
 
  
 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO IŠVADAI PAGAL NUOSTATŲ 21 PUNKTĄ GAUTI SPECIFIKACIJA 

V.2.2 

Šioje specifikacijoje pateikiama informacija apie išvados dėl kadastrinių matavimų metu nustatytos sklypo 

ribos neatitikimo su planavimo dokumentuose suprojektuotomis ribomis pateikimui reikalingų erdvinių 

duomenų rinkinio struktūrą. Šį duomenų rinkinį Nacionalinės žemės tarnybos atitinkamo teritorinio skyriaus 

(toliau – NŽT TS) darbuotojas turi patikrinti kartu su teikiamais dokumentais. Erdviniai duomenys 

atvaizduojami Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas) žemėlapių naršyklėje. El. 

paslauga automatiškai tikrina teikiamų erdvinių duomenų rinkinių atitiktį specifikacijai, siekiant užtikrinti 

duomenų interoperabilumą ir integracijos galimybes.  

1. Išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti erdviniai duomenys 

Erdvinių duomenų rinkinio išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti duomenis turi sudaryti vektorinio Shape 

failo formato sluoksnis, aprašytas žemiau pateiktoje lentelėje. Perduodamų erdvinių duomenų geometrijos 

ir atributikos struktūrą apibrėžia poreikis NŽT TS darbuotojams atlikti kadastriniais matavimais nustatytų 

žemės sklypo ribų neatitikimo teritorijų planavimo dokumente suprojektuotoms šio žemės sklypo riboms 

patikrinimą.  

Sluoksnis 
Sluoksnio 

pavadinimas 
Geometrija Pastaba / aprašas 

Žemės sklypo ribos SKLYPAI_ISVADAI Poligonas 

Kadastriniais matavimais nustatytą ir 
teritorijų planavimo dokumentuose 
suprojektuotą žemės sklypą 
ribojantys poligonai, reikalingi atlikti 
tikrinimo analizės uždavinį 

  

2. Išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti erdvinių duomenų rinkinio struktūros specifikacija 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Atributinė informacija 

Pavadinimas Įrašo tipas Privalomumas Pastaba / aprašas 

SKLYPAI_ISVADAI 

UNI_NR 
Tekstas 
(Text, 14) 

Privalomas 
Žemės sklypo unikalus numeris arba, 
jeigu nėra, žemės sklypo numeris iš 
teritorijų planavimo dokumento 

KAD_NR 
Tekstas 
(Text, 14) 

Privalomas 
Žemės sklypo kadastro numeris arba, 
jeigu nėra, žemės sklypo numeris iš 
teritorijų planavimo dokumento 

PLOTAS 
Skaičius 
(Double) 

Privalomas 

Faktinis žemės sklypo plotas 
kvadratiniais metrais po atliktų 
kadastrinių matavimų arba 
patvirtintame teritorijų planavimo 
dokumente suprojektuotas ir 

įregistruotas sklypo plotas 

  

                                                           
 Jei teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas ir įregistruotas sklypo plotas skiriasi nuo ploto, gauto žemėlapio 
matavimo priemonėmis, apie tai galima įrašyti duomenų rinkinio atributų lentelės stulpelyje PASTABA 
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MAT_DATA 
Tekstas 
(Text, 10) 

Privalomas 

Žemės sklypo paženklinimo vietovėje 
data 
arba teritorijų planavimo dokumento, 
kuriame suprojektuotas sklypas, 
patvirtinimo data 

ADRESAS 
Tekstas 
(Text, 50) 

Privalomas 
Gatvės pavadinimas, namo numeris 
arba žemės sklypo numeris iš teritorijų 
planavimo dokumento 

TIPAS 
Tekstas 
(Text, 15) 

Privalomas 

Galimos reikšmės: 
R – suprojektuotas žemės sklypas 
M – faktiškai naudojamas žemės 
sklypas 

PASTABA 
Tekstas 
(Text, 254) 

Neprivalomas Pastabos tekstas 

3. Išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti erdvinių duomenų rinkinio pildymo pavyzdys 

FID Shape UNI_NR KAD_NR PLOTAS MAT_DATA ADRESAS TIPAS PASTABA 

0 Polygon 4950-0005-0340 4950/0005:0340 3490 2016-06-06 
Kaišiadorių r., 
Žaslių mstl. 

R   

1 Polygon 4950-0005-0340 4950/0005:0340 3790 2016-11-29 
Kaišiadorių r., 
Žaslių mstl. 

M   

 

 

                                                           
 Sisteminiai atributai, kurių reikšmės priskiriamos automatiškai 
 


