: 115/38/0
Linijos storis: 0,3 mm
Linijos ilgis: 2,5 mm
Tarpai: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 115/38/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva: 115/38/0
Linijos storis: 0,3 mm
Taškas: 0,3 mm
Tarpai: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 115/38/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva: 115/38/0
Linijos storis: 0,3 mm
Atstumas tarp linijų: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 115/38/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Vaizduojamas objektas

Projektuojami vietinės reikšmės
keliai (PR – projektuojamas; 6 –
kelio plotis)

Keliai, reikalingi privažiuoti prie
atskiro žemės sklypo (PR –
projektuojamas; 6 – kelio plotis)

Projektuojamų kelių nuovažos 17

Naikinami keliai

4.

Servituto plotinio erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas zk_servit. Šio

plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas
NR
17

Duomenų
tipas
Tekstas,
20

Aprašymas
Numeris plane

– nuovažos rodyklė parodo nuvažiavimo kryptį

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

16

SKL18

Tekstas,
250

STATUS

Tekstas, 1

SERV_TIPAS
APRASYM
PLOTIS
PLOTAS
SKL_T27
SKL_V

Tekstas,
50
Tekstas,
250
Skaičius
Skaičius
Tekstas,
250
Tekstas,
250

Sklypų numeriai plane, kuriems
numatomas servitutas
Nurodoma ar servitutas yra
esantis ar numatomas
projektavimo metu
Servituto tipas
Papildoma informacija apie
kelio panaudojimą
Plotis, m
Servituto plotas, ha
Žemės sklypo, kuris yra
tarnaujantis, numeris
Žemės sklypo, kuris yra
viešpataujantis, numeris

–

Ne

OBJ_STATUS

Taip

SERV_TIPAS

Taip

–

Ne

–
–

Ne
Ne

–

Ne

–

Ne

Sluoksnio vaizdavimas
Simbolis

S-5

S-5
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Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Ilgis 2,5 mm
Tarpas 1,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 205/170/102
Užpildo storis: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 255/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Ilgis 2,5 mm
Tarpas 1,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 255/211/127
Užpildo storis: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 255/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Ilgis 2,5 mm
Tarpas 1,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 255/190/190
Užpildo storis: 1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 255/0/0

– galimos kelios reikšmės, atskiriamos kabliataškiu ir tarpu

Vaizduojamas objektas

Servitutai

Projektuojami servitutai

Naikinami servitutai
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Simbolis

5.

Simbolio aprašymas
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Vaizduojamas objektas

Apribojimų, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų plotinio erdvinių objektų

sluoksnio, kurio pavadinimas zk_aprib. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:
Atributinio
lauko
pavadinimas

Duomenų
tipas
Tekstas,
20
Tekstas,
50

NR
SZNS

STATUS

Tekstas, 1

PLOTIS
PLOTAS

Skaičius
Skaičius

OBJEKTAS

Tekstas,
250

APRASYM

Tekstas,
250

Aprašymas
Numeris plane19
Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos
Nurodoma ar apribojimas yra
esantis ar
nustatomas/naikinamas
projektavimo metu
Apribojimo plotis, m
Apribojimo plotas, ha
Objekto, kurio pagrindu
nustatomas apribojimas,
pavadinimas
Aprašymas

Klasifikatorius

Privalomas

–

Taip

SZNS

Taip

OBJ_STATUS

Taip

–
–

Ne
Ne

–

Taip

–

Ne

Sluoksnio vaizdavimas

Simbolis

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB)
223/115/255
Užpildo spalva (RGB)
223/115/255
Užrašo spalva (RGB):
200/0/255
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
255/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
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Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Požeminių ryšių kabelio
apsaugos zona

I. Ryšių linijų
apsaugos zonos

Kelio apsaugos zona, 10
– zonos plotis, m

II. Kelių apsaugos
zonos

- specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų apribojimų numeriai plane nežymimi, jie yra reikalingi įvedant duomenis į
ŽPDRIS
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Simbolis

Simbolio aprašymas

255/0/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB):
230/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,5 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/0/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
110/110/110
Kontūro storis: 0,5 mm
Kontūro spalva (RGB):
255/0/197
Kontūro storis: 0,7 mm
Kontūro spalva (RGB):
255/115/223
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
255/115/223
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas:
135°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB):
255/0/197
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
168/168/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
168/168/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas:
135°

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Geležinkelio apsaugos
zona, 100 – zonos plotis,
m

III. Geležinkelio
kelių ir jų
įrenginių apsaugos
zona

Aerodromų apsaugos ir
sanitarinės apsaugos
zonos

V. Aerodromų
apsaugos ir
sanitarinės
apsaugos zonos

Elektros oro linijos
apsaugos zona, 20 –
zonos plotis, m

VI. Elektros linijų
apsaugos zonos

Magistralinio dujotiekio
apsaugos zona, 25 –
zonos plotis, m

VII. Magistralinių
dujotiekių ir
naftotiekių bei jų
įrenginių apsaugos
zonos
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB):
130/130/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
197/0/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
197/0/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas:
135°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB):
150/0/200
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
104/104/104
Kontūro storis: 0,7 mm
Užrašo spalva (RGB):
104/104/104
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Linijos spalva (RGB)
223/115/255
Linijos storis: 0,5 mm
Brūkšnių spalva (RGB)
223/115/255
Brūkšnių storis: 0,5 mm
Brūkšnių ilgis: 1,7 mm
Atstumas tarp brūkšnių: 10,0
mm
Kontūro spalva (RGB)
168/112/0
Kontūro storis: 0,5292 mm
Ilgis 5,0 mm
Tarpas 2,0 mm
Užpildo spalva (RGB)
168/112/0
Užpildo storis: 0,3528 mm
Atstumas tarp užpildo: 4,0
mm
Užpildo linijos ilgis: 4,0 mm

