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BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiame dokumente pateikiamas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniame 

žemėlapyje TOP50LKS (toliau – TOP50LKS žemėlapis) naudojamų sutrumpinimų sąrašas. 

2. TOP50LKS žemėlapyje naudojamų užrašų, susijusių su sutrumpinimais, aprašymas pateiktas 

dokumente „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniame žemėlapyje TOP50LKS naudojami 

užrašai“. 

3. TOP50LKS žemėlapio sutartiniai ženklai, susiję su užrašais ir sutrumpinimais, aprašyti 

dokumente „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio TOP50LKS sutartiniai 

ženklai“. 

4. Sutrumpinimai yra naudotini, sudarant TOP50LKS žemėlapius, jei yra sukaupti atitinkami 

erdviniai duomenys ar informacija, pagal kurią galima priskirti sutrumpinimą. Tuo atveju jie yra rodomi 

TOP50LKS žemėlapyje.  

5. Sutrumpinimai turėtų būti rodomi atsižvelgiant į TOP50LKS žemėlapio grafinę apkrovą, t. y. 

esant per didelei apkrovai jie gali būti nerodomi.  
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TOP50LKS ŽEMĖLAPIO SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS 

Žemiau lentelėje pateikiamas sutrumpinimų, kurie gali būti naudojami pagal poreikį TOP50LKS žemėlapyje, 

sąrašas. 
 

NR. UŽRAŠO TIPAS SUTRUMPINIMAS TRUMPINAMAS ŽODIS 

1. Pastatų paskirtis: 

ambul. ambulatorija 

aut. st. autobusų stotis 

bank. bankas 

gaisr. gaisrinė 

gelež. st. geležinkelio stotis 

kalėjm. kalėjimas 

klin. klinika 

ligon. ligoninė 

mok. įst. valstybinė mokymo įstaiga 

muit. muitinė 

observ. observatorija 

oro uost. oro uostas 

pašt. paštas 

polic. policija 

polikl. poliklinika 

pram. pramoninis objektas 

sanat. sanatorija 

saviv. savivaldybės administracija 

seniūn. seniūnija 

tard. iz. tardymo izoliatorius 

teis. inst. teismas, prokuratūra 

vaik. drž. valstybinis vaikų darželis 

valst. įst. valstybė įstaiga 

2. 
Kelio viršutinės dangos 

medžiaga: 

A asfaltbetonis 

C cementbetonis 

G grindinys 

Sk skalda 

Ž žvyras 

3. Tiltų ir užtvankų medžiaga 

Ak akmuo 

B betonas 

B-Žem betonas – žemė 

Gb gelžbetonis 

M mūras 

Md medis 

Met metalas 

Žem žemė 
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NR. UŽRAŠO TIPAS SUTRUMPINIMAS TRUMPINAMAS ŽODIS 

4. Naudingos iškasenos: 

anhidr. anhidritas 

dol. dolomitas 

gips. gipsas 

kl. klintis 

kreid. merg. kreidos mergelis 

kvarc. smėl. kvarcinis monomineralinis smėlis 

mol. molis 

opok. opoka 

sapr. sapropelis 

smėl. smėlis 

smėl. žvyr. smėlis ir žvyras 

žvyr. žvyras 

5. Geležinkeliai: 
neveik. neveikiantis 

funik. funikulierius 

6. Vamzdynai: 
Dj dujotiekis 

Nf naftotiekis 

7. Kiti objektai: 

AE  atominė elektrinė  

atlk. a. stambiagabaričių atliekų surinkimo 

aikštelė 

br.  brasta  

dj. 
dujų kompresorių stotys, apskaitos ir 

skirstymo stotys  

gar.  garažas  

gr. grupė 

stad.  stadionas  

stat.  statomas  

sport.  sporto  

svrt. sąvartynas 

šilt.  šiltnamis  

vnd.  vandentiekio bokštas  

8. Pavadinimai: 

aps. apskritis  

draust. draustinis  

rez. rezervatas  

ež. ežeras  

kan. kanalas  

kln. kalnas  

mšk. miškas  

park. parkas  

pelk. pelkė  

plkln. piliakalnis  

sav. savivaldybė  

tv. tvenkinys 

 


