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Projekto poreikis 

• Eksploatuojant LEII, analizuojant trūkumus bei naudotojų atsiliepimus ir 
pageidavimus, tapo akivaizdi būtinybė: 

– plėsti teikiamų elektroninių paslaugų rinkinių ratą  

– didinti erdvinių duomenų teikimo LEII galimybes,  

– gerinti LEII paslaugų kokybę,  

– gerinti informacijos saugą,  

– didinti portalo pasiekiamumą,  

– poreikis mobiliųjų įrenginių prieigai, 

– poreikis šiuolaikiškų priemonių naudotojų bendradarbiavimui. 

• Projekto teisinis poreikis yra sąlygotas 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos 
Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 
108, p. 1) 



Kas tas INSPIRE 

• Europos erdvinės (geografinės) informacijos infrastruktūros sukūrimo 
direktyva 2007/2/EB, trumpai dar vadinamą INSPIRE (angl. 
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)  

• Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimta 2007 m. kovo 14 d., 
paskelbta 2007-04-25, Įsigaliojo 2007-05-15 

• Nustato bendrąsias taisykles, skirtas ES erdvinės informacijos 
infrastruktūros sukūrimui, ES aplinkos politikos ir kitos įtakos aplinkai 
galinčios turėti politikos ar veiklos tikslais.  

•  INSPIRE grindžiama valstybių narių sukurtomis ir valdomomis erdvinės 
informacijos infrastruktūromis.  

• INSPIRE direktyvos įgyvendinimas užtikrina Erdvinių duomenų 
infrastruktūros sukūrimą Europos Sąjungoje.  

 

 

 

 

 



INSPIRE nuostatos 

• Direktyva siekiama, kad Europos Sąjungos erdviniai duomenys būtų 
tarpusavyje suderinami, tinkami naudoti Bendrijoje tarpvalstybiniu 
mastu bei lengvai pasiekiami. Tam Direktyva siekia užtikrinti, kad: 

– erdviniai duomenys būtų saugomi, pateikiami naudoti ir tvarkomi 
tinkamiausiu lygiu, kuris užtikrina didesnį efektyvumą; 

– būtų galima nuosekliai sujungti skirtingų ES šaltinių erdvinius duomenis ir, 
kad jais galima būtų naudotis daugeliui naudotojų, daugelyje programų;  

– viename valdžios institucijų lygmenyje surinkta erdvine informacija būtų 
galima dalintis su kitomis valdžios institucijomis; 

– erdvinių duomenų pateikimo sąlygos nepagrįstai neribotų jų plataus 
naudojimo; 

– būtų galima nesunkiai rasti esamus erdvinius duomenis, įvertinti jų 
tinkamumą konkrečiam tikslui ir sužinoti jų naudojimo sąlygas.  



INSPIRE Lietuvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu ir LR 
Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460  patvirtintu Lietuvos erdvinės 
informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų sąrašu, institucijos, tvarkančios 
erdvinių duomenų rinkinius, privalo užtikrinti, kad erdvinių duomenų rinkiniai ir 
jų metaduomenys būtų pasiekiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. 



INSPIRE duomenys 

 



INSPIRE geoportalas 

 



Projektas 

• Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra 
įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones 

• Projekto vykdytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie  
Žemės ūkio ministerijos 

• Projektą įgyvendinantis partneris – VĮ „GIS-Centras“ 



Projekto uždaviniai ir rezultatai 

• Projekte keliami trys pagrindiniai uždaviniai:  

– modernizuoti LEI portalo sistemas taip, kad jos atitiktų INSPIRE direktyvos 
įgyvendinimo taisyklių reikalavimus bei būtų užtikrintas kokybiškas 
naudotojų aptarnavimas;  

– sukurti ir įdiegti LEI portale elektroninių paslaugų sąveikumo priemones 
pagal INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklių reikalavimus; 

– suteikti kokybiškai naujas geografinės informacijos panaudojimo galimybes 
sukuriant LEI portalo naudotojams keturias naujas elektronines paslaugas:  

• „Erdvinių duomenų valdymas Internete“ 

• „Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas“ 

• „Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti 
statinius teikimas“ 

• „Žemės fondo analizė ir vertinimas“. 
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