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1. Įžanga 

1.1 Paskirtis, sąvokos ir sutrumpinimai 

Šio dokumento paskirtis yra supažindinti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės 
sistemos (toliau – TIIIS) el. paslaugų gavėjus su sistema ir teikiamomis viešosiomis paslaugomis.  

 Sąvokos ir sutrumpinimai 

Sąvoka ar 
sutrumpinimas 

Paaiškinimas 

BNŽN Bendrojo naudojimo žemėlapių naršyklė 

CAD Grafinė automatizuoto projektavimo sistema (angl. Computer Aided Design) 

DB Duomenų bazė 

ED Erdviniai duomenys 

ED tvarkytojas, 
EDT 

Viešojo ar privataus sektoriaus organizacija tvarkanti ED ir/ar teikianti juos į TIIIS 

EDR ED rinkinys 

El. paslaugų 
gavėjai 

Fiziniai bei juridiniai asmenys, taip pat jų įgalioti asmenys, turintys teisę ir siekiantys 
gauti el. paslaugas 

El. paslaugų 
teikėjai 

Paslaugą teikianti valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga arba kitas juridinis 
asmuo 

EO Erdvinis objektas 

GIS Geografinė informacinė sistema 

GKĮ Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

IS Informacinė sistema 

PĮ Programinė įranga 

Prašymas, el. 
paslaugos 
prašymas 

El. paslaugos gavėjo pateikiamas prašymas suteikti el. paslaugą 

Prašymo 
duomenys 

Kartu su el. paslaugos prašymu pateikti duomenys (pvz.: DWG, XML, ZIP ir pan.) 

SEDR Savivaldybės ED rinkinys, apibrėžtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 
m. gegužės 8 d. įsakyme Nr. 3D-285 „Dėl savivaldybės ED rinkinio tvarkymo aprašo 
patvirtinimo“ 

TEDR Tvarkytojo ED rinkinys, skirtas reguliariai kaupti, saugoti ir apdoroti tvarkytojo 
prižiūrimus ED GIS formatu 

TIIIS pagrindinis 
tvarkytojas 

VĮ Žemės ūkio duomenų centras. 

TIIIS portalo 
naudotojas 

Fizinis asmuo naudojantis TIIIS portalą el. paslaugoms užsakyti bei užduoties 
egzemplioriams vykdyti.  

TIIIS 
administratorius 

TIIIS pagrindinio tvarkytojo administratorius prižiūrintis ir valdantis TIIIS sistemos 
veiklą. 

TIIIS, Sistema Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema 

TIIOED Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų ED 

Vartai, EPTP 
vartai, TPS 
Vartai 

Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroniniai 
vartai www.planuojustatau.lt 

VIIISP Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma 

TIIIS1 Paslauga „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir 
tvarkyti“ 
Šia paslauga gali naudotis geodezininkai, užsiregistravę www.planuojustatau.lt. 

TIIIS2 Paslauga „Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos 
informacijos gavimas“ 
Šia paslauga gali naudotis visi www.planuojustatau.lt registruoti naudotojai. 

TIIIS4 
 
 
 

Paslauga „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, 
elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę 
infrastruktūrą viešinimas“ 
Šia paslauga gali naudotis visi www.planuojustatau.lt registruoti naudotojai. 

http://www.planuojustatau.lt/
http://www.planuojustatau.lt/
http://www.planuojustatau.lt/
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1.2 Teisės aktai ir kitos aktualios nuorodos 

Geodezijos ir kartografijos įstatymas: 
 
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
 
  
Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas: 
 
Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
 
  
Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai (GKTR): 
 
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų 
geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo 
 
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų 
objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo 
 
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių 
ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo 
 
  
Kiti: 
 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 
 
Naudotojų vadovai ir vaizdo įrašai 
 
Dažnai užduodami klausimai 
 
Naujienos 
 
Žemėlapiai 
 
Pastaba: Visą pagrindinę informaciją galima rasti www.planuojustatau.lt „Matuoju srities informacija“ 
skiltyje (žr. Pav. 1). 

 
Pav. 1 „Matuoju srities informacija“ sritis 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6627e530d09311e782d4fd2c44cc67af/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr
https://www.planuojustatau.lt/TIIIS_naudotoju_vadovai
https://www.planuojustatau.lt/imeasure-area-faq
https://www.planuojustatau.lt/news
https://www.planuojustatau.lt/maps
http://www.planuojustatau.lt/
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2. TIIIS portalas 

Šiame skyriuje aprašomas TIIIS portalas (www.planuojustatau.lt), kuris yra skirtas el. paslaugų 
gavėjams. 

2.1 Prisijungimas 

Pradedant darbą, naudotojas turi prisijungti prie TIIIS portalo www.planuojustatau.lt, įrankių 
juostoje spaudžiant „Prisijungti“ ir nurodant jam suteiktą naudotojo vardą bei slaptažodį.  

Jei prisijungiama pirmą kartą, arba pamiršus prisijungimo duomenis, naudoti „Prisijungti per El. 
valdžios vartus“ 
 

 

Pav. 2 Prisijungimas prie sistemos 

Nepavykus prisijungti reikia patikrinti ar naudojama naršyklė yra atnaujinta (nerekomenduojama 
naudotis Microsoft Edge ir Internet Explorer naršyklėmis). Taip pat tam tikrais atvejais gali padėti naršyklės 
išvalymas: atsidarius naršyklę klaviatūroje spausti Ctrl + Shift + Delete ir išvalyti podėlį (ang. Cache) bei 
slapukus (ang. Cookies). 

2.2 Portalo skiltys 

TIIIS portale galima pasiekti šias skiltis: 

• Mano e. paslaugos; 

• Paslaugų katalogas; 

• Duomenų ir dokumentų paieška; 

• Žemėlapiai; 

• Naujienos; 

• Bendro naudojimo komponentai; 

• Matuoju srities informacija 

• Bendroji informacija. 

 

http://www.planuojustatau.lt/
http://www.planuojustatau.lt/
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Pav. 3 Portalo skiltys 

2.2.1 „Paslaugų katalogas“ 

TIIIS paslaugos yra skiltyje „Matuoju“. 
 
„Matuoju“ skiltyje el. paslaugų gavėjas gali užsisakyti šias paslaugas: 

• Topografinių ir inžinerinių tinklų planų ED pateikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1 
paslauga); 

• TIIOED ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2 paslauga); 

• Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių 
infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas 
(TIIIS4 paslauga). 