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Magistralinio naftotiekio
apsaugos zona, 25 –
zonos plotis, m

VII. Magistralinių
dujotiekių ir
naftotiekių bei jų
įrenginių apsaugos
zonos

Gamybinių ir
komunalinių objektų
sanitarinės apsaugos
taršos poveikio zonos
XIV. Gamybinių
ir komunalinių
objektų sanitarinės
apsaugos ir taršos
poveikio zonos
Vėjo jėgainių apsaugos
zonos riba

XV. Pastatų,
kuriuose laikomi
Pastatų, kuriuose laikomi
ūkiniai gyvūnai,
ūkiniai gyvūnai, su
su esančiais prie
esančiais prie jų mėšlo ir
jų mėšlo ir srutų
srutų kaupimo įrenginiais
kaupimo
arba jų, sanitarinės
įrenginiais arba be
apsaugos zona
jų, sanitarinės
apsaugos zonos
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Užpildo linijos tarpas: 4,0
mm
Kontūro spalva (RGB):
168/168/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
230/152/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,7 mm
Linijos spalva (RGB):
0/77/168
Linijos storis: 1,0 mm
Brūkšnio ilgis : 7,0 mm
Tarpas tarp brūkšnių, kuriame
yra du taškai: 4,0 mm
Linijos spalva RGB 56/168/0
Linijos storis: 1,0 mm
Brūkšnio ilgis: 7,0 mm
Tarpo, kurio viduryje yra
statmenas brūkšnys, ilgis: 4,0
mm
Statmeno brūkšnio ilgis: 3,0
mm
Kontūro spalva (RGB):
0/197/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/197/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 90°
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo: 1,0
mm
Kontūro spalva (RGB):
0/197/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/197/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 90°
Atstumas tarp užpildo: 2,0
mm
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Vaizduojamas objektas

Valstybinio geodezinio
pagrindo punktų
apsaugos zonos

Kultūros paveldo
objekto, teritorijos
apsaugos nuo fizinio
poveikio pozonis20

Kultūros paveldo
objekto, teritorijos
vizualinės apsaugos
pozonis20

Požeminių vandens
telkinių (vandenviečių)
sanitarinės apsaugos
zonos: I (griežto
naudojimo)

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

XVII. Valstybinio
geodezinio
pagrindo punktų
apsaugos zonos

XIX.
Nekilnojamųjų
kultūros vertybių
teritorija ir
apsaugos zonos

XX. Požeminių
vandens telkinių
(vandenviečių)
sanitarinės
apsaugos zonos

Požeminių vandens
telkinių (vandenviečių)
sanitarinės apsaugos
zonos: II

- nesant galimybei planuose grafiškai pavaizduoti kultūros paveldo objekto ar teritorijos apsaugos nuo fizinio poveikio arba
vizualinės apsaugos pozonio, toje vietoje turi būti pažymima nuoroda į pastabas, suteikiančias būtiną informaciją apie pažymėtą
pozonį

21

Simbolis

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB):
0/197/255
Kontūro storis: 0,5 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/197/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo: 3,5
mm
Kontūro spalva (RGB):
110/110/110
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
255/211/127
Užpildo storis: 0,7 mm
Užpildo polinkio kampas: 90°
Atstumas tarp užpildo:
1,7639 mm
Rodyklės spalva: 0/0/0
Rodyklės dydis: 8,0 mm
Kontūro spalva (RGB):
168/0/132
Kontūro storis: 0,5 mm
Tarpai tarp linijų: 2,5 mm
Užpildo spalva (RGB):
64/64/64
Užpildo spalva (RGB):
0/255/0
Užpildo storis: 1,2 mm
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,7 mm
Kontūro spalva (RGB):
76/115/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB):
38/115/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Kontūro spalva (RGB):
76/230/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
163/255/115
Užpildo storis: 0,5 mm
Atstumas tarp užpildo taškų:

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Požeminių vandens
telkinių (vandenviečių)
sanitarinės apsaugos
zonos: III

Žemės sklypai, kuriuose
įrengtos valstybei
priklausančios
melioracijos sistemos bei
įrenginiai

XXI. Žemės
sklypai, kuriuose
įrengtos valstybei
priklausančios
melioracijos
sistemos bei
įrenginiai

Naudingųjų iškasenų
telkiniai

XXIII.
Naudingųjų
iškasenų telkiniai

Miško naudojimo
apribojimai

XXVI. Miško
naudojimo
apribojimai

Saugotinas želdinys
(medžiai ir krūmai),
augantis ne miškų ūkio
paskirties žemėje

XXVII. Saugotini
medžių ir krūmų
želdiniai, augantys
ne miško žemėje
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Simbolis

10

Simbolio aprašymas

1x1 mm
Kontūro spalva (RGB):
0/112/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/112/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,7 mm
Užrašo spalva (RGB):
0/112/255
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
190/210/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
190/210/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas:
135°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,0 mm
Užrašo spalva (RGB):
190/210/255
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
0/112/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/112/255
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 90°
Užpildo polinkio kampas: 0°
Atstumas tarp užpildo linijų:
1,7 mm
Užrašo spalva (RGB):
0/112/255
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
115/223/255
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
115/223/255

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Paviršinio vandens
telkinių apsaugos zonos,
10 – zonos plotis, m

XXIX. Paviršinio
vandens telkinių
apsaugos zonos ir
pakrantės
apsaugos juostos
Paviršinio vandens
telkinių pakrantės
apsaugos juostos, 10 –
zonos plotis, m

