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Šiandiena pakalbėsime apie 

• Georeferenciniai duomenys 

• El. paslaugos LEI portale 
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Georeferenciniai duomenys 

Geodezijos ir kartografijos įstatyme: 

• Valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys – Žemės 

paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos 

ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje, erdvinių duomenų rinkinys. 

• Georeferencinio pagrindo kadastras – valstybės kadastras, kuriame 

registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. 

• Georeferencinio pagrindo kadastro paskirtis – registruoti įstatyme 

išvardintus gamtinius ir antropogeninius objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti 

ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenis kadastro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus 

kadastro duomenų tvarkymo veiksmus. 

GDB10LT 

GDB50LT 

GDB250LT 

GDR10LT 

GDR50LT 

GDR250LT 

GDR10LT GRPK 

nuo 2012-10-09 nuo 2013-07-01 
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GRPK ir GDR10LT 

kelių ir gatvių ašinės linijos 

geležinkelių ašinės linijos 

upių, upelių ašinės linijos 

kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos 

ežerų ir tvenkinių ribos 

pastatų ribos 

geodezinio pagrindo punktai 

žemės paviršiaus (aukščio) taškai 

miškų naudmenų ribos 

žemės ūkio naudmenų ribos 

kitų naudmenų, skirtingos žemės dangos ribos ir teritorijos 

pelkės 

kvartalinės miškų linijos, spindžiai 

elektros linijos 

dujotiekis 

naftotiekis 

oro navigacinės kliūtys 

vietovardžiai (geografiniai pavadinimai) 

... 

GDR10LT 

GRPK 

Geodezijos ir 

kartografijos įstatymo 

pakeitimas 
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GRPK ir GDR10LT 

(kadastro) objekto identifikavimo kodas; 
(kadastro) objekto įregistravimo, išregistravimo datos (kadastro), 

duomenų ir informacijos keitimo data; 
(kadastro) duomenų ir informacijos paskutinio  

pakeitimo priežastis; 
tematinė informacija iš susijusių registrų; 

kita tematinė informacija. 

OBJEKTO UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS 

OBJEKTO GYVAVIMO  

CIKLO ATRIBUTAI 
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Georeferenciniai duomenys 

GDR10LT 

GDR50LT 

GDR250LT 

GRPK 

LAKIS 

LR upių, ežerų ir tvenkinių 

kadastras 

Matininkų pastabos apie 

galimus netikslumus 

Savivaldybių EDR 

LR adresų registras 

Lietuvos dujos, LESTO, 

LitGRID, VĮ „Oro navigacija“, 

LR miškų kadastras, kt. 

Tvarkytojas: GIS-Centras 

Valdytojas: NŽT 

ŽIS Georeferencinio pagrindo 

žemėlapiai 
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Naudojimas 

GDR50LT 

GDR250LT 

Tvarkytojas: GIS-Centras 

Valdytojas: NŽT 
ERM_250LT 

EGM_1000LT 

SŽNS_DR10LT 
GDR10LT 

GRPK 

Kiti kadastrai, erdviniai duomenų  rinkiniai, IS 
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Paslaugos 

• Georeferencinių duomenų teikimas 

• Informavimas apie georeferencinių duomenų netikslumus 

• GRPK duomenų išrašų teikimo paslauga 

• Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims pasitikrinimo paslauga 

GDR50LT 

GDR250LT 

Tvarkytojas: GIS-Centras 

Valdytojas: NŽT 
ERM_250LT 

EGM_1000LT 

SŽNS_DR10LT 
GDR10LT 

GRPK 

Kiti kadastrai, erdviniai duomenų  rinkiniai, IS 
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Georeferencinių duomenų teikimas naudotojams 

Kam skirta? fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Galimybės? 

 peržiūrėti duomenis žemėlapyje (GDR*LT); 

 atsisiųsti naujausią duomenų kopiją (GDR*LT);  

 atsisiųsti pakitusių duomenų rinkinį (GDR10LT). 
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Informavimas apie netikslumus 

Kam skirta? fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Tikslas? Pažymėti ir informuoti apie netikslumą. 
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GRPK duomenų išrašas 

Kam skirta? fiziniams ir juridiniams asmenims.  

Galimybė? gauti išrašą apie GRPK (GDR10LT) objektą. 
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Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas 

Pateikti vektorinius duomenis 

Automatinė patikra 

Išvada dėl atitikimo 
Pateikti prašymą patikslinti  

georeferencinį pagrindą 

Gauti atsakymą apie sprendimą patikslinti  

georeferencinį pagrindą 

Kam skirta? 

 kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims,  

 GRPK duomenų teikėjams,  

 tiems, kurie turi naudoti GRPK duomenis. 

Tikslas?  

 paprastesnis ir greitesnis derinimas duomenų su GRPK. 
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Dėkoju už dėmesį. 

 

 
Lina Papšienė 

l.papsiene@gis-centras.lt 
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