 

 
Pav. 4 Matuoju 
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3. TIIIS1 el. paslauga „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų ED 
pateikimas derinti ir tvarkyti“ 

TIIIS el. paslaugų gavėjai – geodezininkai (turintys geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą) 
prisijungę prie sistemos gali pateikti derinti ir tvarkyti topografinių bei inžinerinių tinklų planų erdvinius 
duomenis. 

 
Dėl geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo priskyrimo TIIIS portale ir kitų klausimų žr. Matuoju 

srities dažnai užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltį.  
 
Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimo eiga ir TIIIS1 el. paslaugos veikimo principai 

(žr Pav. 5): 
 

1. Pateikiamas TIIIS1 prašymas. 
2. Savivaldybės EDT gauna derinimo užduotį, kuriai įvykdyti turi 10 darbo dienų (planus 

derinti gauna tik savivaldybių derintojai). 
3. Jeigu reikia, savivaldybės EDT kreipiasi į inžinerinių tinklų įmonę, kuri per 5 darbo dienas 

paruošia ataskaitą su komentarais ir pasiūlymais dėl pateikto plano pataisymo. 
4. Per likusį laiką EDT turi priimti sprendimą – priimti ar atmesti prašymą. Jeigu prašymas 

atmetamas, visas derinimo procesas kartojamas iš naujo (tame pačiame prašyme). 
5. Jeigu savivaldybės EDT per 10 darbo dienų nepriima jokio sprendimo, tuomet prašymas 

yra suderinamas automatiškai.  
6. Po suderinimo, visi inžinerinių tinklų EDT, kurie prašymo teritorijoje yra nurodę, kad nori 

gauti pranešimus dėl pateiktų to tipo topografinių ar inžinerinių tinklų planų, gauna 
susipažinimo užduotis, kurias įvykdyti turi per 10 darbo dienų. Jeigu per 10 darbo dienų 
neįvykdoma ši užduotis, ji įvykdoma automatiškai. 

7. Kai inžinerinių tinklų EDT susipažįsta su pateiktais ir suderintais duomenimis, planas 
nukreipiamas integruotojams, kurie pateiktus duomenis integruoja į savo erdvinių duomenų 
rinkinius. 

8. Erdviniai duomenų rinkiniai, atitinkantys savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) 
specifikaciją pateikiami į TIIIS ir ten naudojami paslaugoms ir kitiems procesams vykdyti. 
 
Pastaba: žr. 1.2 skyrių dėl teisės aktų. 

 
 

 
Pav. 5 Topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimo procesas (TIIIS1 el. paslauga) 

 
 

https://www.planuojustatau.lt/imeasure-area-faq
https://www.planuojustatau.lt/imeasure-area-faq
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3.1 Paslaugos užsakymas ir duomenų pildymas 

 
Sąlygos: 

• Naudotojas prisijungęs prie portalo su priskirtu galiojančiu geodezininko kvalifikacijos 
pažymėjimu. 
 

Veiksmai: 
1. Naudotojas sistemos meniu pasirenka skiltį „Paslaugų katalogas“; 
2. Iš paslaugų sąrašo susirandama el. paslauga ir spaudžiama „Užsakyti“. 
3. Susipažinus su pateikiama informacija apie el. paslaugą, spaudžiama „Užsakyti“. 

 

 
Pav. 6 Paslaugos užsakymas 

Paslaugos užsakymo lange naudotojas gali matyti šią informaciją: 
1. Prašymo būseną; 
2. Prašymo numerį; 
3. Prašymo pateikimo datą; 
4. Režimą (redagavimo ar peržiūros). 

 
 

 
Pav. 7 TIIIS1 paslauga 
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3.1.1 Prašymo informacijos užpildymas 

Skiltyje „Prašymo informacija“ pildoma su prašymu susijusi informacija. Naudotojas nurodo: 
 

• Prašymo pavadinimą (pavadinimas turėtų būti aiškus, pavyzdžiui, sudarytas iš adreso 
informacijos: gatvė, gyvenvietė, rajonas arba pan.); 

• Prašymo adresą (kuo tikslesnis vietovės adresas, pavyzdžiui: Kauno g. 23, Prienai, Prienų 
miesto sen., Prienų r. sav.); 

• Teikiamo plano tipą, pasirenkama iš sąrašo: 

- Topografinis planas  - pilnas turinys (TOPO) 
- Topografinis planas - bazinis turinys ir aukščio taškai (TOPO3) 
- Topografinis planas - bazinis turinys (TOPO2) 

Pastaba: topografinio plano tipai ir turinys aprašyti GKTR 1:01:2020, GKTR 
3:01:2020) 

- Inžinerinių tinklų įvadų į statinius/pastatus planas (ITI) 
- Vandentiekis (V) 
- Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas (F) 
- Lietaus nuotakynas (LI) 
- Uždaras drenažas (LU) 
- Šilumotiekis (S) 
- Naftotiekis (N) 
- Dujotiekis (D) 
- *Bendri ir kiti inžineriniai tinklai (TT) 
- Elektros perdavimo (ET) 
- Apšvietimo tinklai (EA) 
- Elektroninių ryšių (R) 

*Visi objektai, kurių Kodas prasideda 39, pvz.: 3901, 3953 ir t.t; 
Pastaba: inžinerinių tinklų plano tipai ir turinys aprašyti GKTR 2:01:2020 ir 
GKTR 3:01:2020 

 

• Ar bus reikalinga šulinių rezervacija; 

• Ar bus reikalinga pasirašyta ataskaita (neaktyvuota); 

• Su prašymu susijusius papildomus dokumentus; 
Pastaba: Prie prašymo gali būti įkeliami susiję papildomi dokumentai (dėl reikalavimų žr. 
GKTR 1:01:2020 IV skyriaus 10.2 ir 11 punktą; GKTR 2:01:2020 V skyriaus 28.1, 28.5, 29, 30). 
*Šulinių kortelės PDF formatu šiame žingsnyje neteikiamos, jos turi būti pateiktos kartu su 
Erdvinių duomenų rinkiniu kitame žingsnyje (žr. 3.1.2). 
 

• Pastabas ED tvarkytojui.  
 

Pastaba: Pastabas pateikti, jei reikalinga patikslinti teikiamo plano aplinkybes ar kitą 
informaciją. Pastabos bus matomos EDT bei TIIIS administratoriui. 
 