Žuvininkystės tvenkinių
apsaugos juostos, 20 –
zonos plotis, m

XXIX1.
Žuvininkystės
tvenkinių
apsaugos juostos

Pelkės ir šaltinynai

XXX. Pelkės ir
šaltinynai
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Užpildo storis: 0,3 mm
Atstumas tarp užpildo
simbolių: 1,7 mm
Užpildo linijos storis – 0,4
mm;
Užpildo linijos atkarpų ilgis
6,0 mm
Tarpas su taškais 3,0 mm;
Taškas ᴓ 0,4 mm
Kontūro spalva (RGB):
38/115/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
38/115/0
Simbolio dydis 1,0x1,0 mm
Simbolių išdėstymas 4,0x4,0
mm
Kontūro spalva (RGB):
255/170/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
255/170/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 90°
Atstumas tarp užpildo
simbolių: 0,5 mm
Atstumas tarp užpildo
simbolių: 3,0x3,0 mm
Kontūro spalva (RGB):
0/115/76
Kontūro storis: 0,5 mm
Užpildo spalva (RGB):
0/115/76
Užpildo storis: 0,5 mm
Atstumas tarp užpildo taškų:
1,5x1,5 mm
Linijos spalva (RGB)
0/112/255
Linijos storis: 0,7 mm
Užrašo spalva (RGB)
0/92/230
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB):
230/0/115
Kontūro storis: 0,3 mm
Simbolių dydis: 2,0 mm

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Natūralios pievos ir
ganyklos

XXXI. Natūralios
(užliejamosios ir
sausminės) pievos
bei ganyklos

Rekreacinės teritorijos

XXXIII.
Rekreacinės
teritorijos

Gamtos paveldo objektas

XLVII. Gamtos
paminklų
apsaugos zonos

Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos, 2 –
zonos plotis, m

XLIX.
Vandentiekio,
lietaus ir fekalinės
kanalizacijos
tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos

Kietųjų buitinių ir
pavojingų atliekų
sąvartynai ir aikštelės

L. Kietųjų buitinių
atliekų sąvartynai
ir sanitarinės
apsaugos zonos
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Atstumas tarp simbolių: 5,0
mm
Užpildo spalva (RGB):
255/255/115
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Užpildo polinkio kampas:
135°
Atstumas tarp užpildo: 1,7
mm
Kontūro spalva (RGB):
230/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Simbolių dydis: 2,0 mm
Atstumas tarp simbolių: 5,0
mm
Užpildo spalva (RGB):
230/0/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Užpildo polinkio kampas:
135°
Atstumas tarp užpildo: 1,7
mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
115/0/0
Simbolių dydis: 0,8 mm
Simbolių išdėstymas:
atsitiktinis
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,5 mm
Kontūro spalva (RGB):
209/255/115
Kontūro storis: 1,8 mm
Kontūro spalva (RGB)
255/190/232
Kontūro storis:0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
255/190/232
Užpildo storis: 0,3 mm
Užpildo polinkio kampas: 45°
Atstumas tarp užpildo linijų:
0,5 mm ir 3,0 mm

Vaizduojamas objektas

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

Pavojingų atliekų
saugojimo aikštelė ir
surinkimo punktai bei jų
sanitarinės apsaugos
zonos

LI. Pavojingų
atliekų laikinojo
saugojimo
aikštelės ir
surinkimo punktai
bei jų sanitarinės
apsaugos zonos

Dirvožemio apsauga

LII. Dirvožemio
apsauga

Nacionalinio, regioninio
parko apsaugos zonos

LIII. Valstybinių
(nacionalinių ir
regioninių) parkų
apsaugos zonos

Valstybės sienos
apsaugos objektų,
įrenginių veikimo ir
apsaugos zonos

LIV. Valstybės
sienos apsaugos
objektų, įrenginių
veikimo ir
apsaugos zonos
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Simbolio aprašymas

Simbolis

Vaizduojamas objektas

Kontūro spalva (RGB)
197/0/255
Kontūro storis:0,3 mm
Brūkšnio ilgis: 6,0 mm
Tarpas tarp brūkšnio iki
taško: 3,0 mm
Taško dydis: 0,5 mm
6.

Radiolokacinių stočių ir
krašto apsaugos objektų
įtakos zonos

Specialiosios
žemės ir miško
naudojimo
sąlygos ilgas
pavadinimas

LV.
Radiolokatorių
apsaugos zonos

Pagal poreikį papildomai pateikiami žemės konsolidacijos projekto sprendinių

erdviniai duomenys nurodyti Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijoje:
6.1. projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių taškinis erdvinių
objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_pskl_t;
6.2. projektuojamų žemės sklypų linijų ilgių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio
pavadinimas – zk_pskl_l;
6.3. projektuojamų naujų ir rekonstruojamų melioracijos įrenginių linijinių erdvinių
objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_mel_l;
6.4. naikinamų melioracijos įrenginių linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio
pavadinimas – zk_mel_n;
6.5. projektuojamų elektros linijų linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas
– zk_el_l;
6.6. projektuojamų dujotiekių linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas –
nzk_duj;
6.7. matmenų linijinių erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_matm;
6.8. statybos zonos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – zk_uzstat_z;
6.9. projektuojamų kitų priemonių vietų taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio
pavadinimas – zk_kt_t;
6.10. projektuojamų kitų priemonių vietos linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio
pavadinimas – zk_kt_l;
6.11. projektuojamas
pavadinimas – zk_kt_p.

kitų

priemonių

plotinis

erdvinių

objektų

sluoksnis,

kurio
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V. NAUDOJAMI KLASIFIKATORIAI
Klasifikatoriai, kurie naudojami pildant atributinius laukus:
1. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius – PAGR_PASK:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Reikšmė
Žemės ūkio paskirties žemė
Miškų ūkio paskirties žemė
Konservacinės paskirties žemė
Vandens ūkio paskirties žemė
Kitos paskirties žemė

