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Lapas 2 

Įvadas: 

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GIS-Centras” (toliau 

tekste - GIS-Centras, įmonė) įsteigta (pirmieji įstatai įregistruoti) 1992 m. balandžio 14 d.. 

Įmonės kodas 121351441. PVM kodas LT213514410. 

Registracijos adresas: Sėlių g. 66, LT – 08109 Vilnius. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

VĮ „GIS-Centras“ nuo 2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665 pagal 

valstybės tikslus yra priskirta 2 grupės valstybės valdomų įmonių kategorijai. Šiai grupei 

priskirtos valstybės valdomos įmonės turėtų vykdyti nekomercinio pobūdžio veiklą, t. y. 

vykdyti valstybės jai pavestas funkcijas, o komercinę veiklą vykdytų tik tuo atveju, jeigu tai 

netrukdytų siekti joms nustatytų valstybės socialinių ir politinių tikslų. Siektina, kad įmonės 

veikla būtų pelninga. 

 

Vizija: 

Lietuvos oficialiosios erdvinės informacijos paslaugų teikimo lyderis. 

 

VĮ „GIS-Centras“ misija: 

Tenkinti Lietuvos ūkio subjektų oficialios erdvinės informacijos poreikius, teikiant 

patikimus bei sąveikius erdvinių duomenų rinkinius ir su jais susijusias paslaugas. 

 

VĮ “GIS-Centras“ strateginės veiklos kryptys: 

1. Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas. 

2. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros priežiūra ir plėtra. 

3. Rinkos poreikius atitinkančių erdvinės informacijos produktų plėtra. 

 

VĮ “GIS-Centras” 2014 m. vykdyti darbai  

Per 2014 m. įmonė siekdama savo strateginių tikslų vykdė šiuos darbus: 

- tvarkė Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinį pagrindą; 

- tvarkė Lietuvos erdvinės informacijos portalą; 
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- vykdė nuolat veikiančių GPS stočių Lietuvos teritorijoje (LitPOS) tvarkymo ir 

administravimo darbus; 

- platino naudotojams geoinformacinių duomenų bazes ir skaitmeninius žemėlapius, teikė jų 

aptarnavimą, naudojimo technines konsultacijas; 

- vykdė skaitmeninio kartografavimo darbus; 

- vykdė mažmeninę prekybą kartografine produkcija. 

 

Įmonės galimybės ir grėsmės 

Galimybės: ES finansuojami projektai (INSPIRE II, TIIS); su LEIP susiję projektai; 

specializacija ir kooperacija vykdant EI projektus; galimybė kurti naujus produktus ir 

paslaugas; galimybė vykdyti naujas valstybės deleguotas funkcijas; EI sąveikumo ir 

integracijos projektai; bepilotės distancinių tyrimų sistemų teikiamos galimybės. 

Grėsmės: įmonei nepalankūs politiniai sprendimai – šią grėsmę dalinai galima 

sumažinti išnaudojant įmonės lankstumą ir gebėjimą greitai perorientuoti gamybą, 

prisitaikyti rinkoje, panaudojant įmonės turimą projektų rengimo patirtį, pasinaudojant  

iniciatyviais ir kūrybiškais darbuotojais; EI teisinio, techninio ir kokybės reglamentavimo 

trūkumo keliamą grėsmę įveikti ar bent sumažinti geriausia pasinaudojant iniciatyviais ir 

kūrybiškais darbuotojais bei įmonės turima projektų rengimo patirtimi; didėjančią 

konkurenciją GI rinkoje įmonė planuoja atremti tuo, kad ji žinoma kaip LEII platformos, su 

kuria siejami kiti erdvinės informacijos projektai, kūrėja, išnaudojant gerą įmonės reputaciją 

ir palaikant gerus santykius su galimais partneriais bei užsakovais, išnaudojant turimą 

modernią technologinę bazę; galinčių atsirasti produktų pakaitalų grėsmę GIS-Centras 

planuoja įveikti pasinaudodamas iniciatyviais ir kūrybiškais darbuotojais, plačiomis jų GIS, 

IT, kartografijos žiniomis, įmonės turima projektų rengimo patirtimi, turima modernia 

technologine baze. 

 

VĮ “GIS-Centras” veikla per 2014 m.  

VĮ „GIS-Centras“ dirba verslas-verslui ir verslas-vyriausybei naudotojų segmente, 

t.y. įmonės klientai yra ūkio subjektai ir valstybės bei savivaldos institucijos. Auganti 

ekonomika ir atsigaunantis vartojimas Lietuvoje veikia įmonių lūkesčius, tačiau nežiūrint to, 
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absoliuti dauguma įmonių dar lūkuriuoja ir neskuba investuoti į GIS ir erdvinius duomenis. 

Didelė dalis įmonės klientų ir užsakovų yra valstybės bei savivaldybių organizacijos. 