 

Šulinių numeriai rezervuojami tik tada, kai teikiamas inžinerinių tinklų planas. Jei pildant prašymą 
naudotojas nurodė, jog bus reikalinga šulinių rezervacija, spaudžiama „Toliau: Šulinių rezervacija“ (toliau 
žr. 3.1.2 skyrių). Priešingu atveju pereinama prie erdvinių duomenų įkėlimo: „Toliau: Erdviniai 
duomenys“ (toliau žr. 3.1.3 skyrių). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2beac202daa011eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/312baae1daa011eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/312baae1daa011eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64d9d782daa111eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/312baae1daa011eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2beac202daa011eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64d9d782daa111eb866fe2e083228059
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Pav. 8 Prašymo informacija 

3.1.2 Šulinių numerių rezervacija 

Skiltyje „Šulinių numerių rezervacija“, rezervavimas vyksta per BNŽN (žemėlapyje), spaudžiant 
„Nurodyti žemėlapyje“ 

 

 
Pav. 9 Šulinių rezervavimas 

Atsidariusiame žemėlapio lange įkeliamas duomenų rinkinys DWG formatu (parengtas pagal 
GKTR), kuriame yra tik tie EO, kuriems reikalinga numerių rezervacija.  

Pagal GKTR 2.01:2020 kortelės sudaromos inžinerinių tinklų šuliniams ir kameroms. Numerius 
rezervuoti galima tik tiems objektams, kuriems yra sudaromos kortelės. Pagal GKTR 3.01:2020 
šulinio/kameros numeris ir kitos charakteristikos aprašomos šulinio/kameros kontūro centre pateikiant 
interpretuotą tašką (Kodas 3*09). Šulinių dangčiams pvz.: 3551, 3651 ir t.t. numeriai per TIIIS nesuteikiami, 
nes dangtis išreiškia ne patį šulinį/kamerą, o yra šulinio/kameros dalis. Įrenginiams, kurie įrengti ne 
šulinyje/kameroje kortelės gali būti sudaromos užsakovų reikalavimu, tokiems objektams numeriai per TIIIS 
nerezervuojami, o numeracija yra suteikiama geodezininko ar tos inžinerinių tinklų įmonės nustatyta tvarka. 
Jeigu reikia pateikti korteles kitiems įrenginiams, kurių numeriai nerezervuojami per TIIIS, kortelės 
įdedamos įprastai, kaip priedai. 

 
Šulinių, kamerų ir įrenginių numerius rezervuoti galima šiems objektams: 

• 3109 - Elektros tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas 

• 3209 - Dujotiekio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3309 - Naftotiekio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3409 - Šilumotiekio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3509 - Vandentiekio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3609 - Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3709 - Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3809 - Ryšio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 

• 3909 - Inžinerinio tinklo šulinį/kamerą aprašantis taškas; 
 

 
Pastaba: Jeigu inžinerinio tinklo šulinys/kamera neišreiškiami kontūru (Kodas 3*52), o rodomas tik 

dangtis (Kodas 3*51, 3770) – kortelės numeris turi būti įrašytas į šulinį/kamerą aprašantį tašką (Kodas 
3*09), sutapdintą su dangčio objektu.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
http://laume/IIIS/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2FIIIS%2FShared%20Documents%2FDarbo%20apskaita&FolderCTID=0x012000F5865C8EDB6EC148B1E2EA0574BDC440&View=%7BA3A03598%2D9B5F%2D4197%2DB72E%2DA351CF0A3095%7Dhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045
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Šuliniams, kurių numeriai yra TIIIS sistemoje jau rezervuoti (kituose prašymuose) – nauji numeriai 

nebus rezervuoti, o bus pateikti jau rezervuotų šulinių numeriai. Numerius galima atsisiųsti DWG, SHP ir 
FGDB formatu. 
 
BNŽN Žemėlapio sritis šulinių rezervavimui 
 

BNŽN susideda iš trijų sričių: 
 

1. Žemėlapio; 
2. Įrankių juostos; 
3. Meniu. 

 
 

Žemėlapio srityje galima atlikti šiuos veiksmus: 
 

• Pakeisti pagrindo žemėlapį (naudoti bazinį žemėlapį arba ortofoto); 
 

 
Pav. 10 Pagrindo žemėlapio keitimas 

• Artinti/tolinti vaizdą naudojant pelės ratuką arba artinimo ir tolinimo mygtukus; 
 

 
Pav. 11 Artinti/tolinti  

• Keisti žemėlapio aprėptį pelės pagalba, įspaudus kairį klavišą, slenkant vaizdą. 
 
 

BNŽN Įrankių juosta: 
 
Įrankių juostos įrankiai: 

1. Paieška. Skirta surasti adresą visame žemėlapyje; 
 

 
Pav. 12 Paieška 

2. Žemėlapio sluoksniai. Šis įrankis leidžia naudotojui:  
i. Įjungti/išjungti sluoksnius; 
ii. Pakeisti sluoksnių poziciją (perkelti žemyn arba aukštyn); 
iii. Nustatyti sluoksnių permatomumą; 
iv. Peržiūrėti sluoksnio simbolizaciją (išskleidus sluoksnį). 
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Pav. 13 Žemėlapio sluoksniai 

3. Matuoti. Skirta parodyti koordinates (a), pamatuoti atstumus (b) bei plotą (c). 
 

 
Pav. 14 Matuoti 

a. Koordinatės randamos matavimo įrankyje pasirinkus „Koordinatės“  ir pažymėjus tašką 
žemėlapyje. 

 

 
Pav. 15 Koordinačių paieška 

b. Atstumo matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Atstumas“ ir pelės pagalba 
žemėlapyje pažymint pradžios ir pabaigos taškus (ar daugiau, esant poreikiui). 
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Pav. 16 Atstumo matavimas 

c. Plotas matuojamas matavimo įrankyje pasirinkus „Plotas“ ir pelės pagalba žemėlapyje 
pažymint ploto kampus.  

 
Pav. 17 Ploto matavimas 

4. Spausdinti. Įrankis leidžia atspausdinti žemėlapio vaizdą. 
 

 
Pav. 18 Spausdinti 

5. Žemėlapio paslaugų įkėlimas. Naudojantis šiuo įrankiu, naudotojas į BNŽN gali 
įsikelti žemėlapio paslaugą ir įtraukti ją kaip papildomą sluoksnį į žemėlapį. 
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Pav. 19 Žemėlapio paslaugų įkėlimas 

6. Identifikavimas. Įgalinus šį įrankį, pelės pagalba naudotojas gali pasižymėti EO 
žemėlapyje ir gauti aprašomąją informaciją apie kiekvieną objektą, kuris patenka į tą 
tašką. 
 