Kodas
Z
M
C
H
KT

2. Žemės naudojimo būdų klasifikatorius – NAUD_BUD:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Reikšmė
Mėgėjų sodų žemės sklypai
Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų
specializuotų ūkių
Rekreacinio naudojimo žemės sklypai
Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Ekosistemų apsaugos miškų sklypai
Rekreacinių miškų sklypai
Apsauginių miškų sklypai
Ūkinių miškų sklypai
Gamtinių rezervatų žemės sklypai
Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai
Rekreaciniai vandens telkiniai
Ekosistemas saugantys vandens telkiniai
Bendrojo naudojimo vandens telkiniai
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Visuomeninės paskirties teritorijos
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Komercinės paskirties objektų teritorijos
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro
naudojimo) teritorijos
Naudingųjų iškasenų teritorijos
Rekreacinės teritorijos
Teritorijos krašto apsaugos tikslams
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams
Atskirųjų želdynų teritorijos

Kodas
Z1
Z5
Z2
Z3
Z4
M1
M2
M3
M4
C1
C2
H1
H2
H3
H4
G1
G2
V
P
K
I1
I2
B
N
R
A1
S
A2
E
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3. Erdvinių objektų statuso klasifikatorius – OBJ_STATUS:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Reikšmė
Esantis
Projektuojamas
Tikslinama padėtis
Naikinamas

Kodas
E
P
T
N

4. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatorius – SZNS:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Reikšmė

Kodas

Ryšių linijų apsaugos zonos
Kelių apsaugos zonos
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos
Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos
Elektros linijų apsaugos zonos
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos
Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos
Dujotiekių apsaugos zonos
Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos
Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos
Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos
Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos
poveikio zonos
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir
srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos
Kurortų apsaugos zonos
Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos kiaulininkystės
įmonių bei ūkinių kiaulininkystės kompleksų ir fermų skysto mėšlo
filtratui ir atskirų objektų nutekamiesiems vandenims utilizuoti
Naudingųjų iškasenų telkiniai
Karstinis regionas
Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona
Miško naudojimo apribojimai
Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje
Vandens telkiniai
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
Žuvininkystės tvenkinių apsaugos juostos
Pelkės ir šaltinynai
Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIXa
XXIXb
XXIX1
XXX
XXXI
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Eil.
Nr.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Reikšmė

Kodas

Akmenynai
Rekreacinės teritorijos
Nacionaliniai ir regioniniai parkai
Kraštovaizdžio draustiniai
Geologiniai draustiniai
Geomorfologiniai draustiniai
Telmologiniai (pelkių) draustiniai
Hidrografiniai draustiniai
Pedologiniai (dirvožemių) draustiniai
Botaniniai draustiniai
Zoologiniai (teriologiniai, herpetologiniai, entomologiniai) draustiniai
Ornitologiniai draustiniai
Ichtiologiniai draustiniai
Botaniniai zoologiniai draustiniai
Genetiniai draustiniai
Talasologiniai draustiniai
Rezervatų apsaugos zonos
Gamtos paminklų apsaugos zonos
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos
Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos
Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei
jų sanitarinės apsaugos zonos
Dirvožemio apsauga
Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos
Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos
Radiolokatorių apsaugos zonos
Krašto apsaugos objektų įtakos zonos
Valstybės saugumo departamento ar Vadovybės apsaugos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų apsaugos zona

XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLV1
XLV2
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII

5. Sklypo valdymo formos klasifikatorius – VFORMA:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Reikšmė
Turto patikėjimo teisė
Įkeitimas
Hipoteka
Panauda
Nuoma

Kodas
1
2
3
4
5

6. Sklypo juridinių faktų ir žymų klasifikatoriai – ZYMOS:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Reikšmė
Subnuoma
Įsiskolinimas
Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių

Kodas
SN
IS
NKVR
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

registrą
Apribojimai pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą
Apribojimai pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą
nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus
Apribojimai pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą
nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus ir neperleisti 5
metus žemės sklypo žemės
Apribojimas keisti daikto pagrindinę žemės naudojimo paskirtį
Draudimas perleisti nuosavybės teisę
Uzufruktas
Išlaikymas iki gyvos galvos
Kitos prievolės

ZUL
ZUL1
ZUL2
AP
DP
UZ
GG
KP

7. Sklypo nuosavybės formos klasifikatorius – NFORMA:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Reikšmė
Valstybė
Savivaldybė
Privati nuosavybė
Mišri – kelios naudojimo formos (pavyzdžiui, valstybės ir privačios
nuosavybės)

Kodas
V
S
P
M

8. Servituto tipo formos klasifikatorius – SERV_TIPAS:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Reikšmė

Kodas

Servitutas
Servitutas – teisė svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį
žemės sklype
Kiti servitutai (viešpataujantis daiktas)
Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis
daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis
daiktas)
Kelio servitutas – teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)
Statinių servitutas (viešpataujantis daiktas)
Statinių servitutas (tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)

6
7
91
92
102
202
103
203
104
204
105
205
106
206
107
207
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Eil.
Nr.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Reikšmė
Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus,
rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus,
rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus bei
objektus (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus bei
objektus (tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis
daiktas)
Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais
(visuomenės poreikiams) (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais
(visuomenės poreikiams) (tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracinius
įrenginius (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracinius
įrenginius (tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis
pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis
pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus
(viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė varyti
galvijus (viešpataujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis
pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis
pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius
(tarnaujantis daiktas)
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, varyti galvijus
(tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines

Kodas
108
208
109
209
110
210
111
211
112
212
113
213
114
115
116
117
214
215
216
217
218
219
220
221
222
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Eil.
Nr.
42.
43.
44.

