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Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas 

Lietuvos geodezinė ir kartografinė medžiaga iki 1990 m. nebuvo saugoma vienoje 

institucijoje ir buvo sunkiai prieinama vartotojui. 

 

Atgavus Nepriklausomybę perimta geodezinė ir kartografinė medžiaga iš Pabaltijo 

teritorinės geodezinės priežiūros inspekcijos Rygoje ir iš Baltarusijos geodezijos ir 

kartografijos įmonės. 

XV-XIX a. istoriniai 

ir topografiniai 

žemėlapiai arba jų 

kopijos 
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Lietuvos geodezinio ir kartografinio 

fondo perimta medžiaga 



Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas 

2014 1990 

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo (GKMF) paskirtis – sistemingai 

kaupti ir vieningai valdyti sukauptą valstybės geodezinę ir kartografinę 

medžiagą bei realiu laiku ją teikti naudotojams – asmenims ir kitoms 

informacinėms sistemoms. 
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-Kartografinės medžiagos skenavimas ; 

 

 

-Skenuotos kartografinės medžiagos įkėlimas į dokumentų valdymo sistemą; 

 - Skenuotų žemėlapių susiejimui su koordinačių sistema atskiros programinės 

įrangos pagalba; 

- Žemėlapių publikavimas internete nuomojamose svetainėse. 

Kaip buvo dirbama prieš sukuriant el. paslaugą 
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Kartografinės medžiagos įkėlimas į sistemą 

 

 

 

Aplinkoje galima stebėti kokioje būsenoje yra kartografinė medžiaga, kuri yra įkelta 

į darbinę aplinką. 

 

LEI portale sukurta aplinka skirta NŽT darbuotojams dirbantiems su geodezine ir 

kartografine medžiaga.  

 



Skenuota kartografinė medžiaga įkeliama į sistemą interneto pagalba su paprastais 

įrankiais; 

Ją paprasta aprašyti ir sukurti metaduomenis; 

Vieno mygtuko paspaudimu topografiniai žemėlapiai paskelbiami portale; 

Nereikia jokios papildomos programinės įrangos, viskas veikia portalo platformoje. 

 

 



GKMF skaitmeniniai duomenys yra aprašyti metaduomenų rinkiniais. GKMF 

duomenų produktus ir jų metaduomenis galima rasti ir peržiūrėti LEI portale. 

Paieška GKMF 

• Detali žemėlapių paieška pagal 

numerį, koordinačių sistemą, 

metus, žemėlapio bei duomenų 

tipą, formatą, orientavimą 

• Žemėlapių paieška pagal įvestą 

arba nurodytą aprėptį 

• Žemėlapių informacijos peržiūra 



Paieška GKMF 



Šiuo metu LEI 

portale galima 

peržiūrėti ir 

atsisiųsti virš 6000 

žemėlapių 

Paieška GKMF 



Ateities planai 

Istoriniai žemėlapių 

rinkiniai 



NŽT archyve saugoma vieno iš 3-jų Molotovo-Ribentropo pakto žemėlapių 

kopija. 

 

1939 m. Vokietija ir SSRS slaptu susitarimu nustatė jų įtakos sferas Europoje 

skiriančią ribą. 

 

Riba pravesta per suvenerenių valstybių teritorijas nuo Juodosios jūros ties 

Dunojaus žiotimis iki Baltijos jūros šiauriau Klaipėdos. 

Molotovo-Ribentropo pakto žemėlapio 
kopija 



Geodezinio pagrindo punktų koordinačių ir aukščių 

katalogai: 

– Geodezinių tinklų ir punktų (planimetrinių ir aukščių); 
 

– Gravimetrinių tinklų ir punktų; 
 

– Kartografinių ir topografinių darbų; 
 

– Fotogrametrinių darbų. 

Ateities planai 



Ačiū už dėmesį 

 
 

Nacionalinė žemės tarnyba  

prie Žemės ūkio ministerijos 

www.nzt.lt 

www.geoportal.lt 

www.litpos.lt 

www.zis.lt 

 