 

 
Pav. 20 EO identifikavimas 

7. Mastelio keitimas. Įrankis leidžia keisti žemėlapio mastelį. 
 

 
Pav. 21 Mastelio keitimas 

 
 
 

Meniu juostoje naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 

 
1. Rezervuoti šulinius. 
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Pav. 22 Šulinių rezervavimas 

 
Kortelės pavadinimas sudaromas iš LKS94 nomenklatūros ir sekančio laisvo numerio, 

nepriklausomai kurioje vietoje yra šulinys, pavyzdžiui.: numeris 75320574_64, kur 75320574 yra 
nomenklatūra 75/32-0574 ir 64 - buvęs laisvas numeris. 

 
Pastaba: tarp šulinių turi būti 1 m atstumas. Kitaip sistema atpažins tai kaip vieną šulinį ir priskirs 

tą patį numerį. 
 
 

2. Peržiūrėti klaidas ir įspėjimus. 
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Pav. 23 Klaidų peržiūra 

Baigus šulinių rezervaciją spaudžiama „Grįžti į prašymą“ ir automatiškai pereinama prie 
sekančios skilties „Erdviniai duomenys“. 

 
Jeigu reikia papildomai rezervuoti šulinių numerius tame pačiame prašyme, įkeliamas failas turi 

turėti seniau rezervuotus šulinių taškus, bei papildomus naujus. Jeigu bus keliami tik nauji šulinių taškai, 
pirmą kartą rezervuoti šulinių numeriai dings. 

 

 
 

Pav. 24 Papildomai rezervuojami šulinių numeriai tame pačiame prašyme 
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3.1.2.1 Šulinių/kamerų numerių rezervacijos atšaukimas 

Šulinių/kamerų numerių rezervacija yra atšaukiama dviem atvejais: 
 
1 atvejis: 

• Sukuriamas prašymas; 

• Rezervuojami šulinių numeriai; 

• Prašymas ištrinamas, arba sulaukiama 10 d. d. ir panaikinamas automatiškai; 

• Po prašymo panaikinimo, šulinių rezervacija atšaukiama po 2 dienų. 
 
2 atvejis: 

• Sukuriamas prašymas; 

• Rezervuojami šulinių numeriai; 

• Pateikiamas prašymas derinimui; 

• EDT gauna užduotį ir prašymą atmeta per 10 d. d.; 

• Po atmetimo su prašymu neatliekami jokie veiksmai ir po 60 d. d. prašymas yra automatiškai 
panaikinamas, kartu atšaukiama ir šulinių numerių rezervacija. 

 

3.1.3 Erdvinių duomenų įkėlimas  

3.1.3.1 Erdviniai duomenys 

 
Pav. 25 Erdvinių duomenų įkėlimas 

 
Skiltyje „Erdviniai duomenys“: 

1. Pateikiami erdviniai duomenys DWG formatu. 
Pastaba: Pagal derinimo tvarkos aprašą, geodezininkai teikti išmatuotų topografinių ir 
inžinerinių tinklų objektų erdvinių objektų rinkinį gali tik DWG formatu. 

Jeigu teikiamos ir šulinių kortelės, tokiu atveju keliamas suglaudintas aplankas (ZIP), kuriame 
pateikiami: 

• Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių objektų rinkinys DWG formatu;  

• Kortelių katalogas pavadinimu „Korteles“ su viduje esančiomis šulinių kortelėmis (PDF arba 
JPG formatu).  
Pastaba: Kortelės pavadinimas turi būti sudarytas iš rinkinyje pateiktų objektų atributų Nom_nr 
(nomenklatūros numeris) ir Kort_nr (numeris gautas rezervavimo metu) reikšmių, pavyzdžiui.: 
kortelė 75320574_64, kur 75320574 yra Nom_nr ir 64 yra Kort_nr. 

 
2. Nurodomas planinės ir aukščių padėties tikslumas metrais, dviejų skaitmenų po 

kablelio tikslumu. 
3. Pasirinkus „Tikrinti erdvinius duomenis“ vykdomas erdvinių duomenų įkėlimas ir 

patikra. 
4. Įkeltus duomenis galima peržiūrėti BNŽN (žemėlapyje) ir patvirtinti jų teisingumą. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6627e530d09311e782d4fd2c44cc67af/asr
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Pav. 26 ED peržiūra BNŽN 

 

 

3.1.3.2 Duomenų įkėlimo limitai 

Didžiausias leistinas papildomų dokumentų dydis (pavyzdžiui PDF formatu) – 20 MB. 
 
Didžiausias leistinas ED rinkmenų dydis (teikiami DWG formato failai, ZIP formato aplankai, 

kuriuose yra DWG ir kitų formatų suarchyvuoti failai) - 135 MB. 
 

3.1.3.3 Ignoruojami DWG kodai (išimčių sąrašas) 

Tais atvejais, kai DWG plane „Layer“ turės žemiau išvardintus kodus, tokie erdviniai duomenys 
nebus laikomi klaidingais (nebus klaida). Šie duomenys taip pat nebus keliami į automatiškai sistemos 
sugeneruojamą geodezininko erdvinių duomenų rinkinį (GEDR): 

 

 Ignoruojamų DWG plano kodų sąrašas. 

KODAS APRAŠYMAS 

0 0 

0 0 

1 1 

2 Kiti objektai 

1003 Koordinačių linijų sankirta LKS-94 

1100 Valstybinio geodezinio tinklo punktai 

1105 Vietinio geodezinio tinklo punktai 

1106 Astronominiai punktai 

1107 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai 

1108 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, 
įtvirtinti laikinais ženklais 

1109 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, 
įtvirtinti pastatų sienose 

1110 Topografinės nuotraukos pagrindo 
koordinuoti statinio kampai ir kiti taškai 

1111 Statybinio projekto taškai ir jų numeriai 

1112 Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir 
pažymėtų statinio ašių taškai 

1202 Gruntiniai, sieniniai reperiai 
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1203 Kordinuoti gruntiniai, sieniniai reperiai 

1204 Laikinieji reperiai 

asys Ašys 

atstum Atstumas 

bruksn Brūkšniai 

kampin Kampinis 

koord Koordinatės 

kortel Kortelė 

kryzel Kryželis 

lapai Lapai 

lapas Lapas 

lentel Lentelė 

lks LKS94 

matm Matmenys 

nomenkl Nomenklatūra 

pelk Pelkė 

plans Planšetas 

remel Rėmelis 

rodykl Rodyklė 

schem Schema 

sklyp Sklypas 

stamp Štampas 

tekst Tekstas 

tinklel Tinklelis 

uzras Užrašas 

vietin Vietinė 

3.1.3.4 Blokai DWG brėžinyje 

Pagal GKTR 3.01:2020:  
4.3 „Blokas – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos 

programinės įrangos (CAD) sudėtinis grafinių elementų objektas.“ 
 
TIIIS plano tikrinimo metu yra tikrinamas „Layer“ su bloko pavadinimu ir jie turi atitikti objekto kodą 

(GKTR 3.01:2020 9 ir 17 punktai). 
 