Reikšmė
komunikacijas (tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)
Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

Kodas

223
224
225

9. Objekto paėmimo visuomenės poreikiams požymis – VISUOM:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Reikšmė
Paimamas
Nepaimamas
Projektuojamas lygiavertis
Padalinamas

Kodas
T
N
L
P

10. Žemės naudmenų tipai – ZEMNAUD:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reikšmė

Kodas

Ariama žemė
Sodas
Pieva
Miškas
Krūmai
Bendro naudojimo kelias
Kelias servitutinis
Užstatyta teritorija
Vanduo
Kita žemė

sd11
ms41
sd14
ms0
mk1
gt0
gt0s
pu0
hd0
kt

11. Teigiamas arba neigiamas požymis – TAIP/NE:
Eil.
Nr.
1.
2.

Reikšmė
Taip
Ne

Kodas
T
N

12. Matavimo tipas – MATA_TIP:
Eil.
Nr.
1.
2.

Reikšmė
Geodeziškai išmatuotas
Preliminariai išmatuotas

Kodas
1
2
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VI. KITI SUTARTINIAI ŽENKLAI

Simbolis

Vaizduojamas
objektas
Geodezinio pagrindo objektai

Simbolio aprašymas
Linija 0.2mm
Kraštinė 1.8mm
Taškas 0.2mm
Linija 0.2mm
Kraštinė 2.2mm
Taškas 0.2mm
Linijos 0.1mm ir 0.2mm
Apskritimas 1.8mm

Geodezinio tinklo
punktai
GPS geodezinio tinklo
punktai (154.5 – punkto
altitudė, Dūkštos –
punkto pavadinimas)
Aukščio punktai
(gruntiniai reperiai)
(112.3 – punkto
altitudė)

GKODAS

fp0

fp1

fp2

Aukštis 2.0mm
fp3
Astronominiai punktai
Centrinis apskritimas 0.3mm
Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių (miestų, miestelių ir kaimų ribos) objektai
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,6 mm
Linijos ilgis: 2,4 mm
as1
Valstybių sienos
Skersinio brūkšnio ilgis: 1,6 mm
Tarpas su taškais: 2,0 mm
Taškas ᴓ 0,6 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,5 mm
as2
Linijos ilgis: 2,0 mm
Apskričių ribos
Tarpas su taškais: 2,4 mm
Taškas ᴓ 0,5 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Rajonų (savivaldybių)
Linijos ilgis: 6,0 mm
as3
ribos
Tarpas su taškais: 3,0 mm
Taškas ᴓ 0,4 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,4 mm
Linijos ilgis: 4,0 mm
Seniūnijų ribos
as4
Tarpas su taškais: 2,0 mm
Taškas ᴓ 0,4 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Linijos ilgis: 5,0 mm
Miestų ribos
as51
Skersinio brūkšnio ilgis: 1 mm
Tarpas su taškais: 5,0 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Kontūro spalva (RGB): 132/0/168
Kontūro storis: 0,4 mm
Linijos ilgis: 4,0 mm
Miestelių ir kaimų ribos
as52
Tarpas su taškais: 2,0 mm
Taškas ᴓ 0,4 mm
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Kontūro spalva (RGB): 0/100/0
Kontūro storis: 0,8 mm

Upė

Upė

21

Vaizduojamas
objektas
Urėdijų ribos

Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,8 mm
Linijos ilgis: 6,5 mm
Kadastro vietovių ribos
Tarpai tarp linijų: 2,5 mm
Taškas ᴓ 0,8 mm
Hidrografiniai objektai
Kontūro spalva (RGB):
10/147/252
Kontūro storis: 0,4 mm
Užpildo spalva (RGB):
115/223/255
Hidrografijos objektai
Užrašo spalva (RGB): 10/147/252 (Upė – upės
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
pavadinimas21)
Užrašo dydis: 7 point
Užrašo apvado spalva RGB:
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Tarpai: 0,8 mm
Taškas ᴓ 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB): 0/92/230
Pelkė
Linijos ilgis: 2,0 mm
Tarpas tarp linijų: 1,5 mm
Atstumas tarp eilių: 1,8 mm
Eilių poslinkis: 1,75 mm
Linijos spalva (RGB):
115/223/255
Linijos storis: 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 10/147/252 Upeliai, kanalai,
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
drenažo grioviai 1-2 m
Užrašo dydis: 6 point
pločio
Užrašo apvado spalva RGB:
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
115/223/255
Linijos storis: 0,3 mm
Linijos spalva (RGB): 10/147/252 Upeliai, kanalai,
Išorinės linijos storis (iš abiejų
drenažo grioviai 3-5 m
pusių): 0,15 mm
pločio
Užrašo spalva (RGB): 10/147/252
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 6 point

- jei yra tai plane užrašomi hidrografijos objektų pavadinimai

GKODAS

as6

zk6

hd1
hd2
hd3
hd4
hd5
hd9

hd6

hc31

hc32
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Simbolis

Upė

a)
b)

Simbolio aprašymas

Vaizduojamas
objektas

GKODAS

Užrašo apvado spalva RGB:
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
115/223/255
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 10/147/252
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 10/147/252
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva RGB:
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
232/232/232
Linijos storis: 0,3 mm
Statmenos linijos ilgis – 1,6 mm

