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INFORMACIJA APIE DOKUMENT
Dokumento paskirtis
Šiame dokumente pateikiamos principin s LGII veiklos nuostatos.
Dokumentas skirtas apibr žti LGII veiklos organizacines, funkcines ir informacines nuostatas.

Apimtis
Dokumente apibr žiamos LGII veiklos bendrosios nuostatos, s vokos, LGII steigimo tikslai ir objektas, organizacin
strukt ra, funkcin strukt ra, informacin s strukt ra, informacijos tvarkymo ir naudojimo nuostatos, s veika su
kitomis informacin mis sistemomis, duomen perdavimo užsienio valstyb ms ir duomen saugos nuostatos,
finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo nuostatos.

S vokos ir apibr žimai
Dokumente naudojamos s vokos paaiškintos dokumento tekste Priede 1.

Sutrumpinimai
Dokumente naudojami sutrumpinimai paaiškinti dokumento tekste Priede 1.

Susij dokumentai
Šis dokumentas tur t b ti kartu naudojami šie dokumentai:
Technin užduotis (LGII konkurso s lyg dalis).
LGII k rimo ir pl tros vizija.
Intervention Report from Phare PPF „Development of LGII“ (Phare Projekt rengimo priemon s
projektas, 2004)
Feasibility Study from Phare PPF „Development of LGII“ (Phare Projekt rengimo priemon s
projektas, 2004)
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, sukurianti Europos bendrijos erdvin s informacijos
infrastrukt r (INSPIRE)
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LIETUVOS GEOGRAFIN S INFORMACIJOS INFRASTRUKT ROS
PRINCIPIN S NUOSTATOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt ros nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai)

reglamentuoja Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt ros (toliau vadinama – LGII) paskirt , turin ,
funkcijas, organizavim , duomen ir paslaug teikim , j naudojim , duomen apsaug , LGII valdytojus,
tvarkytojus, j teises ir pareigas.
2.

LGII yra informacini technologij pagrindu sukurta valstyb s informacin sistema1, veikianti

pagal viening metodologij ir užtikrinanti geografine informacija disponuojan i valstybini kadastr ,
registr , savivaldybi , žinybini duomen bazi s veikum (interoperabilum ), bei sudaranti galimyb
centralizuotai naudotis min tais duomenimis elektroniniu b du per vien interneto prieig .
3.

Per LGII teikiami erdviniai duomenys ir j

pagrindu veikian ios elektronin s duomen

2

paslaugos yra viešos, išskyrus statym ir kit teis s akt numatytus atvejus. Kiekvienas asmuo gali
naudotis per LGII teikiamais erdviniais duomenimis ir duomen

paslaugomis Lietuvos Respublikos

statym , LGII duomen teik j valdom valstyb s ir savivaldybi informacini sistem nuostat ar kit
teis s akt bei ši nuostat nustatyta tvarka.
4.

LGII steig ja yra Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos.

5.

LGII steigimo pagrindas yra (1) Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos statymas, (2)

Lietuvos Respublikos valstyb s registr
erdvin s informacijos infrastrukt r

statymas, (3) Europos parlamento ir tarybos direktyva, nustatanti

Bendrijoje (INSPIRE) (COM (2004) 516 final), (4) elektronin s

valdžios koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausyb s 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr.
2115 (Žin., 2003, Nr. 2-54), (5) 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB
d l kai kuri informacin s visuomen s paslaug , ypa elektronin s komercijos, teisini aspekt vidaus
rinkoje (Elektronin s komercijos direktyva, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 399),
(6) Lietuvos Respublikos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vyriausyb s 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1679 (Žin., 2003, Nr.123-5609), 3.3
priemone „Informacini

technologij

paslaug

ir infrastrukt ros pl tra“, (7) Lietuvos nacionalin s

informacin s visuomen s pl tros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausyb s 2001 m. vasario
28 d. nutarimu Nr. 229 (Žin., 2001, Nr. 20-652), 14 prioritetas, (8) Valstyb s registr integralios sistemos
k rimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. rugpj io 22 d. nutarimu Nr. 1332
(Žin., 2002, Nr. 83-3599), Informacin s visuomen s paslaug
1

statymas ( Žin., 2006, Nr. 65-2380).