GKTR nėra nurodytas dinaminis blokas, ir dinaminis blokas būdamas panašus į bloką TIIIS yra 

matomas kaip blokas su unikaliu sisteminiu pavadinimu, kuris neatitinka kodo reikšmės. 
 

3.1.3.5 Identifikavimo/aprašomieji (ID) taškai DWG brėžinyje 

Pagal GKTR 3.01:2020, sudarant topografinį ar inžinerinių tinklų planą, linijinių ir plotinių erdvinių 
objektų savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikavimo/aprašomasis (toliau – ID) taškas, 
išreikštas bloku. ID taškas dedamas dviem atvejais: 

1. Ant linijinių erdvinių objektų (EO); 
2. Nurodant plotinį  EO. 

 
Norint perduoti aprašomąją EO informaciją, ID taškas sutapdinamas su linijiniu EO, kurio 

aprašomąsias savybes (atributus) norima perduoti. Pavyzdžiui, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo 
numerį, EO medžiagą, vamzdžio skersmenį ir pan. ID taško nereikia dėti ant kiekvienos linijos. Jis dedamas 
tik tuo atveju, kai norima objektui priskirti papildomą aprašomąją informaciją nei EO KODAS. ID taško 
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(bloko) pavadinimas turi sutapti su juo aprašomo išmatuoto objekto kodu. O bloko atributai – aprašomųjų 
savybių laukų pavadinimus, nurodytus GKTR 3.01:2020 (žr. Pav. 27). 

 

 
Pav. 27 ID taškai ant linijinių erdvinių objektų 

 
ID taškas, kuris nurodo plotinį EO, dedamas uždaros linijos, formuojančios plotą, viduryje. 

Pavyzdžiui, nubrėžiama linija, užkoduota kodu 2631, o jos viduje dedamas ID taškas kodu 2601. Taip yra 
atvaizduojamas gyvenamasis namas. Taip pat plotą galima formuoti ir su skirtingomis plotą ribojančiomis 
linijomis (žr. Pav. 28). Jei reikalinga pateikti papildomą aprašomąją plotinio EO informaciją (atributus) – jie 
įrašomi į ID taško (bloko) atributus. Išimtis - kodui 2810 ID taško dėti nereikia, šiuo atveju brėžiama tik 
uždara 2810 linija. 

 

 
Pav. 28 Plotinių objektų ID taškai 

 
 

3.1.3.6 BNŽN žemėlapio sritis pateikiant erdvinius duomenis ir peržiūrint klaidas 

Kai duomenys įkeliami, BNŽN (žemėlapio) Meniu juostoje naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 
 

1. Atsisiųsti klaidų erdvinius duomenis; 
2. Peržiūrėti kritinių klaidų bei įspėjimų sąrašus. Kritinės klaidos ir įspėjimai skirti 

geodezininkui pasitikrinti ar pateiktas planas teisingai parengtas. Kai yra kritinė klaida, 
tolimesnių veiksmų atlikti neleidžiama, galima tik pakoreguoti prašymą ir įkelti planą iš 



TIIIS el. paslaugų naudotojo vadovas Data:  2023-01-30 

 

 VĮ Žemės ūkio duomenų centras, 2023 21 

 

naujo. Pateiktus įspėjimus būtina įvertinti ir nuspręsti ar planas yra tinkamas pateikti 
derinimui (po prašymo pateikimo galutinį įvertinimą atlieka savivaldybės derintojas 
(EDT). 

 

 
Pav. 29 Erdvinių duomenų patikros rezultatai 

 
Peržiūrėjus informaciją, spaudžiama „Grįžti į prašymą“ ir, jeigu nusprendžiama nekoreguoti įkelto 

DWG, spaudžiama „Toliau: Tvarkytojas“. 
 

3.1.4 Tvarkytojas 

Skiltyje „Tvarkytojas“, pagal darbų teritoriją užkoduotą kodu 2810 automatiškai parenkami 
erdvinių duomenų tvarkytojai (derintojai). Tiek topografinio plano, tiek inžinerinės infrastruktūros plano 
atveju parenkama savivaldybės administracija (arba kelios savivaldybių administracijos, jei darbų teritorija 
apima daugiau nei vieną savivaldybę). Susipažinus su pateikta informacija, toliau spaudžiama „Patvirtinti 
tvarkytojo pasirinkimą“. 

 

 
Pav. 30 „Tvarkytojas“ skiltis 

 
Pastaba: Inžinerinių tinklų įmonės planų per TIIIS nederina, su jomis, jeigu reikia, už TIIIS portalo 

ribų susisiekia savivaldybių darbuotojai. Inžinerinių tinklų įmonėms pateikus komentarus ir pasiūlymus dėl 
pateikto plano, savivaldybės darbuotojai planą gali atmesti arba priimti. Po priėmimo, inžinerinių tinklų 
įmonių darbuotojai gauna užduotis „Susipažinti su ED“, kur gali peržiūrėti jau suderintą planą. 
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3.1.5 Mokėjimo informacija 

Skiltyje „Mokėjimo informacija“  pateikiama informacija apie mokamas paslaugas ir jų sumas. 
Kadangi paslauga yra nemokama, naudotojas iš karto gali pateikti prašymą. 
 

 
Pav. 31 Mokėjimo informacija 

3.2 Prašymo pateikimas ir rezultatai 

Užpildžius visą prašymui reikalingą informaciją spaudžiama „Pateikti“.  
Pateikus prašymą, atidaromos dvi skiltys: 

1. Prašymo rezultatai; 
2. Prašymo informacija. 

 

 
Pav. 32 Prašymo rezultatai 

Jei ED tvarkytojas atmeta pateiktą prašymą, paslaugos gavėjas prašymą gali koreguoti. Svarbu, 
kad pakartotinai teikiamas planas būtų keliamas į tą patį prašymą. Taip bus užtikrinama, kad derintojų 
pateiktos pastabos išliks, taip pat bus užfiksuoti visi derinimo procesai ataskaitoje, „Prašymo rezultatai“ 
skiltyje. 

