
VALSTYBĖS ĮMONĖS DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS CENTRO

„GIS-CENTRAS“

2021 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA

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

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

153 „Dėl Agroresursų tyrimo laboratorijos priskyrimo Valstybinės geodezijos tarnybos reguliavimo

sferai“.  Įmonės  kodas  121351441.  PVM  mokėtojo  kodas  LT213514410.  Registracijos  adresas:

Sėlių g. 66, LT- 08109 Vilnius.

Įmonės  savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinanti  institucija  nuo 2018 m.  sausio 1d.   –

Žemės ūkio ministerija. 

VĮ „GIS-Centras“ yra įmonė, kurios prioritetinė veikla yra erdvinių duomenų kūrimas ir su

jais susijusių paslaugų teikimas. VĮ „GIS-Centras“ veiklų pagrindinės strateginės kryptys:

1) Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) tvarkymas ir tobulinimas;

2) Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros (Lietuvos erdvinės informacijos portalas

geoportal.lt, toliau – LEI  portalas) tvarkymas ir plėtra; 

3) Lietuvos  Respublikos  globalinės  padėties  nustatymo  sistemos  nuolatinių  stočių  tinklo

(LitPOS) administravimas ir paslaugų plėtra;

4) topografinių  ir  inžinerinės  infrastruktūros  erdvinių  duomenų  teikimo  elektroninės

paslaugos administravimas;

5) savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių patikra;

6) stambaus  mastelio  topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  informacijos  erdvinių

duomenų tvarkymas;

7) valstybės sienos kartografavimas;

8) skaitmeninio kartografavimo paslaugos; 

9) nuotolinių tyrimų vykdymas, nuotoliniais tyrimais gautų duomenų apdorojimas ir analizė;

10) erdvinės  informacijos  produktų  kūrimas   (erdvinių  duomenų  rinkiniai,  elektroninės

paslaugos,  taikomosios  programos ir programiniai  įrankiai,  žemėlapiai  bei geografinės

informacijos sistemos);

11) erdvinės informacijos gamybos galimybių tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos.

Taip pat VĮ „GIS-Centras“ vykdo ir komercinę veiklą geografinės informacijos sistemų, distancinių

tyrimų ir produktų kūrimo, diegimo bei administravimo srityse.
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VĮ „GIS-Centras“ vykdo Žemės ūkio ministerijos 2021–2024 metų strateginio veiklos plano (toliau

– Strateginis  veiklos  planas)  įgyvendinimą  tiesiogiai  atlikdamas  šiuos  Strateginio  veiklos  plano

programų tikslus, uždavinius bei priemones:

Programos, tikslo,
uždavinio,

priemonės kodas
Programos, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

03-001 Programa
Žemės  tvarkymas  ir  administravimas  bei  erdvinės  informacijos  infrastruktūros
vystymas

01 Tikslas
Įgyvendinti  valstybės  politiką  žemės  administravimo,  žemėtvarkos,  žemės
naudojimo,  geodezijos,  kartografijos  ir  erdvinės  informacijos  infrastruktūros
plėtros srityse 

01-02 Uždavinys 
Vystyti  Lietuvos  erdvinės  informacijos  infrastruktūrą,  rengti   kartografinę
medžiagą ir apskaityti valstybinę žemę miestuose

01-02-01 Priemonė 
Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas

01-02-03 Priemonė 
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas

01-02-09 Priemonė
Lietuvos Respublikos  globalinės  padėties nustatymo sistemos nuolatinių  stočių
tinklo (LITPOS) tvarkymas ir tobulinimas

Priemonė
Topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  informacijos  erdvinių  duomenų
tvarkymas (TIIIS)

1 GRPK (specialiųjų įpareigojimų vykdymas)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) ir VĮ Distancinių tyrimų ir

geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – GIS-Centras) bendradarbiauja įgyvendinant Žemės

ūkio  ministerijos  2021–2023  metų  strateginio  veiklos  plano,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos

Žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-229 „Lietuvos Respublikos žemės

ūkio  ministro  valdymo  sričių  2021–2023  metų  strateginis  veiklos  planas“,  Žemės  tvarkymo  ir

administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos (programos kodas 03

01) priemonę „Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas“ (toliau –

GRPK priemonė). 