LR Informacin s visuomen s paslaug statyme s voka apibr žta: Informacin sistema – technini ir programini
priemoni visuma, naudojama informacijai kurti, si sti, priimti, išsaugoti ar kitaip tvarkyti elektroniniu b du.
2
LR Informacin s visuomen s paslaug statyme s voka apibr žta: Informacin s visuomen s paslaugos – paprastai
už atlyginim elektronin mis priemon mis ir per atstum individualiu informacin s visuomen s paslaugos gav jo
prašymu teikiamos paslaugos.
6
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LGII steigiama ir tvarkoma vadovaujantis (1) Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 m.

balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 „D l Valstyb s informacini sistem steigimo ir teisinimo taisykli
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2061), (2) Informacin s visuomen s pl tros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s

direktoriaus 2004 m. spalio 15 d sakymu

informacini sistem k rimo metodini dokument

Nr. T-131 “D l Valstyb s

patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 155-5679), (3) kitais

teis s aktais ir (4) šiais nuostatais.
7.

Pagrindin s šiuose nuostatuose naudojamos s vokos atitinka (1) Lietuvos Respublikos geodezijos

ir kartografijos statyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2007, Nr. 4-160), (2) Lietuvos Respublikos informacin s
visuomen s paslaug

statyme (Žin., 2006, Nr. 65-2380) ir (3) Lietuvos Respublikos visuomen s

informavimo statyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) vartojamas s vokas.
8.

Kitos s vokos vartojamos šiuose nuostatuose:

8.1

Elektronin s erdvini

duomen paslaugos3 – veiksmai, kuriuos galima atlikti su erdviniais

duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterines programas.
8.2

Erdviniai duomenys4 - tai duomenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai apib dina konkre i viet

arba geografin vietov , objektus ar reiškinius, susietus su pad timi erdv je Žem s paviršiaus atžvilgiu.
8.3

LGII portalas5 – informacini technologij pagrindu veikianti interneto prieiga prie paskirstyt

ar centralizuot metaduomen , erdvini duomen šaltini ar (ir) elektronini erdvini duomen paslaug ,
bei su erdviniais duomenimis susijusios informacijos šaltini .
8.4
erdvini

Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt ra6 – tai metaduomenys, erdviniai duomenys ir
duomen

paslaugos, tinklo paslaugos ir technologijos, susitarimai d l keitimosi, prieigos ir

naudojimosi, koordinavimo ir steb senos mechanizmai, procesai ir proced ros, kurie yra sukurti, valdomi ar
pateikti naudoti vadovaujantis šiais nuostatais.
8.5

Metaduomenys7 - tai erdvini duomen rinkinius ir erdvini duomen paslaugas apib dinanti

informacija, skirta jas surasti, vertinti ir naudoti.
8.6

S veikumas8

(interoperabilumas)

–

skirting

informacini

sistem ,

kompiuteri

ar

kompiuterini program geb jimas keistis duomenimis ir pasinaudoti tais duomenimis.
3

INSPIRE direktyvoje apibr žta s voka. Valdžios elektronini vart funkcionavimo teikiant vieš sias paslaugas
taisykl se, patvirtintose 2005-12-30 IVPK direktoriaus sakymu Nr. T-127, pateikiamas s vokos „viešosios
elektronin s paslaugos“ apibr žimas: „Viešosios elektronin s paslaugos (toliau vadinama – e.Paslauga) – viešojo
administravimo institucij , moni ir staig , teikian i asmenims vieš sias paslaugas (toliau vadinama – e.Paslaugos
teik jas), fiziniams ar (ir) juridiniams asmenims teikiamos paslaugos, kai proced ros atliekamos fizinio ar (ir) juridinio
asmens buvimo vietoje informacini ir elektronini ryši technologij priemon mis“.
4
Prapl sta INSPIRE direktyvoje pateikta s voka.
5
Valdžios elektronini vart funkcionavimo teikiant vieš sias paslaugas taisykl se, patvirtintose 2005-12-30 IVPK
direktoriaus sakymu Nr. T-127, pateikiamas s vokos „portalas“ apibr žimas: „Portalas – tai e.Paslaug teik j
tinklalapiuose teikiam e.Paslaug pateikimo sistema“.
6
Adaptuotas INSPIRE direktyvoje pateiktos „Erdvini duomen infrastrukt ros“ s vokos apibr žimas.
7
INSPIRE direktyvoje apibr žta s voka, kuri labiau atitinka LGII kontekst , ta iau nevisiškai atitinka LT Geodezijos
ir kartografijos statyme apibr žt s vok (Metaduomenys – informacija (duomenys) apie konkretaus geoobjekto,
objekt grup s arba geografini duomen baz s duomenis, j kilm , metrik ), ta iau abi s vokos pagal prasm yra
labai artimos.
8
Kompiuterin s leksikos aiškinamajame žodyne pateikiamas „s veikumo“ apibr žimas: „Keli sistem , kompiuteri
arba program geb jimas keistis duomenimis ir pasinaudoti tais duomenimis“. LR termin žodyne, kaip atitikmuo
7
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II. LGII STEIGIMO TIKSLAI, OBJEKTAS
9.