 

3.2.1 Prašymo rezultatai 

Skiltyje „Prašymo rezultatai“: 
1. Po paslaugos įvykdymo, suformuojama paslaugos ataskaita, kurią naudotojas gali 

parsisiųsti. 
2. Nurodoma prašymo priėmimo būsena. 
3. Jeigu EDT pateikė pastabas ar papildomus failus - nurodomos tvarkytojo pastabos ir 

pateikti failai. 
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Pav. 33 Prašymo rezultatai 

3.2.2 Prašymo informacija 

Skiltyje „Prašymo informacija“ pateikiama ši informacija: 
 

1. Prašymo pavadinimas; 
2. Prašymo adresas; 
3. Teikiamo plano tipas; 
4. Rezervuotų šulinių numerių skaičius (jeigu buvo rezervuojama); 
5. Pridėti dokumentai; 
6. Pastabos; 
7. Erdviniai duomenys (galima atsisiųsti arba peržiūrėti žemėlapyje); 
8. Erdvinių duomenų tvarkytojas. 

 

 
Pav. 34 Prašymo informacija 

3.2.3 Prašymo panaikinimo/ištrynimo atvejai 

Prašymą panaikinti (atšaukti) galima iki pateikiant derinimui. Po pateikimo prašymo panaikinti 
negalima.  

 
Automatinio prašymo panaikinimo atvejai: 

 
1 atvejis: 
Kai sukuriamas prašymas ir jeigu po 10 d. d. nepateikiamas DWG planas derinimui – prašymas 

automatiškai panaikinamas. 
 
2 atvejis: 
Kai pateikiamas planas derinimui ir EDT per 10 darbo dienų prašymą atmeta, tačiau po atmetimo 

prašymas lieka neaktyvus, t.y. neteikiamas DWG planas pakartotiniam derinimui. Jeigu per 60 darbo dienų 
po atmetimo prašymas yra neaktyvus ir nenaudojamas, tuomet po 60 darbo dienų jis panaikinamas.   
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3.3 Visi paslaugos suteikimo terminai 

TIIIS1 paslaugos terminai: 
 

• Paslaugos gavėjui užsakius paslaugą, jeigu neatliekami jokie veiksmai (nepateikiama derinimui), 
prašymas automatiškai ištrinamas po 10 darbo dienų. 

• Po prašymo atmetimo paslaugos gavėjas pakartotinai duomenis gali pateikti per 60 darbo dienų. 
Praėjus šiam terminui, prašymas ištrinamas automatiškai. 

• Kai prašymo juodraštis (nepateiktas prašymas derinimui) ištrinamas, šulinių numerių rezervacija 
atšaukiama po 2 dienų. 

• Jeigu prašymas atmetamas ir buvo atlikta šulinių numerių rezervacija, neatlikus jokių veiksmų per 
60 darbo dienų, prašymas, kartu su rezervuotais šulinių numeriais, automatiškai panaikinamas 
(atšaukiama šulinių numerių rezervacija). 

• EDT prašymo sprendimą turi priimti per 10 darbo dienų. 

• Pakartotinai pateikus prašymą derinimui, EDT sprendimą turi priimti per 10 darbo dienų. 
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4. TIIIS2 el. paslauga „TIIOED ir kitos informacijos gavimas“ 

TIIIS el. paslaugų gavėjai (fiziniai asmenys) prisijungę prie sistemos gali užsisakyti TIIOED ir kitą 
informaciją projektavimo ir teritorijos tyrinėjimo tikslais. Šiame skyriuje detaliai aprašoma kaip užsakyti šią 
paslaugą.  

 

4.1 Paslaugos užsakymas 

Sąlygos: 

• Naudotojas prisijungęs prie TIIIS portalo. 
 

Veiksmai: 
1. Naudotojas sistemos meniu pasirenka skiltį „Paslaugų katalogas“; 
2. Iš paslaugų sąrašo susirandama el. paslauga ir spaudžiama „Užsakyti“. 
3. Susipažinus su pateikiama informacija apie el. paslaugą, spaudžiama „Užsakyti“. 

 
Pav. 35 Paslaugos užsakymas 

Paslaugos užsakymo lange naudotojas gali matyti šią informaciją: 
1. Prašymo būseną; 
2. Prašymo numerį; 
3. Prašymo pateikimo datą; 
4. Režimą (redagavimo ar peržiūros). 
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Pav. 36 TIIIS2 paslaugos prašymo informacijos pildymas 

4.2 Paslaugos duomenų užpildymas 

4.2.1 Prašymo informacijos užpildymas 

Skiltyje „Prašymo informacija“ pildoma su prašymu susijusi informacija. Naudotojas nurodo: 
 

• Prašymo pavadinimą (pavadinimas turėtų būti aiškus, pavyzdžiui, sudarytas iš adreso 
informacijos: gatvė, gyvenvietė, rajonas arba pan.); 

• Prašymo adresą (kuo tikslesnis vietovės adresas, pvz.: Kauno g. 23, Prienai, Prienų miesto 
sen., Prienų r. sav.); 

• Kokiu formatu norėtų gauti duomenis (SHAPE, DWG ar FGDB); 

• Kokius ED pageidauja gauti; 

• Kokių temų duomenys reikalingi (topografiniai, apšvietimo tinklai, lietaus nuotakynas ir pan.); 
Pastaba: duomenys bus gaunami atitinkamai pagal tai, kokie tipai bus pasirenkami. 
Pavyzdžiui, pasirinkus „Topografija“ bus pateikiami tik žemės paviršiuje esantys erdviniai 
objektai, o pasirinkus kartu ir „Dujų tinklai“ kartu su žemės paviršiuje esančiais erdviniais 
objektais bus pateikiami ir visi dujų inžinerinio tinklo objektai. 

• Ar bus reikalinga pasirašyta ataskaita (neaktyvuota). 
 

Užpildžius informaciją spaudžiama „Toliau: Erdviniai duomenys“. 
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Pav. 37 Prašymo informacija 

4.2.2 Erdvinių duomenų pasirinkimas 

4.2.2.1 Erdviniai duomenys 

Skiltyje „Erdviniai duomenys“ yra nurodoma teritorija, kurioje naudotojas nori gauti ED. 
Pasirinkus „Nurodyti žemėlapyje“, atidaromas BNŽN. Teritorijoje iki 10 ha gali būti teikiami visi duomenys. 
Teritorijoje, didesnėje, nei 10 ha teikiami topografiniai duomenys, o inžinerinių tinklų duomenys gali būti 
teikiami inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių nustatyta tvarka (gali būti neteikiami) (GKĮ 25 straipsnis 
3 punktas 1 papunktis). Duomenų užsakymo plotas ribojamas iki 300 ha. 
 