GIS-Centras vadovaudamasis ŽŪM ir GIS-Centras 2021 m. balandžio mėn. 16 d. sutartimi

Nr.  (4.22E)10MF-20  (toliau  –  GRPK  sutartis),  įgyvendino  GRPK  priemonę  vykdydamas
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georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimo ir palaikymo darbus Lietuvos Respublikos

teritorijoje (toliau – GRPK darbai). 

Vadovaujantis GRPK sutartimi, įgyvendinant GRPK priemonę 2021 metais atliekami GRPK

darbai, kurių vertinimo kriterijai yra:

1. Atnaujinti Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija pagal 2020–2021

metų  ortofotografinio  žemėlapio,  apimančio  33  proc.  Lietuvos  Respublikos  teritorijos  (t.  y.

918 žemėlapio  M 1:10 000  nomenklatūrinio  skaidymo  lapų  LKS-94  koordinačių  sistemoje),

informaciją; 

2. Patikslinti Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) duomenys ir informacija

pagal  gavėjų  pateiktas  pastabas,  duomenų  teikėjų  ir  susijusių  registrų  tvarkytojų  pateiktą

informaciją.

GIS-Centras, įgyvendindamas GRPK priemonę,  atnaujino ir tvarkė: GRPK erdvinį duomenų

rinkinį ir Georeferencinio pagrindo žemėlapį, vykdė GRPK palaikymo darbus.

Atsižvelgiant į GRPK sutarties 4 priede nurodytą darbų atlikimo grafiką, 2021 m. I pusmetį

buvo atlikti darbai aprašyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Priemonės įgyvendinimo darbai, atlikti 2021 metų I pusmetį.

Eil.
Nr.

GRPK duomenų atnaujinimas
ir palaikymas

2021 m. I pusmetį
Numatyta atlikti

pagal grafiką
Atlikta, pastaba

1. Atnaujinti GRPK erdvinių duomenų rinkinį (toliau – GRPK EDR):

1.1.

Atnaujinti sluoksnių KELIAI, 
GELEZINK, HIDRO_L, 
PLOTAI, PLOTAI_L, PASTAT,
BOKSTAI erdvinius duomenis 
pagal 2020–2021 metų 
ortofotografinį žemėlapį

50%

Atnaujinti  sluoksnių  KELIAI,
GELEZINK, HIDRO_L, PLOTAI,
PLOTAI_L, PASTAT, BOKSTAI
erdviniai  duomenys  pagal  2020-
2021  metų  Lietuvos  Respublikos
teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį
rastrinį  ortofotografinį  žemėlapį
(toliau – ORT10LT) – ne mažiau
20%  -  I  metų  ketvirtį,  30%  -  II
metų  ketvirtį,  atnaujinamos
teritorijos.
Iš viso atnaujinta  atitinkamai 184
ir  275  žemėlapio  M1:10000
nomenklatūrinio  skaidymo  lapų
LKS-94  koordinačių  sistemoje
(toliau – lapai) dengiama teritorija,
(1 pav.).

1.2. Atnaujinti sluoksnio RIBOS 
miestų, savivaldybių, apskričių 

Priemonės
įgyvendinimas

VĮ  „GIS-Centras“  išanalizavo
Adresų  registro  ir  GRPK  EDR
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Eil.
Nr.

GRPK duomenų atnaujinimas
ir palaikymas

2021 m. I pusmetį
Numatyta atlikti

pagal grafiką
Atlikta, pastaba

ribų erdvinius duomenis 
remiantis Adresų registro 
duomenimis bei GRPK EDR 
duomenimis

duomenis  ir  2021  m.  I  pusmetį
atnaujino GRPK sluoksnio RIBOS
erdvinius  objektus,  žyminčius
miestų,  savivaldybių  ir  apskričių
ribas

1.3.
Atnaujinti sluoksnio AUKSTIS 
erdvinius duomenis remiantis 
LIDAR duomenimis

Priemonės
įgyvendinimas

Atliekama  GRPK  sluoksnio
AUKSTIS  erdvinių   duomenų
atnaujinimo  pagal  LIDAR
duomenis analizė