LGII steigimo tikslas yra gyvendinti valstyb s politik erdvini

valdymo, kaupimo, platinimo ir naudojimo srityse, didinant esam
informacini sistem
10.

9

duomen

standartizavimo,

ir naujai kuriam

geografini

suderinamum ir s veikum .

LGII paskirtis – užtikrinti valstyb s ir savivaldybi viešojo administravimo institucij valdom

erdvini duomen ir j pagrindu teikiam elektronini duomen paslaug pasiekiamum per centralizuot
interneto prieig (LGII portal ), sudarant galimybes naudotojams gauti erdvinius duomenis ir elektronines
duomen paslaugas standartizuota forma, strukt ra ir s veikiais formatais bei j naudojim per s veikias
technologines s sajas.
11.

LGII pagrindinis tikslas - sudaryti prielaidas efektyviam erdvini duomen naudojimui vairiose

šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse, pirmiausia užtikrinant viešojo administravimo sektoriaus
valdom

erdvini

duomen

pasiekiamum

ir efektyv

naudojim

viešojo administravimo sektoriaus

uždaviniams spr sti, o taip pat sudaryti galimybes visuomenei ir privataus verslo subjektams efektyviai
naudotis viešojo sektoriaus valdomais erdviniais duomenimis.
12.

LGII tikslai yra:

12.1 Sudaryti prielaidas valstybini erdvini duomen teikimui ES teis s aktais ir tarptautin mis
sutartimis reglamentuot

erdvini

duomen

infrastrukt roms bei tarpvalstybin ms informacin ms

sistemoms.
12.2 Sukurti technines s lygas georeferencinio pagrindo erdvini

duomen

ir temini

erdvini

duomen susiejimui ir efektyviam naudojimui.
12.3 Sudaryti s lygas naudotojams per centralizuot

interneto prieig

rasti, susipažinti, vertinti

tinkamum ir naudoti erdvinius duomenis bei duomen paslaugas, teikiamas valstyb s ir savivaldybi
viešojo administravimo institucij bei kit erdvini duomen teik j .
12.4 Sukurti patikim

Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt r , užtikrinan i

efektyv

erdvini duomen ir duomen paslaug teikim , naudojim ir pl tr .
III. LGII ORGANIZACIN STRUKT RA
13.

LGII valdytojas10 yra Nacionalin

žem s tarnyba prie Lietuvos Respublikos žem s

kio

ministerijos.
14.

LGII valdytojo funkcijos:

angliškam terminui „interoperability“, pateikiamas toks apibr žimas (statusas – „teiktinas“): „Skirting kompiuteri ir
sistem savyb , užtikrinanti, kad jie gal t veikti drauge, keistis duomenimis ir jais naudotis“.
9
S voka „Geografin informacin sistema“ apibr žta LR Geodezijos ir kartografijos statyme.
10
S voka apibr žta „Valstyb s informacini sistem steigimo ir teisinimo taisykl se“, patvirtintose LRV 2004 m.
balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451: „Informacin s sistemos valdytojas – valstyb s institucija, kuri nustato
informacin s sistemos tikslus, užsako, sukuria arba sigyja ir valdo informacin sistem “.
8
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14.1 užtikrinti, kad LGII veikla b t vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statymais, šiais
nuostatais ir kitais teis s aktais;
14.2 koordinuoti LGII tvarkytojo ir LGII duomen teik j darb ir teis s akt nustatyta tvarka atlikti
LGII tvarkytojo prieži r ;
14.3 tvirtinti metin ir perspektyvin LGII biudžetus ir kontroliuoti j vykdym ;
14.4 svartyti ir tvirtinti LGII veiklos metines ataskaitas;
14.5 vykdyti valstyb s biudžeto asignavim , skirt

LGII tvarkytojui ir LGII pl trai, valdytojo

funkcijas;
14.6 tvirtinti LGII tvarkytojo paslaug

kainius ir j nustatymo metodikas;

