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Elektroninės paslaugos ir žemėlapiai 

Internetinių žemėlapių rinkiniai, galerijos ir atlasai 

Nuolat pildomas Dinaminis pasaulio atlasas (Living Atlas of the World)  

ArcGIS Online žemėlapių galerija  

Vandenynų žemėlapių galerija  

Istorijas pasakojančių žemėlapių (Story Maps) galerija  

Kintančios planetos atlasas (skirtas 2015 m. Paryžiaus klimato konferencijai) 

Maps.lt rekomenduoja: žemėlapiai, duomenys ir paslaugos 

GIS mokykla: mokomoji geografijos medžiaga mokiniams ir mokytojams 

Lietuva: elektroninės paslaugos žemėlapiuose 

Geoportalas – Lietuvos skaitmeniniai žemėlapiai, erdviniai duomenys ir paslaugos 

Žemės informacinė sistema (ŽIS) 

Aplinkos ministerijos elektroninės paslaugos ir žemėlapiai: https://epaslaugos.am.lt/ 

Saugomų teritorijų valstybės kadastras  

Kultūros vertybių registras – interaktyvus žemėlapis  

Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS  

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) svetainė http://www.meteo.lt/ 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK) 

Geoinformacija apie miškus (M-GIS) 

Regia – regionų geoinformacinė paslauga 

Adresų registro žemėlapis  

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė  

Plačiajuosčio ryšio paieškos žemėlapis 

Eismo sąlygos Lietuvoje http://www.eismoinfo.lt/  

Lietuvos viešojo transporto informacinė sistema http://www.visimarsrutai.lt/  

Rinkimų aktyvumo ir rezultatų žemėlapiai 

Lietuva: turizmas ir laisvalaikis 

Apžvalgos bokštų žemėlapis  

Dviračių maršrutai Lietuvos saugomose teritorijose – interaktyvus žemėlapis  

Lietuvos autoturizmo maršrutai 

Turistinių maršrutų ir lankytinų objektų žemėlapis http://www.pamatyklietuvoje.lt/  

Karolio Žukausko Lietuvos turizmo žemėlapis http://www.lietuvon.lt/  

Įdomūs masiškai nelankomi objektai http://www.nemasinis.lt/  

Lietuvos futbolo stadionų žemėlapis  

Orientavimosi sporto žemėlapiai 

http://doc.arcgis.com/en/living-atlas/
http://www.arcgis.com/home/gallery.html
http://www.arcgis.com/home/gallery.html#c=esri&t=maps&o=modified&f=oceans
https://storymaps.arcgis.com/en/gallery/#s=60
http://storymaps.esri.com/stories/2015/atlas-for-a-changing-planet/
http://www.maps.lt/rekomenduoja/
http://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=81f8f3feee4144fc8c346a727cc82669
http://www.geoportal.lt/geoportal/
http://www.geoportal.lt/map/index.jsp?mode=zis
https://epaslaugos.am.lt/
https://stk.am.lt/portal/
http://kvr.kpd.lt/heritage/
https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/geolis.xhtml
http://www.meteo.lt/
https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
http://www.amvmt.lt:81/mgis/
http://www.regia.lt/zemelapis
http://www.registrucentras.lt/adr_pub/
http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/paieska.aspx
http://www.raskinterneta.lt/
http://www.eismoinfo.lt/
http://www.visimarsrutai.lt/
http://vrk.maps.arcgis.com/home/index.html
http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=3c7a0362561a42cba3a72eaac5c90b7e
http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c833bc12448241f9831692049b19f31a
http://www.lietuvosmarsrutai.eu/
http://www.pamatyklietuvoje.lt/
http://www.lietuvon.lt/
http://www.nemasinis.lt/
http://leu.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=2c8492ecee0444d8bd92bead2861209e
http://trails.lt/
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Lietuva: Vilnius 

Teminiai Vilniaus žemėlapiai  

Vilniuje vykdomų vystymo projektų žemėlapis  

Vilniaus literatūra – žemėlapiai  

Lietuva: įvairūs 

Holokausto Lietuvoje žemėlapis 

Lietuvos ir aplinkinių sričių reljefo žemėlapis  

Naujosios (LAS07) ir senosios (BAS77) Lietuvos aukščių sistemų skirtumų žemėlapis  