1.4.
Atnaujinti VIETOV_T erdvinius 
duomenis pagal Adresų registro 
informaciją

Priemonės
įgyvendinimas

GRPK  sluoksnio  VIETOV_T
duomenys  atnaujinti  2021  m.  II
ketvirtį  pagal  Adresų  registro
gyvenviečių  ribas  ir  adresus.
Adresų registro duomenų versija –
2021-04.  Toliau  GRPK sluoksnio
VIETOV_T  duomenys  bus
atnaujinti 2021 m. II pusmetį

1.5.
Atnaujinti sluoksnio GEODEZ 
erdvinius duomenis

Priemonės
įgyvendinimas

GRPK  sluoksnio  GEODEZ
objektai  2021  m.  I  pusmetį
atnaujinti  pagal  Valstybinio
geodezinio  pagrindo  duomenų
rinkinio duomenis

1.6.

Atnaujinti sluoksnių ELEKTR_L,
ELEKTR_T, KLIUTYS, 
DUJOS_L, NAFTA_L erdvinius 
duomenis

Priemonės
įgyvendinimas

Atliekama sluoksnių ELEKTR_L,
ELEKTR_T,  KLIUTYS,
DUJOS_L,  NAFTA_L  duomenų
atnaujinimo analizė

2.
Patikslinti GRPK EDR pagal 
naudotojų1 pateiktus pastabas2 
(netikslumus).

Pagal informaciją,
gautą nuo 2020 m.
gruodžio 1 d. iki

2021 m. birželio 1 d.

Išanalizuoti 2020 m. gruodžio 1 d.
– birželio 1 d. pateikti pranešimai
ir  prireikus  patikslintas  GRPK
EDR.  Iš  viso  2021  m.  I  pusmetį
gauti 59 pranešimai (2 pav.)

3.
Atlikti GRPK EDR objektų 
patikras vietovėje.

10 vnt. – 2021 m. I
ketvirtį, 15 vnt. –
2021 m. II ketvirtį

2021  m.  I  ketvirtį  atlikta  GRPK
objektų kokybės patikrų vietovėje
skaičius – 18,  2021 m. II ketvirtį –
15 (3 pav.).

4.
Atnaujinti georeferencinio 
pagrindo žemėlapio sutartinius 
ženklus

Priemonės
įgyvendinimas

Ataskaitinio  laikotarpio  metu
sukurti  GRPK  žemėlapio
sutartiniai ženklai, žymintys ašines
kanalizuotų  upių,  tekančių
vamzdinėmis pralaidomis, linijas

5. Atnaujinti GRPK žemėlapį
Priemonės

įgyvendinimas

Atskaitiniu  laikotarpiu  atnaujintas
GRPK žemėlapis ir teikiamas LEI
portalo  naudotojams  per
geoportal.lt

6. Palaikyti GRPK Priemonės Užtikrintas  nepertraukiamas

1 Naudotojai – tai gavėjai, GRPK duomenų teikėjų ir susijusių registrų tvarkytojai.
2 Netikslumai (pastabos) – tai informacija apie GRPK erdvinių objektų pasikeitimus ar netikslumus.
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Eil.
Nr.

GRPK duomenų atnaujinimas
ir palaikymas

2021 m. I pusmetį
Numatyta atlikti

pagal grafiką
Atlikta, pastaba

įgyvendinimas
GRPK  palaikymas.  Atlikti
nuolatiniai darbai numatyti GRPK
sutarties 3 priedo III skyriuje. 