14.7 užtikrinti valstyb s oficiali georeferencini erdvini duomen teikim per LGII portal LGII
duomen teik jams ir kitiems naudotojams;
14.8 nagrin ti LGII tvarkytojo ir LGII duomen teik j pasi lymus d l LGII veiklos tobulinimo ir
pl tros;
14.9 rengti LGII pl tros strategij ;
14.10 teikti suinteresuotiems asmenims informacij apie LGII veikl ;
14.11 organizuoti ir koordinuoti LGII tvarkytojo ir LGII duomen

teik j

bendradarbiavim ,

darbuotoj mokym , rengti mokymo ir kvalifikacijos k limo programas, spr sti kitus su kvalifikacijos
k limu bei su LGII naudotoj mokymais susijusius klausimus;
14.12 inicijuoti LGII pl tros projektus, b tinus LGII veiklos t stinumui užtikrinti, ir koordinuoti j
gyvendinim .
14.13 rengti teis s aktus, susijusius su LGII veikla, duomen
(techniniais reglamentais), georeferencini

duomen

sauga, metaduomen

standartais

standartais ir specifikacijomis, georeferencini

duomen naudojimu;
14.14 organizuoti LGII technin s rangos pirkimus, nustatyti technin s rangos prieži ros reikalavimus,
spr sti LGII technin s infrastrukt ros modernizavimo ir pl tros klausimus;
14.15 vystyti bendras iniciatyvas su kitomis valstyb s ir savivaldos institucijomis nukreiptas efektyv
erdvini duomen naudojim viešojo administravimo srityse;
14.16 bendradarbiaujant su erdvini

duomen

teik jais spr sti prieigos prie j

valdom

oficiali

erdvini duomen , reikaling ES teis s aktais ir tarptautin mis sutartimis reglamentuot erdvini duomen
infrastrukt roms bei tarpvalstybin ms informacin ms sistemoms ir viešojo administravimo funkcijoms
vykdyti, užtikrinimo klausimus;
14.17 spr sti d l juridini asmen , valdan i erdvinius duomenis, dalyvavimo LGII.
15.

LGII tvarkytojas11 yra V Distancini tyrim ir geoinformatikos centras „GIS-Centras.

16.

LGII tvarkytojo funkcijos:

16.1 administruoti LGII centrin informacin sistem ir užtikrinti nepertraukiam jos veikl ;
11

S voka apibr žta „Valstyb s informacini sistem steigimo ir teisinimo taisykl se“, patvirtintose LRV 2004 m.
balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451: „Informacin s sistemos tvarkytojas – juridinis asmuo, pagal informacin s
sistemos nuostatus galiotas tvarkyti informacin sistem ir duomenis, teikti informacij ir paslaugas“.
9
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duomen , saugom

metaduomen , erdvini duomen

LGII centrin je informacin je

ir duomen

paslaug teikim per LGII

portal ;
16.3 organizuoti LGII tvarkytojo ir LGII duomen teik j bendradarbiavim teikiant metaduomenis,
erdvinius duomenis ir duomen paslaugas bei kartu su LGII duomen teik jais spr sti organizacinius ir
techninius bendradarbiavimo klausimus;
16.4 tvarkyti, saugoti ir teikti naudotojams valstyb s oficialius georeferencinius erdvinius duomenis,
kuri valdytojas yra LGII valdytojas;
16.5 savivaldybi administracij sutikimu saugoti ir teikti j valdomus georeferencinius erdvinius
duomenis;
16.6 bendradarbiavimo susitarim pagrindu ar teis s akt nustatyta tvarka saugoti ir teikti naudotojams
kit LGII duomen teik j erdvinius duomenis;
16.7 tvarkyti LGII naudotoj , erdvini duomen ir duomen paslaug , teikiam per LGII portal ,
užsakym apskait , administruoti naudotoj atsiskaitymus už LGII paslaugas, administruoti atsiskaitymus
su LGII duomen teik jais;
16.8 inicijuoti, organizuoti ir gyvendinti LGII veiklos t stinumo ir LGII pl tros projektus;
16.9 rengti LGII tvarkytojo metin ir perspektyvin biudžetus, kaini nustatymo metodik projektus
bei teikti juos tvirtinti LGII valdytojui;
16.10 rengti LGII veiklos metines ataskaitas ir teikti jas tvirtinti LGII valdytojui;
16.11 konsultuoti LGII naudotojus ir LGII duomen teik jus, vykdyti erdvini duomen ir duomen
paslaug rinkos tyrimus, gyvendinti LGII viešinimo ir rinkodaros priemones;
16.12 sudaryti sutartis su LGII naudotojais, LGII duomen

teik jais ir kitais asmenimis d l

bendradarbiavimo LGII veikloje ar (ir) erdvini duomen ir duomen paslaug teikimo bei naudojimo per
LGII paslaug ;
16.13 sudaryti sutartis d l LGII centrin s informacin s sistemos aptarnavimo ir pl tros;
16.14 vykdyti kit veikl , susijusi su LGII, kuri neprieštarauja galiojantiems teis s aktams.
17.

