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GEOPORTAL.LT NAUDOTOJAI 

Savivaldybės Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūroje 

ir daug kitų.. Lietuvių kalbos institutas 



Duomenų teikimo nauda 

Prieiga prie 
geoportal.lt resursų 

 Daugiau kaip 250 viešai pasiekiamų duomenų rinkinių ir el. paslaugų   

 28 organizacijos teikia erdvinius duomenis  Teikiama daugiau kaip 380 

metaduomenų dokumentų  Paslaugų integracija į Jūsų turimus žemėlapius,  

aplikacijas bei sprendimus   
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Geoportal.lt Resursų naudojimo pavyzdžiai 

TURIZMO PORTALAS IR SISTEMA TIC 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA 

OFICIALIOS STATISTIKOS PORTALAS 

TPDR / TPDRIS 



Duomenų teikimo nauda 

Duomenų 
publikavimo ir 

teikimo naudotojams 
galimybės 

  Duomenų teikimo proceso administravimas internetu naudojant geoportal.lt 

priemones  Licencijavimo, kainodaros, užsakymų valdymas, užsakymų 

ataskaitos  Duomenų transformavimas ir teikimas skirtingais formatais bei 

koordinačių sistemomis  Duomenų peržiūra žemėlapių naršyklėje kartu su kitais 

geoportal.lt duomenimis  Galimybės naudotis GIS darbo įrankiais internete   



Geoportal.lt Duomenų publikavimo ir teikimo naudotojams galimybės 

DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS 

DUOMENŲ PERŽIŪRAI DUOMENŲ TRANSFORMAVIMAS, ATSISIUNTIMAS 



Publikuoja el. paslaugas  
WMS, WFS formatais 

Sukuria  
geoproduktą 
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Sukuria  
metaduomenis 

geoportal.lt 

Paruošia duomenis  
publikavimui 

Erdvinių duomenų teikimas naudojant savivaldybės GIS 

Geoportal.lt 
administratorius 

Duomenų 
teikėjas 



Erdvinių duomenų teikimas naudojant geoportal.lt infrastruktūrą 

Pateikia duomenis  
geoportal.lt administratoriui 

Publikuoja el. paslaugas  
WMS, WFS formatais 
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Saugo duomenis  
geoportalo infrastruktūroje 

Sukuria  
metaduomenis 

geoportal.lt 

Geoportal.lt 
administratorius 

Duomenų 
teikėjas 



Mano savivaldybės 
žemėlapis 

 Jūsų savivaldybės duomenų žemėlapis  Jūsų duomenys teikiami kartu su 

svarbiausiais valstybiniais duomenų rinkiniais  Galimybės paprastai integruoti 

žemėlapį į savo savivaldybės interneto svetainę  Statistikos skaičiavimo, 

paieškos, maršrutų kūrimo, spausdinimo funkcionalumas  Galimybės pritaikyti 

žemėlapio turinį savo savivaldybės reikmėms  





 Vietovardžių paieška  Maršrutų paieška  Paieška žemėlapių fonduose  Objektų 

identifikavimas  Erdvinių duomenų palyginimas  Statistinė savivaldybės teritorijos 

gyventojų analizė  Statistinė savivaldybės teritorijos žemės analizė  Žemėlapio 

spausdinimas su pasirinktais nustatymais   



www.geoportal.lt/savivaldybes/akmene 

.... 

www.geoportal.lt/savivaldybes/zarasai 

 

 

60 
savivaldybių 

žemėlapiai 



Labai noriu naudoti, ką daryti? 

Andrius Balčiūnas, a.balciunas@gis-centras.lt 

Evelina Indilaite, e.indilaite@gis-centras.lt 

www.geoportal.lt/savivaldybes 



Geoportal.lt – Jūsų duomenų teikimo partneris! 

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