1 pav. Teritorija, kurioje 2021 m. pusmetį buvo atnaujinti GRPK sluoksnių KELIAI, GELEZINK, HIDRO_L,
PLOTAI, PLOTAI_L, PASTAT, BOKSTAI erdviniai duomenys pagal 2020 m. ORT10LT
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2 pav. GRPK objektai, dėl kurių gauti pranešimai apie duomenų ar informacijos netikslumą ar pokytį
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3 pav. 2021 m.  I ir II ketvirtį VĮ „GIS-Centras“ atliktų GRPK objektų patikrų vietos

2 Lietuvos erdvinės informacijos portalas (specialiųjų įpareigojimų vykdymas)

2.1 LEI portalo bendrasis administravimas ir strateginių tikslų rodikliai

Lietuvos  erdvinės  informacijos  portalo  (toliau  –  portalo)  tvarkytojas  2021  metais  vykdydamas

įsipareigojimus  pagal  2021  m.  kovo  26  d.  sutartį  Nr.  8P-21-50/(4.22E.)10MF-15 atliko  šiuos

bendrojo administravimo darbus:

1. Atliko Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų 13 punkte nurodytas funkcijas: 

1.1. užtikrino  nepertraukiamą  LEI  portalo  veikimą  ir  funkcionavimą,  šalino  portalo

funkcionalumo  sutrikimus.   nuolat  tikrino  portalo  sistemas  sudarančių  penkių  posistemių  ir  jų

komponentų sąrankas (konfigūracijas) jų pažeidžiamumui nustatyti. Per 2021 metų 1 pusmetį buvo

užtikrintas 99.98 % proc. viso laiko LEI portalo pasiekiamumas (reikalaujama ne mažiau kaip 90

proc. laiko darbo metu darbo dienomis).

1.2. užtikrino  LEI  portalo  posistemių,  techninės  bei  programinės  įrangos  tinkamą

funkcionavimą,  techninę  priežiūrą  ir  atnaujinimą,  palaikė  Portalo  tinklo  paslaugas  ir  paslaugų
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gavėjams skirtus modulius; 

1.3. nuolat administravo portalo tinklalapį www.geoportal.lt;

1.4. administravo LEI portalo paslaugų gavėjus, nustatinėjo jų teises ir prieigas prie portalo.

Lyginant su 2020 metų pabaiga  pasiektas  4% augimas (976  nauji registruotų paslaugų gavėjų).

Portalo naudotojų augimas parodytas 5 ir  6 pav. diagramose.  Geoportal.lt  mobiliąją  programėlę

Android OS aktyviai naudoja  22.106 naudotojai 33.137 įrenginiuose, per  2021 metų 1 pusmetį

prisijungė 9.626 nauji naudotojai (6 pav.);

1.5. administravo LEI portalo  erdvinių duomenų teikimo sutartis ir LEI portalo elektroninių

paslaugų teikimo sutartis. 

1.6. užtikrino  LEI  portalo  saugą,  atsarginių  portalo  sistemų  duomenų  kopijų  darymą,

atitinkantį reikalaujamą sistemos pasiekiamumo ir atkuriamumo lygį, portalo duomenų apsaugą nuo

neteisėto  sunaikinimo,  pakeitimo,  ar  kitokio  neteisėto  tvarkymo,  viešaisiais  telekomunikaciniais

tinklais perduodamos portalo elektroninės informacijos konfidencialumą.

1.7. rengė pasiūlymus dėl LEI portalo tvarkymo, modernizavimo ir plėtros, pateiktus LEI

portalo ataskaitose;

1.8. pildė  LEI  portalo  turinį  aktualia  informacija  lietuvių  ir  anglų  kalbomis,  rengė

naudojimosi  portalu dokumentaciją:  skaidres,   video mokymų medžiagą,  kūrė pagalbos  tekstus,

konsultavo erdvinių duomenų teikėjus ir portalo paslaugų gavėjus;

1.9. Atliko kitas Portalo nuostatų 13 punkte nurodytas funkcijas;

.

2012 0
3 3

1

2012 0
9 3

0

2013 0
3 3

1

2013 0
9 3

0

2014 0
3 3

1

2014 0
9 3

0

2015 0
3 3

1

2015 0
9 3

0

2016 0
3 3

1

2016 0
9 3

0

2017 0
3 3

1

2017 0
9 3

0

2018 0
3 3

1

2018 0
9 3

0

2019 0
3 3

1

2019 0
9 3

0

2020 0
3 3

1

2020 0
9 3

0

2021 0
3 3

1

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

Registruotų naudotojų skaičius

2 pav. www.geoportal.lt naudotojų dinamika 
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3 pav. Geoportal.lt mobiliosios programėlės naudotojų dinamika metų ketvirčiais 