Daugumai savivaldybių sunkiai sekasi subalansuoti savo pajamas su išlaidomis. Jos 

taupydamos lėšas arba tiesiog jų neturėdamos, atsisakė didžiosios dalies viešųjų pirkimų 

būdu įsigyjamų GIS paslaugų ir geoduomenų. Norint išlaikyti ar didinti paslaugų pardavimo 

apimtis yra labai svarbus pro aktyvus darbas su potencialiais klientais. 2014 m. įmonės 

pajamų, gaunamų iš GIS paslaugų, spartų augimą įtakojo keli sėkmingai laimėti ir 

įgyvendinti projektai. Tačiau perspektyvoje juntama organizacijų tendencija mažinti GIS ir 

erdvinių duomenų pirkimų biudžetus.  

Per 2014 m. VĮ “GIS-Centras” iš teikiamų GIS paslaugų ir kartografinės produkcijos 

pardavimo Žemėlapių parduotuvėje uždirbo 3 178,93 tūkst. Lt pajamų, o iš kitos veiklos ir 

finansinių pajamų gavo - 2,64 tūkst. Lt , be to įmonė gavo 2 860,00 tūkst. Lt valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų patirtų išlaidų kompensavimui, vykdant valstybės deleguotas funkcijas. 

Per 2014 m. pagal neterminuotas darbo sutartis GIS-Centre buvo įdarbintas 21 

naujas darbuotojas, iš kurių 16 darbuotojų įdarbinti naujai Kaune įkurtoje duomenų 

tvarkymo grupėje (pagrindinė darbo funkcija – georeferencinio pagrindo tvarkymo darbai). 

Per ataskaitinius metus įmonę paliko 10 darbuotojų. Gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 72 

darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2014 m. sudarė 2756 Lt. Pagrindinių 

įmonės darbuotojų pareigybiniai atlyginimai: skyrių vedėjai – 4000 Lt; vyriausiasis 

technologas – 3900 Lt; sistemų administratorius ir sistemų analitikas - 3780 Lt; duomenų 

administratorius – 3150 Lt; GIS technologijų inžinierius – 2850 Lt; duomenų inžinierius – 

2550 Lt; vyresnysis duomenų operatorius – 1900 Lt; duomenų operatorius – 1500 Lt; 

konsultantas-pardavėjas – 1100 Lt. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė išoriniuose socialiniuose projektuose nedalyvavo. 

VĮ “GIS-Centras” 2014-12-31 valstybės kapitalas sudarė 757,57 tūkst. Lt, o nuosavas 

kapitalas - 2210,72 tūkst. Lt.  

Per 2014 m. GIS-Centras įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 208,94 Lt, o 

nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Įgyvendinant projektą „LEII paslaugų plėtra 

įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ iš ES struktūrinių fondų 

subsidijų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 813,67 tūkst. Lt , nematerialaus turto 
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(atnaujintos programinės įrangos licencijos) už 2403,08 tūkst. Lt ir už 4666,61 tūkst. Lt 

sukurta interaktyvių elektroninių paslaugų bei atnaujinta LEII portalo svetainė. Laikotarpio 

pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 4,701 mln. Lt, o nematerialaus 

turto likutinė vertė – 6,879 mln. Lt. Atsargų laikotarpio pabaigai turėjome sukaupę už 

140,81 tūkst. Lt, tai buvo prekės skirtos pardavimui Žemėlapių parduotuvėje. Metų 

pabaigoje įmonė investavo į inovatyvias technologines priemones, įsigydama bepilotę 

distancinių tyrimų ir matavimų sistemą. 

Įmonės darbuotojai dalyvavo seminaruose, sėmėsi patirties ir skaitė pranešimus 

tarptautinėse konferencijose: Nyderlandų kadastro įstaigoje; Belgijos nacionaliniame 

geografijos institute; INSPIRE Conference 2014, Danija; Keli darbuotojai dalyvavo 

specializuotuose kvalifikacijos kėlimo ir mokymo kursuose su ArcGIS programine įranga; 

dvidešimt keturi įmonės darbuotojai dalyvavo Lietuvos ESRI naudotojų konferencijoje, 

skaityti pranešimai erdvinių duomenų tvarkymo ir kartografijos temomis. 

2013 m. GIS-Centre pradėta kurti ir įdiegta, o 2014 m. sertifikuota kokybės vadybos 

sistema, aprašyta visa eilė veiklos procesų, pagal kuriuos veikla organizuojama taip, kad užtikrintų ir 

gerintų vidaus kontrolę. 

Įmonės strateginių veiklos tikslų įgyvendinimo ataskaita pateikta priede 1. 

 

 

Pajamų struktūra per 2014 m.  