Upeliai, kanalai,
drenažo grioviai 6-12 m
pločio

hc33

Vamzdinės vandens
pralaidos, diukeriai

op0

Simbolio spalva (RGB): 0/0/0
Simbolio dydis: 1,5x1,5 mm
Brūkšniai 0,50 mm

Vandens valymo
įrenginiai22

pa57

Augalija ir žemėnauda
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,6 mm
Medžių juosta23
Apskritimas ᴓ 0,6 mm
Tarpas tarp apskritimų: 2,0 mm

mj0
mj1
mj2
mj3

Automobilių kelių ir gatvių infrastruktūros objektai

Linijos spalva (RGB):
255/127/127
Linijos storis: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 230/0/0
Vidinės (ženklo viduryje) linijos
storis: 0,1 mm
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva RGB:
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 168/112/0
Linijos storis: 0,8 mm
22

Greitkeliai (A1 – kelio
numeris; E67 –
tarptautinis kelio
numeris; A – danga; 8 –
vienos juostos plotis; 2
– juostų skaičius; 20 –
greitkelio plotis)

gc11

Krašto keliai (su danga)
(123 - kelio numeris; A

gc12,
sgc12

– vandens valymo įrenginių elementai, kuriuos galima parodyti mastelyje vaizduojami atitinkamais ženklais (pastatai, dambos,
tvenkiniai ir t.t.). Jeigu vandens valymo įrenginių atvaizduoti negalima, vartojamas nemastelinis sutartinis ženklas. Vandens valymo
įrenginių atvaizdis papildomas užrašu val.
23
– medžių ir krūmų juostos užstatytose teritorijose vaizduojamos tik esant vietos. Platesni kaip 15 m medžių eilės ir apsauginiai
miško želdiniai vaizduojami kaip miškas, krūmų eilės – kaip krūmynai
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 230/152/0
Linijos storis: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva RGB 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 168/112/0
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB) 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 230/152/0
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Užrašo spalva RGB 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Vaizduojamas
objektas
– danga; 7 – dangos
plotis; 11 – kelio plotis)

Rajoniniai keliai (su
danga) (4031 – kelio
numeris; A – danga; 11
– dangos plotis; 13 –
kelio plotis)

Krašto kelias
(žvyrkelis) (113 – kelio
numeris; Ž – danga; 8 –
kelio plotis)

Rajoninis kelias
(žvyrkelis) (3616 –
kelio numeris; Ž –
danga; 8 – kelio plotis)

Gatvės
Pastaba: valstybinės
reikšmės keliai,
kuriems yra suteikti
gatvių pavadinimai,
simbolizuojami taip pat,
kaip valstybinės
reikšmės keliai

GKODAS

gc12,
sgc12

gc14,
sgc14

gc14,
sgc14

gc2,
sgc2
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Simbolis

Simbolio aprašymas

Linijos spalva (RGB):
255/211/127
Linijos storis: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 115/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
255/240/200
Linijos storis: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 168/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
255/211/127
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 115/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
255/240/200
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 168/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm Užrašo spalva
(RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):

Vaizduojamas
objektas
atsižvelgiant į jų
kategoriją (atitinkamai
krašto ar rajono keliai)
ir kelio dangą

Vietinės reikšmės
viešasis kelias (su
danga) (Ka-10 – kelio
numeris; A – danga; 6 –
dangos plotis; 8 – kelio
plotis)

Vietinės reikšmės
vidaus kelias (su danga)
(0412 – kelio numeris;
A – danga; 6 – dangos
plotis; 8 – kelio plotis)

Vietinės reikšmės
viešasis kelias
(žvyrkelis) (Ka-21 –
kelio numeris; Ž –
danga; 6 – kelio plotis)

Vietinės reikšmės
vidaus kelias
(žvyrkelis) (0412 –
kelio numeris; Ž –
danga; 7 – kelio plotis)

GKODAS

gc12,
sgc12

gc12,
sgc12

gc14,
sgc14

gc14,
sgc14
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Simbolis

Simbolio aprašymas

Vaizduojamas
objektas

GKODAS

Pastaba:
Vietinės reikšmės
viešieji ir vidaus keliai,
kurie yra pavaizduoti
patvirtintose kelių
schemose, tačiau tų
kelių nėra įvestų į
valstybinį
georeferencinių
erdvinių duomenų
rinkinį M 1:10 000
(GDR10LT), išskiriami
papildomai pridedant
kelio apvadą

gc2,
sgc2

Miškų urėdijų vidaus
kelias (04-028 – kelio
numeris; Ž – danga; 5 –
kelio plotis)

-

Kiti vietinės reikšmės
keliai (su danga),
kuriems nėra parengta
vietinės reikšmės kelių
schema (A – danga; 6 –
dangos plotis; 8 – kelio
plotis)

gc12,
sgc12

Kiti vietinės reikšmės
keliai (žvyrkelis),
kuriems nėra parengta
vietinės reikšmės kelių
schema (Ž – danga; 5 –
kelio plotis)

gc14,
sgc14

255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Kelio apvado spalva (RGB):
163/255/115
Kelio apvado storis (iš abiejų
pusių): 0,30 mm
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Linijos spalva (RGB): 38/90/0
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
255/255/255
Linijos storis: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB) 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,2 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB):
255/255/255
Linijos storis: 0,5 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Išorinės linijos storis (iš abiejų
pusių): 0,15 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
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Simbolis