2. Atliko  veiklas,  susijusias  su  2007  m.  kovo  14  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos

direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (toliau

– INSPIRE direktyva)  įgyvendinimu:

2.1. parengė ir pateikė Žemės ūkio ministerijai INSPIRE direktyvos įgyvendinimo ataskaitos

projektą;

2.2. dalyvavo  devyniuose  ES  institucijų  organizuojamuose  su  INSPIRE  direktyvos

įgyvendinimu  susijusiuose  virtualiuose   renginiuose,  teikė  pastabas  parengtiems  dokumentams,

teikė  Žemės  ūkio  ministerijai  pasiūlymus  dėl  Portalo  plėtros  darbų,  susijusių  su  INSPIRE

direktyvos įgyvendinimu;

2.3. transformavo ir sąveikiomis INSPIRE reikalavimus atitinkančiomis tinklo paslaugomis

(paieškos,  peržiūros,  parsisiuntimo)  publikavo  identifikuotus  INSPIRE  prioritetinių  duomenų

rinkinius,  integruojant  juos  į  atitinkamų  INSPIRE  temų  specifikacijas  atitinkančias  duomenų

struktūras;

2.4. palaikė iki 2021 m.  sukurtas INSPIRE tinklo paslaugas –  užtikrino jų veikimą ir atitiktį

INSPIRE tinklo  paslaugų kokybės  (pasiekiamumo,  pajėgumo ir  našumo)  reikalavimams,  vykdė

nuolatinę jų stebėseną.

LEI portalo strateginių tikslų rodikliai:
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* prognozuojamas plano vykdymas 2021 metų pabaigoje

2.2 LEI portalo erdvinių duomenų paslaugų  administravimas

Lietuvos  erdvinės  informacijos  portalo  (toliau  –  portalo)  tvarkytojas  2020  metų  I  ketvirtį

vykdydamas  įsipareigojimus  pagal  2021  m.  kovo  26  d.  sutartį  Nr.  8P-21-50/(4.22E.)10MF-15

tvarkė  LEI  portalo  erdvinių  duomenų  paslaugas:  rinko,  kūrė,  kaupė  ir  teikė  portalo  paslaugų

gavėjams metaduomenis; kūrė, tvarkė, testavo ir teikė portalo paslaugų gavėjams portalo erdvinių

duomenų elektronines paslaugas, administravo užsakymus. 2021 m. 1 pusmečio pabaigoje teikiamų

paslaugų skaičiai nurodyti lentelėje žemiau. 

Teikiamos el. paslaugos
El. paslaugų

skaičius

Paieškos paslaugos 775

Peržiūros paslaugos 673

Peržiūros paslaugos pritaikytos IS, 
interaktyvioms el. paslaugoms teikti

214

Parsisiuntimo paslaugos 139

Transformavimo paslaugos 129

Iš viso 1930

Per 2021 metų 1 pusmetį portalo paslaugų gavėjams suteikta  2.206.668 paslaugos. Suteiktų

paslaugų augimo dinamika parodyta 7 pav.

Teikiamos el. paslaugos
Suteiktų el. paslaugų

skaičius

Paieškos paslaugos 429.623

Peržiūros paslaugos portalo žemėlapių naršyklėje 644.004

Peržiūros paslaugos suteiktos išorinėms 
1.110.421

10

Rodiklis
2020
 m.

2021 m.
planas

2021 m.
I pusmetis

2021 m. plano
vykdymas, %

LEI portalo registruotų naudotojų skaičius 23.286 24.000 24.262 101%

LEI portalo suteiktų el. paslaugų skaičius 3,7 mln. 3,6 mln. 2,2 mln. 61% (115%*)

LEI portalo erdvinių duomenų paslaugų 
skaičius

1.894 1.600 1.930 106,7%

LEI portalo užsakymų skaičius 10.627 6.000 5.565 92,8% (160%*)



informacinėms sistemoms, portalams, aplikacijoms

Parsisiuntimo paslaugos 5.565

Transformavimo paslaugos 5.565

Informavimo paslaugos 10.573

Užklausimų apdorojimo paslaugos 917

Iš viso: 2.206.668
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4 pav. www.geoportal.lt paslaugų naudojimo dinamika