LGII duomen teik jai:

17.1 LGII duomen

teik jai yra valstyb s kadastr , registr

ir valstyb s informacini

sistem ,

kaupian i oficialius erdvinius duomenis, valdytojai ir tvarkytojai.
17.2 LGII duomen teik jais taip pat gali b ti savivaldyb s , valdantys erdvinius duomenis ir sudar
sutart su LGII tvarkytoju d l erdvini duomen ar (ir) duomen paslaug teikimo per LGII portal .
17.3 LGII duomen teik jais taip pat gali b ti kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, gav LGII valdytojo
sutikim d l j valdom erdvini duomen ar (ir) duomen paslaug teikimo per LGII ir sudar sutart su
LGII tvarkytoju.
18.

LGII duomen teik jai privalo:

18.1 vadovaujantis LGII valdytojo patvirtintu standartu ir LGII techniniais reglamentais parengti
metaduomenis apie valdomus erdvinius duomenis;
Pareng : UAB HNIT-BALTIC, 2007
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18.2 teikti per LGII portal metaduomenis apie valdomus erdvinius duomenis ir duomen paslaugas;
18.3 publikuoti per LGII portal valdom erdvini duomen pavyzdžius;
18.4 užtikrinti interneto prieig prie teikiam

erdvini

duomen

ir duomen

paslaug , jeigu jos

teikiamos ne per LGII portal arba ne iš LGII centrin s informacin s sistemos;
18.5 užtikrinti administruojam

informacini

sistem

technologines s sajas su LGII centrine

informacine sistema, kurios yra b tinos metaduomen , erdvini duomen ir duomen paslaug teikimui per
LGII portal , jeigu jos teikiamos ne iš LGII centrin s informacin s sistemos;
18.6 parengti erdvini

duomen

ir duomen

paslaug

licencijavimo, teikimo ir apmokestinimo

taisykles. Teikiant erdvinius duomenis ir duomen paslaugas per LGII portal ar iš centrin s informacin s
sistemos, LGII duomen

teik j

erdvini

duomen

ir duomen

paslaug

licencijavimo, teikimo ir

apmokestinimo taisykl s turi atitikti LGII valdytojo patvirtintas bendras erdvini duomen ir duomen
paslaug licencijavimo, teikimo ir apmokestinimo taisykles;
18.7 LGII duomen teik jai – valstyb s viešojo administravimo institucijos ir valstyb s kadastr ,
registr ir valstyb s informacini sistem , kaupian i oficialius erdvinius duomenis, tvarkytojai, jeigu tai
neprieštarauja kitiems teis s aktams, privalo užtikrinti prieig prie j

valdom

erdvini

duomen

ir

duomen paslaug tiesiogiai arba per LGII portal .
19.

LGII duomen teik jai turi šias teises:

19.1 neatlygintai gauti ataskaitas apie j teikiam erdvini duomen ir duomen paslaug užsakymus
ir faktin j naudojim ;
19.2 neatlygintinai naudotis LGII komunikacijos su kitais LGII naudotojais paslaugomis;
19.3 gauti atlyg už teikiamus per LGII portal mokamus erdvinius duomenis ir mokamas duomen
paslaugas;
20.

LGII naudotojai yra valstyb s ir savivaldos viešojo administravimo institucijos, kiti juridiniai ir

fiziniai asmenys. LGII duomen teik jai taip pat yra LGII naudotojai.
21.

Visi LGII naudotojai turi teis :

21.1 neatlyginamai gauti per LGII portal teikiamus metaduomenis, perži r ti publikuojamus erdvini
duomen pavyzdžius, gauti viešai teikiam kit informacij , naudotis metaduomen paieškos ir perži ros
bei termin žinyno paslaugomis;
21.2 neatlygintai naudotis LGII viešos komunikacijos tarp naudotoj , taip pat komunikacijos su LGII
tvarkytoju ir LGII duomen teik jais paslaugomis;
21.3 neatlygintinai naudotis registracijos LGII naudotoju paslaugomis.
22.

