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VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“ 

 

 

DĖL NESUDERINTŲ PLANŲ 

 

 

Primename, kad topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo reikalavimai yra nustatyti 

Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos apraše1. Šio aprašo 12 punkte nustatyta, kad 

plano derintojas vertina plano ir plano išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių objektų 

rinkinio (toliau – Rinkinys) atitiktį reglamentų GKTR 1.01:20202, GKTR 2.01:20203 ir GKTR 3.01:20204 

 
1 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir 

inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 
2 Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių 

matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. 

liepos 1 d.  įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 

„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ 
3 Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių 

matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 

m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-421 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 

„Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ 
4 Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių 

tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. 

įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų 

topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ 
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reikalavimams. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad apraše reglamentuota, jog tais atvejais, kai planą derinantis 

asmuo, vertindamas plano ir Rinkinio atitiktį reglamentų reikalavimams, nustato neatitiktį, tai pastabose turi 

būti nurodytas konkretus reglamento punktas.  

Atsižvelgdami į VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ pateiktą 

atnaujintą informaciją, kad naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografinių planų 

informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga), šiuo metu 

dar yra 6 746 pateikti derinti planai (iš jų 968 pateikti 2021 m.), kuriems yra pateiktos pastabos, 

geodezininkų prašome imtis veiksmų ir užtikrinti, kad visų šių planų derinimo paslaugos būtų baigtos 

naudojant TOPD paslaugą. Atsižvelgdami į tai, kad TOPD paslaugoje yra didelis kiekis nebaigtų 

paslaugų, ir į tai, kad 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji geodezijos ir kartografijos techniniai 

reglamentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami topografiniai planai ir inžinerinių tinklų planai, 

prašome geodezininkų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atlikti veiksmus, leidžiančius baigti planų 

derinimo procedūras: arba patikslinti planus pagal gautas pastabas, arba, jei pagal pastabas tikslinti plano 

neplanuojate, – plano derinimo paslaugą baigti naudojant TOPD paslaugos įrankį „Panaikinti paraišką“: 

 
Šis raštas turi būti paskelbtas TOPD paslaugos informacijoje bei Topografijos ir inžinerinės 

infrastruktūros informacinės sistemos D.U.K. skiltyje.  

Informuojame, kad jei per 40 darbo dienų nuo šio rašto paskelbimo geodezininkai nepateiks 

patikslintų planų ar jei neužbaigs planų derinimo paslaugų naudojant TOPD paslaugos įrankį „Panaikinti 

paraišką“, tai 6 746 pateikti derinti planai bus perkelti į archyvą ir per TOPD paslaugą nebebus 

pasiekiami.  

 

 

 

Viceministras                           Donatas Dudutis 
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