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ERDVINIŲ DUOMENŲ 
PUBLIKAVIMO 

PASLAUGOS 

Valstybinės institucijos 

Savivaldos institucijos 

Registrų/kadastrų 
tvarkytojai 

Verslo ir mokslo institucijos 

ERDVINIŲ DUOMENŲ 
TEIKIMO IR NAUDOJIMO 

PASLAUGOS 

Duomenų peržiūra ir 
atsisiuntimas 

Prieigos prie el. paslaugų 
teikimas 

Technologinių sprendimų 
teikimas 

TECHNOLOGINIŲ 
SPRENDIMŲ 
PASLAUGOS 

GIS darbo vieta internete 

Specializuoti sprendimai 
informacinėms sistemos, 
el. paslaugoms, fondams 

kurti 

IT infrastruktūra 

Geoportal.lt Duomenų mainų platforma 



Žemėlapių naršyklė GIS darbo vieta Internete 

• Duomenų peržiūra, perdengimas 

norimoje vietoje 

• Taškinių/plotinių/linijinių objektų 

įvedimas ir redagavimas  

• Automatinis plotų, linijų, taškų 

braižymas iš koordinačių sąrašo 

• Žemėlapių kūrimas, išsisaugojimas 

• Žemėlapių spausdinimas, atsisiuntimas 

norimu pasirinktu formatu, palyginimas 

• Matavimai, matavimų rezultatų 

atsisiuntimas, matavimų išsisaugojimas 

 

www.geoportal.lt/nzt 



DEMONSTRACIJA 
 GIS darbo vieta Internete 



ŽIS paslaugos IS naudojanti geoportal.lt infrastruktūrą 

• ŽIS duomenų peržiūra 

• Paieška pagal įvestas koordinates 

• Objektų paieška pagal plotą 

• Objektų statistika pagal pasirinktus 

parametrus 

• Melioracijos ir žemės našumo 

vertinimo planų paieška ir peržiūra 

• Žemės ir miškų nuomos bei 

pardavimo informacijos paieška ir 

peržiūra 

• Žemėlapių palyginimas 

www.geoportal.lt/zis 



DEMONSTRACIJA 
 Žemės informacinės sistemos duomenys ir paslaugos 



• Duomenų įkėlimas, tikrinimas ir 

vaizdavimas pagal atnaujintą LŽF 

duomenų rinkinio specifikaciją 

• Projektų rengimas, redagavimas, 

tikrinimas 

• Duomenų peržiūros ir analizės 

funkcionalumas žemėlapių naršyklėje 

• Nauja Atnaujinta LŽF Interneto svetainė ir 

žemėlapių naršyklė 

• Nauja Laikino naudojimo žemės plotų 

administravimo įrankiai 

• Nauja GIS duomenų tvarkymo įrankiai, 

spausdinimo šablonai ir kt. 

www.geoportal.lt/lzf 

Laisvos žemės fondas NŽT Teritorinių žemėtvarkos skyrių darbo įrankis 



www.geoportal.lt/gkmf 

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas 



Sutikimų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius 

išdavimo paslauga 



Apleistų žemių informavimo ir klaidų registravimo sistema 

• Naudotojams suteikta galimybė interaktyviai 

žemėlapyje pažymėti netikslumus apleistų 

žemių duomenų rinkinyje 

• Automatiškai kaupiama išsami geografinė 

netikslumo informacija 

• Kaupiama naudotojo įvesta kontaktinė 

informacija bei netikslumo aprašymas 

• Informacija apie netikslumus 

automatizuotai perduodama duomenų 

rinkinio administratoriui 

• Naudotojai jau registravo daugiau kaip 

7500 pranešimų apie netikslumus (85% 

visų registruotų pranešimų).  

• Patogu, paprasta, informatyvu 



Geoportal.lt – paslaugos Jūsų sprendimams! 

Andrius Balčiūnas  VĮ GIS-Centras  a.balciunas@gis-centras.lt  