LGII registruoti ir nustatyta tvarka identifikuoti naudotojai turi teis :

22.1 neatlygintai gauti informacij apie erdvini duomen ir duomen paslaug , teikiam per LGII
portal , sigijimo ir naudojimo s lygas;
22.2 užsisakyti, gauti bei naudotis per LGII portal teikiamais erdviniais duomenimis ir duomen
paslaugomis LGII duomen teik j ir LGII valdytojo nustatytomis s lygomis;
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22.3 neatlygintai gauti informacij apie užsakymus ir j vykdymo status bei nustatytu periodiškumu
gauti ataskaitas apie naudojim si užsakytomis duomen paslaugomis;
22.4 teikti pasi lymus ir pastabas d l per LGII teikiam erdvini duomen ir duomen paslaug
kokyb s, naudotis LGII registruotiems naudotojams skirtomis komunikacijos paslaugomis bei teikiama
informacija;
22.5 naudotis kitomis per LGII portal teikiamomis paslaugomis LGII valdytojo nustatyta tvarka ir
s lygomis.
23.

LGII naudotojai – valstyb s ir savivaldos viešojo administravimo institucijos turi teis :

23.1 neatlygintai gauti valstyb s oficialius georeferencinius erdvinius duomenis ir naudotis
georeferencini duomen paslaugomis LGII valdytojo nustatyta tvarka ir s lygomis;
23.2 neatlygintinai gauti kit LGII duomen teik j – valstyb s ir savivaldos viešojo administravimo
institucij valdomus erdvinius duomenis ir naudotis j pagrindu teikiamomis duomen paslaugomis, jeigu
tai neprieštarauja kitiems teis s aktams.
IV. LGII FUNKCIN STRUKT RA
24.

LGII sudaro centrin

informacin

sistema bei LGII duomen

teik j

informacini

sistem

technologin s s sajos.
25.

LGII centrin informacin sistema apima:

25.1 LGII portal ;
25.2 elektronini duomen paslaug sistem ;
25.3 metaduomen paslaug sistem ;
25.4 administravimo sistem ;
25.5 erdvini duomen sistema;
26.

LGII portalas apima naudotoj

registracijos posisteme, metaduomen , erdvini

duomen

ir

duomen paslaug paieškos ir perži ros posistemes, užsakym posistem , geografin s informacijos teikimo
ir perži ros posistemes, termin žinyno posistem ir kitas naudotojo aplinkoms valdyti skirtas portalo
posistemes.
27.

Elektronini

duomen

paslaug

sistema apima paslaug

baz , paslaug

registravimo,

konfig racijos ir teikimo posistemes.
28.

Metaduomen paslaug sistema apima metaduomen baz , ir metaduomen surinkimo, teikimo,

paieškos ir perži ros posistemes.
29.

Administravimo

sistema

apima

sistemos

naudotoj ,

duomen

produkt

ir

paslaug

administravimo, užsakym administravimo posistemes, erdvini duomen ir duomen paslaug apskaitos,
atsiskaitymo ir mok jim

valdymo, ataskait

ir komunikacijos posistemes bei kitas LGII centrin s

informacin s sistemos administravimo ir valdymo posistemes.
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Erdvini duomen sistema apima LGII centrin je informacin je sistemoje kaupiam ar saugom

georeferencini ir temini erdvini duomen bazes, skirt erdvini duomen ir duomen paslaug teikimui
naudotojams, o taip pat erdvini duomen tvarkymo geoinformacines sistemas.
31.

LGII centrin s informacin s sistemos elektronin s duomen paslaugos LGII naudotojams ir LGII

duomen teik jams apima:
31.1 erdvini duomen kaupimas;
31.2 metaduomen paieška, perži ra, atsisiuntimas ir metaduomen administravimas;
31.3 erdvini duomen ir duomen paslaug registravimas, konfig racija ir teikimas;
31.4 erdvini duomen ir duomen paslaug užsakymas;
31.5 erdvini duomen konvertavimas, koordina i perskai iavimas ir atsisiuntimas;
31.6 erdvini duomen ir duomen paslaug naudojimo statistika ir ataskaitos;
31.7 naudotoj informavimas ir komunikacija, erdvini duomen klaid registravimas.
31.8 elektroniniai mok jimai ir atsiskaitymai;
31.9 autorini teisi ir licencijavimo administravimas;
32.

LGII duomen

teik j

informacini

sistem

technologin s s sajos apima metaduomen

surinkimo, erdvini duomen teikimo ir duomen paslaug technologin s s sajos.
V. LGII INFORMACIN STRUKT RA
33.