4.2.2.2 BNŽN žemėlapio sritis nurodant teritoriją, kurioje norima gauti duomenis 

Dėl žemėlapio funkcionalumo plačiau žr. 3.1.2 skyriuje. 
 
Meniu juostoje naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 
 

1. Įvesti teritoriją. Teritorija gali būti įvedama brėžiant plotą rankiniu būdu arba įkeliant 
brėžinį. 
 
Reikalavimai brėžiniui: 

• Keliant brėžinį DWG formatu, brėžinyje turi būti uždara linija (ang. closed 
polyline) sluoksnyje 2810. Jei teikiama teritorijos riba su skyle - turi būti 
suformuotos 2 uždaros linijos 2810 sluoksnyje (mažesnioji riba turi pilnai 
patekti į didesniąją ribą).  

• Keliant SHP/GDB, teritorijos riba turi turėti atributinį lauką „KODAS“ ir 
užpildytą 2810 reikšmę. 

 
Pastaba. Keliamo failo pavadinimui ribojimų nėra. ED užsakymo metu bus 
atliekamas teikiamų duomenų kirpimas (angl. clip). 

 
 

2. Peržiūrėti klaidas, jei buvo įkeltas brėžinys. 
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Pav. 38 Teritorijos nurodymas 

 
Pav. 39 Teritorijos nurodymas rankiniu būdu 

 
Pav. 40 Teritorijos nurodymas įkeliant brėžinį 
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Pav. 41 Klaidų ir įspėjimų peržiūra 

Užpildžius informaciją spaudžiama „Pateikti teritoriją“ ir automatiškai pereinama prie sekančios 
skilties „Tvarkytojas“. 
 

 
Pav. 42 Teritorijos pateikimas 

4.2.3 Tvarkytojo pasirinkimas 

Skiltyje „Tvarkytojas“, pagal naudotojo nurodytas duomenų temas bei įkeltą ar įbrėžtą ribą, 
parenkami erdvinių duomenų tvarkytojai. Duomenys bus pateikti tik pasirinktų tvarkytojų, galima nužymėti 
varneles, jeigu kurio nors tvarkytojo duomenys nėra aktualūs. Duomenys bus išduodami jei duomenims 
netaikomas 10 ha apribojimas ir tik tada, kai visi sąraše esantys tvarkytojai pateiks duomenis.  

 
 

 
 

Pav. 43 Tvarkytojo pasirinkimas 

Užpildžius informaciją spaudžiama „Toliau: Mokėjimo informacija“. 
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4.2.4 Mokėjimo informacija 

Skiltyje „Mokėjimo informacija“  pateikiama informacija apie mokamas paslaugas ir jų sumas. 
Kadangi ši paslauga yra nemokama, naudotojas iš karto gali pateikti prašymą. 
 

 
Pav. 44 Mokėjimo informacija 

4.3 Prašymo pateikimas ir rezultatai 

Užpildžius visą prašymui reikalingą informaciją spaudžiama „Pateikti“.  
Pateikus prašymą, atidaromos dvi skiltys: 

• Prašymo rezultatai; 

• Prašymo informacija. 

4.3.1 Prašymo rezultatai 

Skiltyje „Prašymo rezultatai“: 
1. Po paslaugos įvykdymo, suformuojama paslaugos ataskaita, kurią naudotojas gali 

parsisiųsti; 
2. Informuojama, ar ED tvarkytojas turi šioje teritorijoje duomenų; 
3. Pateikiami ED (jei teritorijoje duomenų buvo). 

 

 
Pav. 45 Prašymo rezultatai po pateikimo 

 
Pav. 46 Prašymo rezultatai  
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4.3.2 Prašymo informacija 

Skiltyje „Prašymo informacija“ pateikiama ši informacija: 
 

1. Prašymo pavadinimas; 
2. Prašymo adresas; 
3. Prašymo teritorija (jos dydis ir galimybė peržiūrėti žemėlapyje); 
4. Užsakomų duomenų formatas; 
5. Užsakomų duomenų temos; 
6. Erdvinių duomenų tvarkytojas. 

 
 

 
Pav. 47 Prašymo informacija 

4.4 TIIIS2 paslaugos suteikimo ir prašymo panaikinimo/ištrynimo terminai 

Pagal viešojo administravimo įstatymą duomenų išdavimas trunka iki 20 darbo dienų: 
o Jeigu EDT teikia rankiniu būdu (prisega failus paslaugoje), duomenys suteikiami per 20 

darbo dienų. 
o Jeigu EDT duomenis teikia automatiniu būdu, jie suteikiami tą pačią užsakymo dieną (kai 

sistema iškerpa duomenis pagal prašymo teritoriją). 
o Jeigu duomenys teikiami rankiniu ir automatiniu būdu, jie bus suteikiami bendru paketu 

– tada, kai EDT duomenis pateiks rankiniu būdu. 
 
 Šiuo metu yra galimybė duomenis parsisiųsti bendrame duomenų pakete, arba atsisiųsti atskirų 

erdvinių duomenų tvarkytojų duomenų paketus (žr. Pav. 48). 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/rnlbDmPVJt
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Pav. 48 Duomenų išdavimas atskirais duomenų paketais 
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5. TIIIS4 el. paslauga „Pranešimo apie ketinimą įrengti 
Infrastruktūrą el. paslauga“ 

TIIIS el. paslaugų gavėjai prisijungę prie sistemos gali viešinti ketinimo statyti faktą ir ketinamos 
statyti inžinerinės infrastruktūros erdvinius duomenis. Šiame skyriuje detaliai aprašoma kaip pateikti 
ketinamą viešinti informaciją.  

5.1 Paslaugos užsakymas 

Sąlygos: 

• Naudotojas prisijungęs prie portalo. 
 

Veiksmai: 
1. Naudotojas sistemos meniu pasirenka skiltį „Paslaugų katalogas“; 
2. Iš paslaugų sąrašo susirandama el. paslauga ir spaudžiama „Užsakyti“. 
3. Susipažinus su pateikiama informacija apie el. paslaugą, spaudžiama „Užsakyti“. 