Simbolio aprašymas

Vaizduojamas
objektas

Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Kitas vietinės reikšmės
Užrašo spalva (RGB) 0/0/0
kelias (gruntkelis),
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
kuriems nėra parengta
Užrašo dydis: 6 point
vietinės reikšmės kelių
Užrašo apvado spalva (RGB):
schema (5 – kelio
255/255/255
plotis)
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Atkarpų ilgis: 4,0 mm
Kitas vietinės reikšmės
Tarpas: 0,8 mm
kelias (lauko ir miško
Užrašo spalva (RGB) 0/0/0
keliukai), kuriems nėra
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
parengta vietinės
Užrašo dydis: 6 point
reikšmės kelių schema
Užrašo apvado spalva (RGB):
(4-kelio plotis)
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Užrašo spalva RGB 0/0/0
Gatvės
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Pastaba: gatvės
Užrašo dydis: 6 point
sutartinis ženklas
Užrašo apvado spalva (RGB):
parenkamas
255/255/255
atsižvelgiant į kelio
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
dangą.
Geležinkelių transporto infrastruktūros objektai
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,7 mm
1520 mm (plačios
Skersinio brūkšnio linijos storis:
vėžės) neelektrifikuoti
0,3 mm
geležinkeliai vieno
Skersinio brūkšnio ilgis: 2,0 mm
kelio
Atstumas tarp brūkšnių: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,7 mm
1520 mm (plačios
Skersinio brūkšnio linijos storis:
vėžės) neelektrifikuoti
0,3 mm
geležinkeliai (dviejų ir
Skersinio brūkšnio ilgis: 2,0 mm
daugiau kelių)
Atstumas tarp brūkšnių: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,7 mm
1520 mm (plačios
Skersinio brūkšnio linijos storis:
vėžės) elektrifikuoti
0,3 mm
geležinkeliai (vieno
Skersinio brūkšnio ilgis: 2,0 mm
kelio)
Brūkšnio gulsčiosios dalies ilgis:
0,9 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
1520 mm (plačios
Linijos storis: 0,7 mm
vėžės) elektrifikuoti
Skersinio brūkšnio linijos storis:
geležinkeliai (dviejų ir
0,3 mm
daugiau kelių)
Skersinio brūkšnio ilgis: 2,0 mm

GKODAS

gc15

gc16

gc2,
sgc2

gz1

gz2
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Simbolis

Simbolio aprašymas

Vaizduojamas
objektas

Brūkšnio gulsčiosios dalies ilgis:
0,9 mm
Atstumas tarp brūkšnių: 0,8 mm
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Skersinių brūkšnių linijos storis:
Siaurieji geležinkeliai ir
0,1 mm
funikulieriai
Skersinių brūkšnių linijos ilgis:
1,2 mm Atstumas tarp brūkšnių:
3,0 mm
Urbanistiniai objektai
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
Užstatyta teritorija
225/225/225
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB):
130/130/130
Kontūro spalva (RGB) 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Užpildo spalva (RGB) 0/0/0
Užpildo storis: 0,3 mm
Kryželio dydis 1,0x1,0 mm
Kryželių išdėstymas 1,5x2,0 mm
Užrašo spalva (RGB) 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 7 point
Simbolio dydis: ᴓ 1,4 mm
Simbolio dydis: ᴓ 1,4 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 6 point
Simbolio spalva (RGB): 0/0/0
Simbolio dydis: 3,5x2,0 mm
Dujotiekis
Linijos spalva (RGB): 0/38/115
Linijos storis: 0,2 mm
Simbolio spalva (RGB): 0/38/115
Apskritimas ᴓ 0,8 mm
Atstumas tarp taškų: 12,0 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/38/115
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
24

– neveikiančių (uždarytų) kapinių žymėjimas – „N“

GKODAS

gz4

pu0
ur1
va1
vg2
vk1

Pastatai

pa0

Veikiančių ir
neveikiančių kapinių
bei joms įrengti ar
išplėsti perduotų žemės
plotų užimama
teritorija24

vp1

Bokštinio tipo statiniai

pa6
pa66

Nenaudojami bokštinio
tipo statiniai

pa6
pa66

Vėjo jėgainės

pa65

Antžeminiai dujotiekių
vamzdynai

id2
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Simbolis

Simbolio aprašymas

Vaizduojamas
objektas

Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Linijos spalva (RGB): 0/38/115
Linijos storis: 0,2 mm
Linijos atkarpos ilgis: 4,5 mm
Tarpas: 1,0 mm
Simbolio spalva (RGB): 0/38/115
Apskritimas ᴓ 0,8 mm
Požeminiai dujotiekių
Atstumas tarp taškų: 12,0 mm;
vamzdynai
Užrašo spalva (RGB): 0/38/115
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Elektros tinklas
Linijos spalva (RGB): 209/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Antžeminės aukštos
Užrašo spalva (RGB): 209/0/0
įtampos elektros
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
energijos perdavimo
Užrašo dydis: 6 point
linijos (35 kV – elektros
Užrašo apvado spalva (RGB):
įtampa)
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm
Spalva (RGB): 209/0/
Antžeminės aukštos
Rodyklė dydis: 3,0 mm
įtampos elektros
Linijos storis: 0,35 mm
perdavimo linijų
rodyklės25
Antžeminių aukštos
Simbolio spalva (RGB): 209/0/0
įtampos elektros
Apskritimas ᴓ 2,0 mm
energijos perdavimo
linijų atramos26
Naftotiekis
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Taškas ᴓ 0,8 mm
Atstumas tarp taškų 12,0 mm;
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Antžeminiai naftotiekių
Užrašo šriftas: Arial (Italik)
vamzdynai
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

25
26

– antžeminės aukštos įtampos elektros perdavimo linijų rodyklės vaizduojamos tik posūkio taškuose
– antžeminių aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijų atramos vaizduojamos tik posūkio taškuose

GKODAS

id1

ie6
ie7

ia4

in1
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Simbolis

Simbolio aprašymas
Linijos spalva (RGB): 0/0/0
Linijos storis: 0,3 mm
Linijos atkarpos ilgis: 4,5 mm
Tarpas: 1,0 mm
Taškas ᴓ 0,8 mm
Užrašo spalva (RGB): 0/0/0
Užrašo šriftas: Arial (Italic)
Užrašo dydis: 6 point
Užrašo apvado spalva (RGB):
255/255/255
Užrašo apvado dydis: 0,2 mm