LGII informacin

strukt r

sudaro erdviniai duomenys, metaduomenys, klasifikatoriai,

informacija, duomen mainai tarp LGII ir kit informacini sistem (informacijos šaltini ), informacijos ir
erdvini duomen apdorojimo proces rezultatai.
34.

LGII apima šias erdvini duomen temas, ta iau nepasiriboja vien tik šiomis temomis:

34.1 Koordina i atskaitos sistemos;
34.2 Geografinio tinklelio sistemos;
34.3 Geografiniai pavadinimai;
34.4 Administraciniai vienetai;
34.5 Adresai;
34.6 Žem s kadastro sklypai;
34.7 Transporto tinklai;
34.8 Hidrografija;
34.9 Saugomos teritorijos;
34.10 Žem s paviršiaus aukštis ir batimetrija;
34.11 Žem s danga;
34.12 Ortofotografinis vaizdai;
34.13 Geologija;
34.14 Statistiniai vienetai;
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34.15 Pastatai;
34.16 Dirvožemis;
34.17 Žem s naudojimas;
34.18 Žmoni sveikata ir sauga;
34.19 Komunalini

moni infrastrukt ra ir valstyb s tarnybos;

34.20 Aplinkos steb senos priemon s;
34.21 Gamybos ir pramon s renginiai;
34.22 Žem s kio ir akvakult ros infrastrukt ra;
34.23 Gyventoj pasiskirstymas – demografija;
34.24 Tvarkomos/ribojamos/reglamentuojamos zonos ir vienetai;
34.25 Gamtini pavoj zonos;
34.26 Atmosferos s lygos;
34.27 Meteorologin s geografin s s lygos;
34.28 Okeanografin s geografin s s lygos;
34.29 J r regionai;
34.30 Biogeografiniai regionai;
34.31 Buvein s ir biotopai;
34.32 Gyv n ir augal r ši pasiskirstymas;
34.33 Energijos ištekliai;
34.34 Naudingosios iškasenos.
35.

LGII klasifikatori sistem sudaro anks iau išvardint erdvini duomen tem klasifikatoriai.

36.

Klasifikatori

sistema tvarkoma derinant su Europoje S jungoje naudojamomis geografini

objekt klasifikacijomis.
37.

LGII metaduomenis sudaro metaduomenys apie LGII duomen

teik j

teikiamus erdvinius

duomenis ir duomen paslaugas.
38.

LGII duomen teik jai atsako už per LGII teikiam metaduomen , erdvini duomen ir duomen

paslaug turin , kokyb , teikimo ir naudojimo s lygas.
VI. INFORMACIJOS TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS
39.

Valstyb s oficial s georeferenciniai erdviniai duomenys tvarkomi ir teikiami naudotojams pagal

LGII valdytojo patvirtintas technines specifikacijas, teikimo ir naudojimo s lygas.
40.

LGII duomen teik j teminiai erdviniai duomenys tvarkomi ir teikiami naudotojams kit teis s

akt nustatyta arba LGII duomen teik j tvarka.
41.

Skirting LGII duomen teik j integruoti erdviniai duomenys ar duomen paslaugos tvarkomos

ir teikiamos naudotojams pagal j susitarimu patvirtintas specifikacijas, teikimo ir naudojimo s lygas.
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LGII tvarkytojas užtikrina LGII centrin je informacin je sistemoje saugom

duomen ,

informacijos, duomen paslaug apskait , administravim ir teikim naudotojams.
43.

LGII duomen teik j ir LGII tvarkytojo susitarimo pagrindu LGII duomen teik j erdviniai

duomenys arba j kopijos gali b ti saugomi LGII centrin je informacin je sistemoje.
44.

LGII naudotojai gali gauti erdvinius duomenis ir naudotis duomen paslaugomis LGII duomen

teik j nustatytomis s lygomis.
VI. LGII S VEIKA SU KITOMIS INFORMACIN MIS SISTEMOMIS
45.

LGII duomen

teik j

– valstyb s kadastr , registr

ir kit

valstyb s informacini

sistem

duomenimis kei iamasi j veikl reglamentuojan i teis s akt ir ši nuostat pagrindu.
46.

LGII duomen

teik j

– valstyb s kadastr , registr

ir kit

erdviniai duomenys, teikiami per LGII portal , yra oficial s. J

valstyb s informacini

sistem

naudojimas valstyb s kadastruose,

registruose ir kitose valstyb s informacin se sistemose yra privalomas, jeigu erdvini duomen naudojimas
numatytas atitinkam

valstyb s kadastr , registr

ir kit

valstyb s informacini

sistem

veikl

reglamentuojan iuose teis s aktuose.
47.

