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TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS CENTRUI „GIS-CENTRAS“ 

 

Įmonės veiklos kryptys 

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau –VĮ 

„GIS-Centras“) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 153 

„Dėl Agroresursų tyrimo laboratorijos priskyrimo valstybinės geodezijos tarnybos reguliavimo 

sferai“, pagrindu, kai buvo priimtas sprendimas reorganizuoti Agroresursų tyrimo laboratoriją į 

valstybės įmonę. VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės lėšų įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise 

priklauso valstybei ir jai perduotą ir įgytą valstybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo 

teise. VĮ „GIS-Centras“ pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti administracines ir viešąsias paslaugas 

atliekant valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimą, diegimą, techninį palaikymą ir priežiūrą, 

atlikti valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimą, jų aptarnavimą ir platinimą naudotojams, 

vykdyti Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo, Lietuvos erdvinės informacijos portalo, 

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo tvarkytojo 

funkcijas, įgyvendinant administravimo sistemą atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, bei kitą 

veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų, kartografijos ir geodezijos 

srityse, taip pat siekti pelningos veiklos. 

VĮ „GIS-Centras“ atlieka viešąjį administravimą, vykdo teisės aktais pavestas ir kitas įstatuose 

nustatytas funkcijas (specialieji įpareigojimai): Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos 

įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi VĮ „GIS-Centras“ paskirtas Lietuvos erdvinės informacijos portalo 

tvarkytoju ir yra atsakingas už Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų 

sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 „Dėl 

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“, nurodytų 

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinių, teikimą į INSPIRE portalą,  

Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų 

patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo“, 8 punktu, paskirtas Georeferencinio 

pagrindo kadastro tvarkytoju, o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 30 d. 

įsakymu Nr. 3D-338 „Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių 

stočių tinklo nuostatų ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių 

stočių tinklo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ paskirtas Lietuvos Respublikos globalinės 

padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo tvarkytoju. VĮ „GIS-Centras“ vykdo ir kitą – 

komercinę veiklą: atlieka skaitmeninio kartografavimo paslaugas, erdvinių duomenų, skaitmeninių 

žemėlapių ir elektroninių paslaugų platinimą naudotojams, jų palaikymo paslaugas, distancinių tyrimų 

veiklą, mokymus geoinformatikos, distancinių tyrimų, geodezijos ir kartografijos tematika, geodezinę 

veiklą, mažmeninę prekybą kartografine ir kita produkcija, mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą 

gamtos moksluose ir inžinerijoje, kitą veiklą, kuri neprieštarauja teisės aktams. 

Prioritetinės VĮ „GIS-Centras“ veiklos sritys yra elektroninių paslaugų, užtikrinančių visų 

valstybės kadastrų, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojų, valstybės ir savivaldybių 

institucijų bei kitų asmenų sukurtų erdvinių duomenų rinkinių pasiekiamumą per vieną prieigos tašką, 

teikimas, jų tarpusavio sąveikumo didinimas, erdvinių duomenų rinkinių sudarymas, geografinės 

informacijos sistemų projektavimas, kūrimas ir kompleksinių erdvinių informacijos sprendimų 

įgyvendinimas. 

VĮ „GIS-Centras“ valstybės keliamas tikslas – valstybės socialinių ir politinių tikslų 

įgyvendinimas atliekant specialiuosius įpareigojimus ir pelninga veikla vykdant komercinę veiklą.  
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Veiklos lūkesčiai ir vertinimas 

2018 m. rugpjūčio 13 d. protokoliniu sprendimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė dėl 

VĮ Žemės ūkio informacijos  ir kaimo verslo centro, VĮ Valstybės žemės fondo ir VĮ „GIS-Centras“ 

reorganizavimo sujungimo būdu. Planuojama, kad reorganizavimo procedūros bus užbaigtos iki 2019 

m. gruodžio 31 d., o VĮ „GIS-Centras“ viešojo administravimo funkcijas vykdys po reorganizavimo 

įkurta nauja valstybės įmonė. Veiklos lūkesčiai keliami šiuo metu veikiančios VĮ „GIS-Centras“ 

veiklai, o po planuojamo reorganizavimo įsteigtai naujai valstybės įmonei bus pateikti nauji lūkesčiai.  

Žemės ūkio ministerija, kaip savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (toliau –

savininkas), tikisi, kad VĮ „GIS-Centras“ tinkamai pasirengs planuojamam reorganizavimui: atskirs 

savo teisinėje bazėje, struktūroje ir apskaitoje specialiųjų įpareigojimų funkcijas, kurias vykdys po 

reorganizavimo įkurta nauja valstybės įmonė, taip pat peržiūrės kitas vykdomas komercines veiklas, 

optimizuos jų vykdymo procesus, įvertins ar tos veiklos tebėra aktualios  ir atsisakys nepelningų 

veiklų. Didelis dėmesys turi būti skiriamas racionaliam turto valdymui, siekiant mažinti biudžeto 

asignavimus. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu VĮ „GIS-Centras“ atitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų 

nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – specialiųjų įpareigojimų 

įsakymas) apibrėžtus specialiuosius įpareigojimus, savininkas tikisi, kad įmonė turėtų ne tik pasiekti, 

bet ir viršyti  strateginiame veiklos plane užsibrėžtus tikslus ir rodiklius vykdant specialiuosius 

įpareigojimus. Savininkas tikisi, kad nuosavo kapitalo grąža iš komercinės veiklos per metus bus ne 

mažesnė nei 10 proc. Savininkas nereikalauja mokėti didesnių, nei teisės aktuose numatytų, pelno 

įmokų, tačiau tikisi, kad metinės pelno įmokos į valstybės biudžetą bus ne mažesnės kaip 100 000 

Eur. 

Atskaitomybė 

Įmonės vadovas turi užtikrinti, kad duomenys būtų rengiami ir teikiami Žemės ūkio ministerijai, 

vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo taisyklėmis ir Valstybės valdomų įmonių 

duomenų teikimo grafiku, patvirtintu žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-632 

„Dėl Valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo“. 

VĮ „GIS-Centras“ vadovybės prašoma užtikrinti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-373 „Dėl projekto inicijavimo“ sudarytai 

projekto „Žemės ūkio ministerijos valdymo srities valstybės įmonių (VĮ Valstybės žemės fondo, VĮ 

Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro) vykdomų funkcijų optimizavimas“ (toliau – Projektas) valdymo darbo grupei būtų 

teikiama visa jos prašoma informacija. 

Kita informacija 

VĮ „GIS-Centras“ prašoma laiku parengti naujo laikotarpio įmonės strategijos projektą, 

atsižvelgiant į savininko suplanuotus pokyčius. Tikimasi, kad nuo 2020 m. reorganizuotos įmonės 

valdyboje daugiau nei pusė valdybos narių bus nepriklausomi. 

VĮ „GIS-Centras“ turi apskaitą tvarkyti taip, kad specialiųjų įsipareigojimų sąnaudos (pajamos) 

būtų apskaitomos atskirai ir finansinė informacija būtų paskirstoma pagal įmonės atliekamas funkcijas 

(kaip numatyta specialiųjų įpareigojimų įsakyme).  
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