Vaizduojamas
objektas

Požeminiai naftotiekių
vamzdynai

GKODAS

in2

Ryšiai

Linijos spalva (RGB): 255/115/0
Linijos storis: 0,3 mm
Simbolio spalva (RGB):
Ryšių linijos
255/115/0
Taškas ᴓ 0,4 mm
Atstumas tarp taškų: 5,0 mm
Saugomos teritorijos ir kultūros vertybės
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Skersinių brūkšnių ilgis: 0,6 mm
Brūkšnių storis: 0,7 mm
Valstybinės saugomų
Atstumas tarp brūkšnių iš
teritorijų ribos
kiekvienos pusės: 6,0 mm;
Kontūro spalva (RGB): 170/255/0
Kontūro storis: 1,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 0/0/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Skersinių brūkšnių ilgis: 0,6 mm
Brūkšnių storis: 0,7 mm
Savivaldybės saugomų
Atstumas tarp brūkšnių iš
teritorijų ribos
kiekvienos pusės: 6,0 mm;
Kontūro spalva (RGB): 115/115/0
Kontūro storis: 1,0 mm
Simbolio spalva (RGB):
170/255/0
Gamtos paveldo
Simbolio apvado spalva (RGB):
objektai
0/0/0
Simbolio dydis: 2,0 mm
Kontūro spalva (RGB): 153/51/0
Kontūro storis: 0,3 mm
Kultūros paveldo
Atkarpos ilgis: 3,0 mm
objektų teritorijų ribos
Tarpas: 1,0 mm
Skersinio brūkšnio ilgis: 0,4 mm
Simbolio spalva (RGB): 115/0/0
Simbolio dydis: 2,0 mm

Kultūros paveldo
objektai

ir0
ir1
ir2
ir3
ir4
nr0
np0
np1
np2
nr0
nd0
nd1
nd2
np3

nd0
nk0

nd3
nk0
nk1
nk2
kv1
kv2
kv3
kv4
kv5
kv6
kv1
kv6
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Linijos spalva (RGB): 0/77/168
Kultūros paveldo
Linijos storis: 1,0 mm
objekto, teritorijos
Brūkšnio ilgis : 7,0 mm
apsaugos nuo fizinio
Tarpas tarp brūkšnių, kuriame yra
poveikio pozonis27
du taškai: 4,0 mm
Linijos spalva RGB 56/168/0
Linijos storis: 1,0 mm
Kultūros paveldo
Brūkšnio ilgis: 7,0 mm
objekto, teritorijos
Tarpo, kurio viduryje yra
vizualinės apsaugos
statmenas brūkšnys, ilgis: 4,0 mm pozonis27
Statmeno brūkšnio ilgis: 3,0 mm
Teritorijų planavimo dokumentų teritorijos
Kontūro spalva (RGB): 168/0/0
Kontūro storis: 1,0 mm
Ilgis 5,0 mm
Rengiamų TPD riba
Tarpas 2,0 mm
(T00000000 –
Užrašo spalva (RGB): 168/0/0
dokumento numeris)
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
Užrašo dydis: 7 point
Kontūro spalva (RGB): 168/0/0
Kontūro storis: 1,0 mm
Patvirtintų TPD riba
Užrašo spalva (RGB): 168/0/0
(T00000000 –
Užrašo šriftas: Arial (Bold)
dokumento numeris)
Užrašo dydis: 7 point

27

np12

-

-

- nesant galimybei planuose grafiškai pavaizduoti kultūros paveldo objekto ar teritorijos apsaugos nuo fizinio poveikio arba
vizualinės apsaugos pozonio, toje vietoje turi būti pažymima nuoroda į pastabas, suteikiančias būtiną informaciją apie pažymėtą
pozonį

43

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.

Žemės konsolidacijos projekto teritorijos žemės naudojimo planas, žemės vertinimo

planas ir sprendinių brėžinys, Valstybės žemės fondui pateikiami skaitmenine (planai – .pdf, .tiff ,
TFW (rastrinė), vektoriniai duomenys – .shp ir .dwg duomenų formatais) ir spausdintine formomis
(2 egzemplioriai). Brėžinio mastelis (M 1:5 000 ar M 1:10 000) pasirenkamas atsižvelgiant į žemės
konsolidacijos projekto teritorijos dydį, planavimo uždavinius ir galimybę aiškiai pažymėti visus
planuojamus žemės konsolidacijos projekto sprendinius. Visi žemės konsolidacijos projekto planai
(žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų planas, žemės naudojimo planas, žemės vertinimo
planas), ir žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinys turi būti rengiami tuo pačiu
pasirinktu masteliu. Prireikus parengiami sprendinių detalizavimo brėžiniai masteliu M 1:1 000, ar
M 1:2 000 arba M 1:5 000, kuris pasirenkamas atsižvelgiant į žemės konsolidacijos projekto
teritorijos dydį.
2.

Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinys, kuriame sutartiniais ženklais

pažymimi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos planavimo
dokumentų erdvinių objektų specifikacijoje nurodyti žemės konsolidacijos projekto sprendiniai,
rengiamas automatizuotai per ŽPDRIS (interneto tinklalapio adresas – www.zpdris.lt), jei šioje
sistemoje numatyta galimybė juos atlikti.
3.

Žemės konsolidacijos projekto žemės naudojimo plano, žemės vertinimo plano ir

sprendinių brėžinio skaitmeniniai duomenys turi sutapti su spausdintiniais duomenimis.
4. Erdvinių duomenų rinkiniai turi būti topologiškai tvarkingi ir tinkami erdvinei analizei
atlikti.

______________________

