LITPOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau –
LitPOS) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą naudojimosi LitPOS tvarką,
naudotojų teises, pareigas ir atsakomybę, tvarkytojo teises ir pareigas.
2. LitPOS – Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau – GPNS)
nuolatinių stočių tinklas, Lietuvos Respublikos valstybinio geodezinio pagrindo infrastruktūros
dalis, leidžianti nustatyti objekto padėtį realiu laiku, teikiant pataisas ryšio priemonėmis iš
žinomų taškų.
3. Visi LitPOS duomenys yra vieši ir teikiami nemokamai.
4. LitPOS valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministerijos.
5. LitPOS tvarkytojo funkcijas atlieka Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras „GIS-Centras“.
6. LitPOS naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys GPNS įrangą objektų erdvinei
padėčiai nustatyti.
LitPOS veiklą, darbo organizavimą, duomenų tvarkymą, saugą ir naudojimą, LitPOS valdytojo ir
LitPOS tvarkytojo teises bei pareigas nustato ir reguliuoja Lietuvos Respublikos globalinės padėties
nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo bendrieji ir saugos nuostatai (toliau – Nuostatai)
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/24bf8d20374211e48fcad59d61177654 ; TAR, 2014-09-08,
Nr. 11991).
II. NAUDOJIMOSI LITPOS TVARKA
7. LitPOS sudaro tolygiai šalies teritorijoje išdėstytos GPNS referencinės stotys, duomenų
perdavos tinklas ir duomenų tvarkymo centras. Duomenų srautai realiu laiku perduodami iš
GPNS referencinių stočių į duomenų tvarkymo centrą skirtinėmis duomenų perdavimo
linijomis. GPNS referencinių stočių matavimų duomenys yra apibendrinami, sisteminami,
telemetrinio ryšio kanalais transliuojamos naudotojams GPNS pataisos.
8. Pataisos transliuojamos šiais formatais: RTCM 2.3, RTCM 3.0, CMR, CMR+, DGPS.
GPPS paslaugai reikalingi GPS matavimų duomenys atsiunčiami per FTP serverį arba
elektroniniu paštu.
9. LitPOS naudotojai turi prisijungti prie LitPOS sistemos ir gauti LitPOS vartotojo vardą bei
slaptažodį.
10. LitPOS naudotojai, turintys reikalavimus atitinkančią įrangą, gali jungtis GPRS ir GSM ryšio
priemonėmis prie nurodytų LitPOS serverių ir gauti geodezinių koordinačių pataisas realiu laiku
vykdant matavimus.
11. LitPOS naudotojai, neturintys reikalavimus atitinkančią įrangą, gali kreiptis į LitPOS tvarkytoją
dėl virtualios referencinės stoties (maksimaliai arti matuojamų objektų) sudarymo, bei šios
stoties koordinačių pataisų apskaičiavimo.
III. NAUDOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
12. Naudotojų teisės.
12.1. gauti prieigą prie LitPOS duomenų;
12.2. gauti informaciją apie LitPOS kokybės parametrus;
12.3. pagal LitPOS duomenis nustatyti erdvinę objekto padėtį Žemės paviršiuje Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir perduoti šiuos duomenis tretiesiems asmenims.
13. LitPOS naudotojų pareigos:
13.1. Registruotis LitPOS svetainėje:
https://www.geoportal.lt/geoportal/web/litpos/registracija. Užpildžius įprastą

registracijos formą, LitPOS naudotojams elektroniniu paštu atsiunčiamas LitPOS
vartotojo vardas ir slaptažodis bei pataisų teikimo paslaugos serverio adresas;
13.2. informuoti LitPOS tvarkytoją apie pastebėtus LitPOS gedimus ir telekomunikacinių
ryšių trukdžius;
13.3. informuoti LitPOS tvarkytoją apie LitPOS kokybės parametrų pasikeitimus;
13.4. pranešti LitPOS tvarkytojui apie naudotojo identifikavimo duomenų pasikeitimus.
14. LitPOS naudotojų atsakomybė.
14.1. LitPOS Naudotojai patys atsako už gaunamų LitPOS duomenų tinkamą
panaudojimą.
IV. TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
15. LitPOS tvarkytojas atsako už LitPOS duomenų saugos įgyvendinimą, reikiamų administracinių,
techninių ir organizacinių saugos priemonių įgyvendinimą, užtikrinimą ir laikymąsi Nuostatuose
ir kituose LitPOS saugos dokumentuose nustatyta tvarka.
16. LitPOS tvarkytojas turi šias teises:
16.1. pakeisti LitPOS vartotojų prisijungimo duomenis;
16.2. suteikti vartotojams skiringas LitPOS naudojimosi privilegijas;
16.3. blokuoti vartotojus;
16.4. išregistruoti vartotojus;
16.5. būtinais atvejais atjungti referencines stotis.
17. LitPOS tvarkytojo pareigos:
17.1. užtikrinti LitPOS techninę priežiūrą, nepertraukiamą LitPOS veikimą, LitPOS
duomenų saugą ir saugų LitPOS duomenų perdavimą kompiuterių tinklais;
17.2. užtikrinti, kad LitPOS duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto veiksmo;
17.3. administruoti LitPOS duomenų teikimą LitPOS naudotojams;
17.4. registruoti LitPOS naudotojus ir suteikti jiems vartotojo vardus bei slaptažodžius.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus ar kenkėjiškai sutrikdę LitPOS veikimą, atsako įstatymų
nustatyta tvarka.
_____________________________