Lietuvos atsinaujinančių išteklių jėgainių žemėlapis 

Lietuvos toponimų žemėlapis  

Lietuvos vandens telkinių interaktyvus žemėlapis  

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis  

Pasaulis: įvairūs 

ArcGIS Earth – visa Žemė tavo kompiuteryje 

Antropoceno žemėlapiai 

Atominių elektrinių ir seismiškai aktyvių sričių žemėlapis 

Laiko juostų žemėlapis  

Mūšių žemėlapis 

Pasaulio miškų interaktyvus žemėlapis  

Pasaulio saugomų teritorijų duomenų bazės interaktyvus žemėlapis  

Pasaulio istorijos žemėlapis su regionų ir civilizacijų informacija 

Planetos kaitos žemėlapiai  

Valstybių kaitos žemėlapis nuo 3000 metų prieš Kristų iki šių dienų 

Vėjų žemėlapis 

Ugnikalnių ir žemės drebėjimų žemėlapis  

24 val. laikotarpyje įvykę stipresni nei 3 balai žemės drebėjimai http://earthquaketrack.com/  

Žemės drebėjimų realaus laiko žemėlapis  

Interaktyvūs žaidimai ir įrankiai 

Įrankis valstybių dydžiams palyginti http://thetruesize.com/ 

Įrankis aplankytų šalių žemėlapiui pasidaryti http://map1.maploco.com/visited-countries/  

Įrankis žemėlapių projekcijoms palyginti https://www.jasondavies.com/maps/transition/ 

Lietuvos vandens telkinių batimetrijos (gylių) mobili programėlė „Gylis“  

Pažink Lietuvą žaisdamas  

Geogueessr – atspėk, kur yra ši vieta 

Globetrotter XL – pasitikrink pasaulio geografijos žinias 

Quizup – interaktyvus žaidimas mobiliems įrenginiams. Didelis temų pasirinkimas 

http://maps.vplanas.lt/aplinka/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=ziMM8B-tLD7E.kj625JlewocU
http://www.vilniusliterature.flf.vu.lt/?page_id=52
http://www.holocaustatlas.lt/LT/
https://mapslt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d29c96b53bc740e38fb79f8532753544
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9ec6cb05005b47358bc7d9b0ef22d1ff
http://www.geoportal.lt/avei/
http://petras.kudaras.lt/toponimai/
http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas/
http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841
http://arcg.is/1RUk41U
http://globaia.org/en/anthropocene/
http://maptd.com/map/earthquake_activity_vs_nuclear_power_plants/
http://www.timeanddate.com/time/map/
http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/scenario/1/geo/fullscreen
http://www.globalforestwatch.org/map/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.timemaps.com/history
http://www.scotese.com/earth.htm
http://geacron.com/home-en/
http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-335.55,51.69,655/loc=24.269,54.864
http://earthquakes.volcanodiscovery.com/
http://earthquaketrack.com/
https://www.mapbox.com/bites/00267/
http://thetruesize.com/
http://map1.maploco.com/visited-countries/
https://www.jasondavies.com/maps/transition/
http://www.mapshop.lt/batimetriniai-zemelapiai/11173-gylis.html
http://www.geoportal.lt/game/
https://www.geoguessr.com/
http://www.kongregate.com/games/crafics/globetrotter-xl
https://www.quizup.com/en
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Animacijos 

Aerozolių sklaidos Žemės atmosferoje animacija  

Pasaulio istorijos animacija  

Pasaulio megamiestai – animuotas žemėlapis, atskleidžiantis miestų raidą nuo 1950 iki dabar su 

perspektyvine prognoze 2030 metams 

Planetos pokyčių animacijos  

Prekybos vergais Atlanto vandenyno baseine iki 1860 metų animacija  

Religijų plitimo Pasaulyje animacija 

Ukajalio upės (Peru) meandravimo animacija  

Žemės urbanizacijos (miestų kūrimosi) per pastaruosius 5700 metų animacija  

Žmonių išplitimo Žemėje animacija  

https://www.youtube.com/watch?v=JQiuz-9TD4I
https://youtu.be/ymI5Uv5cGU4
http://www.economist.com/node/21642053?fsrc=scn%2Ftw%2Fte%2Fdc%2Fbrightlightsbigcities
http://world.time.com/timelapse/
http://www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_interactive_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html
https://youtu.be/AvFl6UBZLv4
http://www.sciencedump.com/sites/default/files/styles/landscape/public/xj04psfkrgktomusvmru.gif?itok=nFcECLnu
http://www.digitaltrends.com/cool-tech/digital-map-urbanization/
https://youtu.be/CJdT6QcSbQ0