 

 
Pav. 49 Paslaugos užsakymas 

Paslaugos užsakymo lange naudotojas gali matyti šią informaciją: 
1. Prašymo būseną; 
2. Prašymo numerį; 
3. Prašymo pateikimo datą; 
4. Režimą (redagavimo ar peržiūros) 
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Pav. 50 TIIIS4 paslaugos prašymo pildymas 

5.2 Paslaugos duomenų užpildymas 

5.2.1 Prašymo informacijos užpildymas 

Skiltyje „Prašymo informacija“ pildoma su prašymu susijusi informacija. Naudotojas nurodo: 
 

• Prašymo pavadinimą (pavadinimas turėtų būti aiškus ir sudarytas iš infrastruktūros rūšies ir 
adreso informacijos: gatvė, gyvenvietė, rajonas); 

• Inžinerinės infrastruktūros valdytojo interneto svetainę; 

• Infrastruktūros įrengimo vietą;  

• Infrastruktūros įrenginio elementus (pvz. šuliniai, apsauginiai vamzdžiai ir kt.); 

• Numatomą kreipimosi dėl leidimų datą; 

• Numatomą darbų pradžios datą; 

• Numatomą darbų pabaigos datą; 

• Ar darbai finansuojami valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis; 

• Ar bus galimybės naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą įrengus nurodytą 
infrastruktūrą; 

 
Pastaba: Naudotojas taip pat nurodo informaciją apie savo įmonę ir kontaktinį asmenį (šie 

duomenys gali būti užpildomi automatiškai, jei jie yra nurodyti paslaugų gavėjo paskyroje): 
 

• Įmonės rekvizitus (įmonės pavadinimą, kodą ir kontaktus); 

• Kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, pareigas, el. paštą, telefoną, fakso numerį). 
 

Naudotojas taip pat gali pridėti su prašymu susijusius dokumentus. 
 

Užpildžius informaciją spaudžiama „Toliau: Erdviniai duomenys“. 

5.2.2 Erdvinių duomenų įkėlimas 

5.2.2.1 Erdviniai duomenys 

Skiltyje „Erdviniai duomenys“ yra nurodomi elementai, kuriuos planuoja įrengti gavėjas. Gavėjas 
nurodyti infrastruktūros objektus gali dviem būdais: įvedant objektus rankiniu būdu žemėlapyje arba įkeliant 
projektinį failą. 
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Pav. 51 Erdvinių duomenų įkėlimo būdai 

5.2.2.2 Duomenų įvedimas rankiniu būdu per BNŽN 
 
Plačiau apie BNŽN funkcionalumą žr. 3.1.2 skyrių. 

 
Pav. 52 Planuojamų įrengti infrastruktūros objektų įvedimas 

Meniu juostoje naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 
 

1. Įvesti planuojamus įrengti infrastruktūros objektus. Objektų įvedimas yra 
vykdomas pelės pagalba žemėlapyje.  
 

 
Pav. 53 Objektų įvedimas 

2. Redaguoti jau įvestus. 
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Pav. 54 Objektų redagavimas 

Įvedus ED, spaudžiama „Pateikti erdvinius duomenis“ ir grįžus į prašymo langą yra pradedamas 
vykdyti ED tikrinimas. Įvykus patikrai, jei nėra kritinių klaidų, prašymą galima iškart pateikti arba peržiūrėti 
patikros rezultatus žemėlapyje. BNŽN meniu juostoje pateikiamas kritinių klaidų ir įspėjimų sąrašai: 

 

 
Pav. 55 ED patikros rezultatai 

Jei duomenyse yra kritinių klaidų, galima pasirinkti „Koreguoti prašymą“ ir pasirinkti ar duomenys 
bus koreguojami, ar naikinami. 
 

5.2.2.3 Duomenų įkėlimas naudojant projektinį failą 

 Projektinis failas su galimais ketinamos įrengti infrastruktūros EO turi būti parengtas pagal 
specifikaciją, kurią galite atsisiųsti PDF arba CSV formatu (Žr. Pav. 51). Priimami formatai – DWG ir ZIP 
archyve esantys SHP failai. 

Pastaba: Atvėrus pagalbos failą (pdf), nesimato patys naujausi pakeitimai dokumente, tai reiktų 
paspaustų CTRL+F5 klavišų kombinaciją. 
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Teikiant failą reikia sukurti atributinį lauką „Kodas“ – tai yra pagrindinis atributas objektams 
atpažinti. Kiekvienam kodui reikia priskirti atitinkamą kodo reikšmę iš paslaugoje pateikto kodų sąrašo (žr. 
Pav. 56). 

Teikiant linijinius objektus failas turi vadintis PP_Linijos (didžiosios/mažosios raidės nesvarbu). 
Teikiant plotinius objektus, plotinių objektų failas turi vadintis PP_Plotai (didžiosios/mažosios nesvarbu). 
Atributuose didžiosios/mažosios nesvarbu. 

Suarchyvuotame ZIP archyvo faile turi būti SHP failai. Jei ZIP archyve bus katalogas ir jame SHP 
failai – sistema mes klaidą. ZIP archyvo pavadinimo maksimalus leidžiamas ilgis - 30 simbolių. Failo 
pavadinime nepriimamos lietuviškos (š, į, ė ir t.t.) ir kirilicos raidės. 

 

 
Pav. 56 TIIIS4 kodų sąrašas 

„Erdviniai projektai“ skiltyje paspaudus „Įkelti projektinį failą“ pateikiami ED. Toliau 
spaudžiama „Pateikti erdvinius duomenis“. 

 

 
Pav. 57 Pateikti projektinį failą 

Pateikus erdvinius duomenis yra vykdoma jų patikra ir patikros rezultatus galima peržiūrėti BNŽN, 
kaip ir rankinio įvedimo atveju.  
 

5.3 Prašymo pateikimas ir rezultatai 

Užpildžius visą prašymui reikalingą informaciją spaudžiama „Pateikti“.  
Naujai atsidariusiame lange yra pateikiama: 
 

1. Būsena (ar objektas yra viešinamas); 
2. Prašymo informacija (su galimybe peržiūrėti viešinamos infrastruktūros ED BNŽN). 

 
Naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus: 
 

3. Teikti naują prašymą šio pagrindu (naujas prašymas paveldės didžiąją dalį šio 
prašymo informacijos); 

4. Nutraukti viešinimą; 
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Pav. 58 Pranešimas apie ketinamą įrengti infrastruktūrą 

 
 
 
 