Per LGII portal

iš LGII centrin s informacin s sistemos teikiami valstyb s oficial s

georeferenciniai erdviniai duomenys privalomai naudojami kituose valstyb s kadastruose, registruose ir
kitose valstyb s informacin se sistemose, jeigu georeferencini erdvini duomen naudojimas numatytas
atitinkam valstyb s kadastr , registr ir kit valstyb s informacini sistem veikl reglamentuojan iuose
teis s aktuose.
48.

LGII duomen teik j , kurie n ra valstyb s kadastr , registr ir kit valstyb s informacini

sistem valdytojai ir tarkytojai, erdviniai duomenys teikiami ir naudojami kitose informacin se sistemose t
erdvini duomen teik j nustatyta tvarka ir s lygomis.
49.

Per LGII portal teikiami valstyb s ir savivaldybi oficial s georeferenciniai erdviniai duomenys

ir valstyb s kadastr , registr

ir kit

valstyb s informacini

sistem

erdviniai duomenys yra vieši ir

prieinami kitoms informacin s sistemoms.
VII. DUOMEN PERDAVIMAS UŽSIENIO VALSTYB MS
50.

LGII duomen teik j erdviniai duomenys užsienio valstyb ms teikiami Lietuvos Respublikos

statym , tarptautini sutar i ir kit teis s akt numatytais atvejais.
51.

LGII duomen teik j erdvini duomen teikimo užsienio valstyb ms b dai ir formos, nustatomi

kiekvienu atveju atskirai LGII valdytoj ir LGII duomen teik j susitarimu.
52.

Metaduomen apie LGII duomen teik j erdvinius duomenis ir duomen paslaugas teikimas

užsienio valstyb ms neribojamas. Metaduomenys gali b ti teikiami viešais kompiuteri tinklais.
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VIII. REIKALAVIMAI DUOMEN APSAUGAI
53.

LGII tvarkytojas privalo užtikrinti, kad duomenys, saugomi LGII centrin je informacin je

sistemoje, b t apsaugoti nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteis to platinimo, taip pat nuo bet kokio kito
neteis to naudojimo.
54.

Duomen

kategorijas, j

apsaugos lygmenis ir priemones nustato LGII valdytojas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomen teisin s apsaugos statymu (Žin., 1996, Nr. 631479; 2003, Nr.15-597) ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1997 m. rugs jo 4 d. nutarimu Nr. 952 „D l
duomen saugos valstyb s ir savivaldybi informacin se sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 245).
55.

LGII tvarkytojas, LGII duomen

teik jai ir LGII duomen

naudotojai už duomen

saugos

reikalavim pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka.
IX. LGII FINANSAVIMAS
56.

LGII veikla finansuojama:

56.1 Lietuvos Respublikos valstyb s biudžeto l šomis;
56.2 l šomis gautomis už atlygintin pasaug teikim ;
56.3 valstyb s investicij l šomis.
57.

LGII centrin s informacin s sistemos administravimas, atnaujinimas ir pl tra finansuojami

Lietuvos Respublikos valstyb s biudžeto l šomis.
58.

LGII duomen

teik j

– valstyb s kadastr , registr

ir kit

valstyb s informacini

sistem

tvarkytoj ir kit valstyb s viešojo administravimo institucij su LGII susijusios veiklos finansuojamos iš j
biudžeto teis s akt nustatyta tvarka.
59.

LGII duomen teik j – savivaldos viešojo administravimo institucij su LGII susijusios veiklos

finansuojamos iš savivaldybi biudžeto teis s akt nustatyta tvarka.
60.

LGII pl tros projektai gali b ti finansuojami valstyb s ir savivaldybi

biudžet , valstyb s

investicij programos, Europos S jungos fond l šomis.
X. LGII REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
61.

LGII reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka.

62.

LGII reorganizavim ar likvidavim turi teis inicijuoti LGII valdytojas.

63.

LGII reorganizavimas ar likvidavimas turi b ti derinamas su visomis suinteresuotomis

organizacijomis ir LGII duomen teik jais. LGII valdytojas ne v liau kaip prieš 30 dien privalo jas
informuoti apie pos d , kuriame numatoma svarstyti LGII reorganizavimo ar likvidavimo klausim .
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Likviduojant LGII, jos centrin je informacin je sistemoje saugomi duomenys perduodami kitai

informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstyb s archyvams Lietuvos Respublikos
dokument ir archyv

statymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.
______________
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