VĮ „GIS-Centras“ savo veiklą pagal gaunamas pajamas skirsto į dvi kryptis (šakas): tai 

teisės aktais nustatytų veiklų vykdymas finansuojamas valstybės biudžeto patirtoms veiklos 

sąnaudoms kompensuoti ir komercinė įmonės veikla kurią sudaro GIS teikiamos paslaugos, 

mažmeninė prekyba kartografine produkcija Žemėlapių parduotuvėje, kita veikla ir 

finansinės pajamos. 2014 m. lėšos teisės aktais nustatytų veiklų vykdymo patirtoms išlaidoms 

kompensuoti buvo gautos vasario mėnesio pabaigoje, pajamos iš žemėlapių prekybos metų 

laikotarpyje gaunamos daugmaž tolygiai. Prekybą kartografine produkcija šiek tiek pagyvino 

įdiegta elektroninė parduotuvė. Tikimasi, kad ilgainiui elektroninės prekybos apimtys gali 

susilyginti su įprastinės  prekybos pardavimų apimtimis. 
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Komercinės veiklos pajamų pasiskirstymas: 

Eil. Nr. Pajamų šaltinis Suma, tūkst. Lt 

1. GIS paslaugos 2 997,86 

2. Prekyba žemėlapių parduotuvėje 181,07 

3. Kita veikla ir finansinės pajamos  2,64 

 Viso: 3 181,57 

Atitinkamai ankstesnių metų pardavimo pajamos sudarė: 2013 m. – 933,96 tūkst. Lt, 

2012 m.-1200,68 tūkst. Lt, 2011 m.- 1062,94 tūkst. Lt.. 

 

Kaštų struktūra per 2014 m.  

Per 2014 metus vykdydamas valstybės deleguotas funkcijas VĮ „GIS-Centras“ patyrė 

2860,00 tūkst. Lt išlaidų, o komercinės veiklos išlaidos sudarė 2311,59 tūkst. Lt. Didžiausią 

įmonės kaštų dalį sudaro darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu 

susiję socialinio draudimo mokesčiai, bei turto amortizacijos kaštai. Žemėlapių parduotuvės 

patiriamų išlaidų pagrindinę dalį sudaro parduotų prekių savikaina, po to eina su darbo 

užmokesčiu susijusios išlaidos. 

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės patirti kaštai išskirti į dvi grupes: 

- veiklos sąnaudos, kurias sudaro žemėlapių parduotuvės pardavimo sąnaudos, 

bendrosios ir administracinės įmonės sąnaudos; 

- žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina; 

Lentelėje pateikiamas komercinės veiklos kaštų pasiskirstymas : 

Eil. Nr. Kaštai Suma, tūkst. Lt 

1. Veiklos sąnaudos:  

1.1. Žemėlapių parduotuvės pardavimo sąnaudos 53,96 

1.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2085,51 

2. Žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina 172,12  

 Viso: 2311,59 

 

Bendras 2014 metų VĮ „GIS-Centras“ ūkinės-finansinės veiklos rezultatas yra 

teigiamas ir sudaro 826,66 tūkst. Lt pelno (prieš apmokestinimą). Palyginimui ankstesnių 

metų atitinkamų laikotarpių veiklos rezultatai: 2013 m. - 76,06 tūkst. Lt pelno, 2012 m - 

157,06 tūkst. Lt pelno. Pagrindinė padidėjusio veiklos pelningumo priežastis, tai GIS 
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paslaugų pardavimo pajamų padidėjimas per šiuos ataskaitinius metus, sėkmingai pavykus 

laimėti kelis viešojo pirkimo konkursus.  

 

Planuojami VĮ „GIS-Centras“ projektai 

Įmonė nuo 2012 m. pavasario kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM 

dalyvauja projekte „LEII paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos 

priemones“. Šiuo projektu vystoma Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra sukuriant 

georeferencinio pagrindo kadastro sąveikumo su INSPIRE, valstybės registrais, kadastrais ir 

informacinėmis sistemomis priemones, pritaikytas duomenų pokyčių (pasikeitimų) 

paslaugomas teikti per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, taip pat plėtojamos 5 portalo 

elektroninės paslaugos. Projektą numatoma baigti 2015 m. gegužės mėn. 

2015 m. toliau bus tęsiami Lietuvos georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos 

erdvinės informacijos portalo tvarkymo ir nuolat veikiančių GPS stočių Lietuvos teritorijoje 

(LitPOS) tinklo tvarkymo ir administravimo projektai. GIS-Centras 2014 m. vykdė 

inovatyvų erdvinių duomenų automatizuoto generalizavimo projektą, kurio metu buvo 

pasiekti Lietuvoje unikalūs rezultatai, leidžiantys naudotojams pateikti atnaujintus vidutinio 

mastelio duomenis per patį trumpiausią laiką, kelis kartus sumažinti erdvinių duomenų 

bazės rengimui išleidžiamas lėšas, o duomenų rengimo terminas sutrumpėja nuo 4 metų iki 

2 mėnesių. Projekto metu įgytą patirtį ir žinias įmonė numato pritaikyti dalyvaudama 

tolimesniuose kartografinio generalizavimo projektuose. 

Ataskaitinių metų pabaigoje GIS-Centras investavo į inovatyvias technologines 

priemones, įsigydama bepilotę distancinių tyrimų ir matavimų sistemą, kurią planuojama 

panaudoti tiek iš biudžeto finansuojamuose georeferencinio pagrindo tvarkymo darbuose, 

tiek teikiant komercines paslaugas. 

 

 

 

 

Direktorius       Evaldas Rožanskas  

 


