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Duomenų pateikimas  
ES Inspire Geoportale 
 
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu 
 

Tai yra centrinė Europos prieigos vieta prie duomenų,  
kuriuos pagal INSPIRE direktyvą pateikė ES valstybės narės ir kelios ELPA šalys.  
 
Inspire Geoportale galime: 
 
• matyti Inspire duomenų rinkinius; 
• atrasti tinkamus duomenų rinkinius pagal jų aprašymus (metaduomenis); 
• gauti prieigą prie pasirinktų duomenų rinkinių per jų peržiūros ar atsisiuntimo 

paslaugas. 



ES Inspire Geoportale pateikiami šalių narių  
erdviniai duomenų rinkiniai skirstomi į  
Prioritetinius duomenų rinkinius ir Inspire temas 



Prioritetinius rinkinius  galima peržiūrėti: 

• pasirenkant konkrečią šalį; 

• pasirenkant aplinkos sritį: 
– Oras 

– Gamta 

– Vanduo 

– Triukšmas 

– Atliekos 

– Pramoniniai išmetamieji teršalai 

– Pramonės įvykiai/nelaimingi atsitikimai 

• pasirenkant susijusius e. atskaitomybės teisės aktus. 

 

 

 
 



Teminius rinkinius  galima peržiūrėti: 

• pasirenkant konkrečią duomenų temą; 

• pasirenkant šalį, kurios duomenis norime peržiūrėti. 

 



Paslaugos ES Inspire Geoportale 

• Erdvinių duomenų paieškos paslauga 

• Erdvinių duomenų peržiūros paslauga 

• Erdvinių duomenų parsisiuntimo paslauga 



Prioritetiniai erdvinių duomenų rinkiniai 
INSPIRE temose 



Tema „Jūrų regionai“ 
Dugno nuosedų litologinė sudetis 



Tema „Buveinės ir biotopai“ 
Europinės svarbos natūralios buveinės 



Tema „Gamtinių pavojų zonos“ 
Gamtinių pavojų tipai, tikimybės 



Prioritetiniai erdvinių duomenų rinkiniai 
INSPIRE temose 

• BR - Biogeographical regions (Europos aplinkos agentūra) 

• SD - Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenys (VSTT) 

• AC - Oro kokybės duomenys: teršalų koncentracijos oro monitoringo 
stotyse, Oro kokybės duomenys: aplinkos oro teršalų koncentracijų 
erdvinis pasiskirstymas 9 Lietuvos miestuose, Oro kokybės 
monitoringo stotys, Oro kokybės modeliavimo teritorijos (AAA) 

• NZ - Sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių rizikos duomenų 
bazės duomenys, Užliejamų priekrantės teritorijose potvynių rizikos 
duomenų bazės duomenys (AAA) 



Prioritetiniai erdvinių duomenų rinkiniai 
INSPIRE temose 

• EF – Požeminio vandens monitoringo postai ir gręžiniai (LGT) 
Nitratų monitoringo vietos, paviršinių vandens telkinių ir Baltijos 
jūros monitoringo vietos (AAA) 

• US - Miesto nuotekų išleidimo įrenginių ir išleidimo vietų duomenys 
(AAA) 

• HH - Triukšmo sklaidos duomenys (NVSC) 
• PF - Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenys 

(PAGD) 
• AM - Aglomeracijų triukšmo kontūrų žemėlapiai, pagrindinių kelių 

triukšmo žemėlapiai, pagrindinių geležinkelių triukšmo žemėlapiai ( 
SAM);  
Upių baseinų duomenys, Oro kokybės valdymo zonų ir aglomeracijų 
duomenys (AAA); 
Saugomų geriamo vandens teritorijų duomenys, Požeminio 
vandens telkinių duomenys (LGT). 

 



INSPIRE duomenų aprėptis ir ypatumai 



Lietuvos teikiamų duomenų į Inspire 
pasiskirstymas 



 

Inspire tikslas yra tai, kad svarbūs duomenys visoje ES būtų parengti pagal 
vieningą duomenų modelį ir turėti Inspire techninius reikalavimus 
atitinkančias elektronines paslaugas.  

 

Inspire nauda- vieningi, prireikus visiems pasiekiami erdviniai duomenys. 

 

 



Pradiniai duomenys, duomenų teikėjai ir 
duomenų rinkinių apžvalga 

Projekto metu buvo atrinkti nacionaliniai erdviniai duomenys, 
labiausiai atitinkantys INSPIRE duomenų specifikacijas. 

Temoms įgyvendinti panaudoti duomenys iš 23 duomenų teikėjų. 



Duomenų teikėjų pasiskirstymas pagal 
teikiamų erdvinių duomenų rinkinių kiekį 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos ministerija

VĮ "Registrų centras"

Europos aplinkos agentūra

Higienos institutas

Kultūros paveldo departamentas

Lietuvos energetikos agentūra

Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

Nacionalinė žemės tarnyba

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Policijos departamentas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

Statistikos departamentas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Švietimo informacinių technologijų centras

Valstybinė augalininkystės tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

VĮ "GIS-Centras"

VĮ "Žemės ūkio ir kaimo verslo centras"

Žemės ūkio ministerija



Pradinių duomenų struktūra 

• .xls/csv – lentelių pavidalu 

• .xml – nustatytos struktūros tekstinių failų pavidalu 

• .shp – atskiri erdvinių duomenų sluoksnių pavidalu 

• .gdb - duomenų bazės pavidalu 

• .TIFF- rastrinių failų pavidalu 



Pradinių duomenų paruošimo modeliai 



Duomenų transformavimo modeliai 



GML failo peržiūra, atsisiuntimas, 
panaudojimas 


