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KODĖL MUMS PRIREIKĖ GIS?



Distanciniai metodai duomenims rinkti



COPERNICUS SENTINEL

4.5 TB naujų duomenų rinkinių per dieną

45 TB atsisiunčiame per dieną

Atsisiųsta > 11 mlrd. duomenų rinkinių

> 1.5 PB duomenų rinkinių

scihub.copernicus.eu

* 2016 m. statistika
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Neribotos galimybės bepiločių skraidyklių pagalba rinkti duomenis 
žemės ūkio, statybų, kasybos, miškininkystės, ryšių aptarnavimo sektoriuose





Live LIDAR duomenys 
Google autonominiame, save vairuojančiame automobilyje



GPS pėdsakai OpenStreetMap projekte

https://www.mapbox.com/bites/00001/#4/52.62/33.13
https://www.mapbox.com/bites/00001/#4/52.62/33.13


GIS – TAI NE TIK ĮRANGA
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LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS PORTALAS
www.geoportal.lt
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Geoportal.lt Duomenų įvairovė

> 450
duomenų
rinkinių

> 40
teikiančių 
institucijų

> 12000
registruotų
naudotojų



RASTI, UŽSISAKYTI, ATSISIŲSTI IR NAUDOTI DUOMENIS VIENOJE VIETOJE

 Taupomas laikas ieškant duomenų skirtingose institucijose  Taupomas laikas užsakant 

duomenis bei pasirašant duomenų naudojimo sutartis  Viskas atliekama internetu  Galimybė 

gauti duomenis norimu formatu  Aiški duomenų teikimo atsakomybė 

Atsisiuntimo
paslauga

Paieškos 
paslauga

Peržiūros 
paslauga

Transformavimo
paslauga

Nacionalinis erdvinių 
duomenų portalas 

geoportal.lt

Geoportal.lt Duomenų naudojimo galimybės



Geografiniai duomenys
Mokslui, verslui, visuomenei

GEODEZININKAMS
MATININKAMS

GEOREFERENCINIS 
PAGRINDAS

INSPIRE DUOMENYS

APLINKOS 
APSAUGA

TEMINIAI DUOMENYSORTOFOTO



Geoportal.lt El. paslaugų kūrimo ir teikimo platforma

Sistema
GIS sprendimams

teikti

Centras
Valstybiniams

geoduomenims teikti

Platforma
Elektroninėms

paslaugoms kurti



Geoportal.lt El. paslaugų kūrimo ir teikimo platforma

Žemės informacinė sistema ŽPDRIS RRT

TPDR Kartografijos fondai

Savivaldybių sistemaLithuania.travelRinkėjo puslapis

Oficialios statistikos portalas



Erdvinių duomenų valdymas internete

Galimybės

• Naudotojai debesų kompiuterijos pagrindu veikiančioje sistemoje gali įvesti, redaguoti bei 

publikuoti naujus erdvinius duomenis ar integruoti savo turimus, kurti viešus arba tik 

nurodytam naudotojų ratui skirtus žemėlapius.

• GIS serverio ir interneto žemėlapių programinė įranga internete

• Sukurti žemėlapiai gali būti integruojami į kitas informacines sistemas.

• Mobilioji paslaugos versija leidžia peržiūrėti, redaguoti duomenų rinkinius bei žemėlapius, 

naudojant GPS įrenginį.



Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti komunikacijas išdavimas

Paskirtis

Vieša elektroninė paslauga, skirta asmenims, kurie siekia gauti leidimus atitinkamos 

savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, 

teisės aktų nustatyta tvarka tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti 

jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti.

Naudotojai

• NŽT teritorinių skyrių darbuotojai

• Sklypų savininkai

• Inžinerinius tinklus tiesiančios, eksploatuojančios organizacijos

• Matininkai, geodezininkai



Laisvos žemės fondo elektroninė paslauga

Galimybės

• NŽT darbuotojai gali peržiūrėti, redaguoti, išsisaugoti projektų autorių pateiktus duomenis 

internete, nenaudodami specializuotos GIS programinės įrangos

• Sukurtos galimybės įvesti ir administruoti nuomojamus žemės plotus

• Projektų duomenų tikrinimui NŽT darbuotojai gali pasinaudoti oficialiais valstybės erdvinių 

duomenų rinkiniais 

• Sukurti įrankiai palengvinantys NŽT darbuotojo darbo procesą



Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo 
elektroninę paslaugą

Apie paslaugą

• El. paslauga skirta 1:500 mastelio planų erdvinių objektų rinkiniams teikti, priimti, tvarkyti, 

kaupti, tikrinti, derinti ir kontroliuoti.

• El. paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo 

savivaldybėje ir proceso eigos stebėjimo procedūras. 

Naudotojai

• Geodezininkai, projektuotojai

• Savivaldybės

• Inžinerinius tinklus prižiūrinčioms įstaigoms



Matavimų duomenų atitikties GRPK patikrinimas

Paskirtis

El. paslauga skirta kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, georeferencinio pagrindo 

kadastro (toliau – GRPK) duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių 

tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie privalo naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų 

naudotojams. Šia paslauga siekiama supaprastinti ir pagreitinti duomenų derinimo su GRPK 

procesą, bei informacijos apie GRPK netikslumus teikimo GRPK tvarkytojui procesą.



GIS TURI NERIBOTAS GALIMYBES

KUOMET TAI SUPRANTA

JAS TAIKANTIS SPECIALISTAS 





$10.5 mln investicijos

$1.1 mlrd nupirktas Google

$8 mln investicijos

$2.5 mlrd. 
GIS technologijų 

rinka 

$4.2 mlrd. 
Duomenų 

vizualizavimo rinka 

* Statistika – TechCrunch, 2014



The "Geo" part of the organization – Local Search, Maps & Earth 

and Travel – has 1,100 full-timers and 6,000 contractors

ESRI – 2700 employees, $912 mln revenue
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