2.3 LEI portalo interaktyvių el. paslaugų administravimas

2021 metų  I  pusmetį  VĮ „GIS-Centras“  palaikė,  administravo ir  tobulino  devynias  LEI  portalo

interaktyvias elektronines paslaugas:

1 Erdvinės informacijos valdymo internete elektroninė paslauga (EDVI); 

2 Matavimo  duomenų  atitikties  georeferencinio  pagrindo  kadastro  duomenims

patikrinimo elektroninė paslauga;

3 Lietuvos  Respublikos  žemės  fondo  žemės  analizės  ir  žemės  vertinimo  elektroninė

paslauga (ŽFAV);

4 Laisvos valstybinės žemės fondo informacijos teikimo elektroninė paslauga (LVŽF);
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5 Geodezinės,  kartografinės  ir  žemės  tvarkymo  grafinės  medžiagos  teikimo  elektroninė

paslauga;

6 Teminių erdvinių duomenų centralizuotos prieigos elektroninė paslauga (TEDP);
7 Sutikimų  valstybinėje  žemėje  tiesti  susisiekimo  komunikacijas,  tinklus  ir  statyti

statinius teikimo elektroninė paslauga (SUVA);

8 Topografinių  planų informacijos  teikimo,  priėmimo ir  derinimo elektroninė paslauga

(TOPD);

9 Išvadų dėl žemės sklypų ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypų ribų, ploto

patikslinimo  teritorijų  planavimo  dokumente  ar  žemės  valdos  projekte  būtinumo  teikimo

elektroninė paslauga (NTK21).

Per 2021 metų 1 pusmetį buvo užtikrintas visų išvardytų interaktyvių elektroninių paslaugų

techninės,  kompiuterinės  ir  programinės  įrangos  tinkamas  funkcionavimas,   erdvinių  duomenų

naujinimas  ir  priežiūra,   naudotojų administravimas  ir  konsultavimas,  planuotos  ir  įgyvendintos

viešinimo priemonės. Pasirengta naujų sutikimų išdavimo el. paslaugų teikimui. 

Paslaugų naudojimas augo. Intensyviausiai  naudojamų interaktyvių el.  paslaugų (išskyrus

atskirame skyrelyje aprašytą TOPD) augimo rodikliai parodyti žemiau pateiktose diagramose.
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 5 pav. LEI portalo pagrindinių interaktyvių el. paslaugų dinamikos rodikliai

2.4 Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninė paslauga 
(TOPD)

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo su inžinerinius

tinklus  eksploatuojančiomis  organizacijomis  viešoji  elektroninė  paslauga  (toliau  –  TOPD  el.

paslauga)  apima  topografavimo  dokumentų  tikrinimo  atsakingose  organizacijose,  derinimo

savivaldybėse ir  proceso eigos stebėjimo procedūras. Paslaugos naudotojai  aktualioje  teritorijoje

gali  gauti  žinias  iš  inžinerinius  tinklus  eksploatuojančių  organizacijų  apie  inžinerinių  tinklų

objektus. Planuotojams TOPD el. paslauga suteikia galimybę pasitikrinti ar jiems aktuali teritorija

yra suderinta TOPD el. paslaugos procedūrose.

Vykdant Lietuvos erdvinės informacijos portalo plėtros ir palaikymo darbų 2021 m. kovo 26

d. sutartį Nr.  8P-21-50/(4.22E.)10MF-15  pagal sutartyje nurodytus darbų techninius reikalavimus

buvo vykdomi toliau išvardinti darbai.
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Ataskaitinio laikotarpio metu užtikrintas elektroninės paslaugos techninės, kompiuterinės ir

programinės  įrangos  tinkamas  funkcionavimas,   erdvinių  duomenų  naujinimas  ir  priežiūra,

naudotojų administravimas ir konsultavimas.

Visą  ataskaitinį  laikotarpį  geodezininkams,  turintiems  geodezininko  kvalifikacijos

pažymėjimą,  buvo  suteikiama  prieiga  prie  TOPD el.  paslaugos.  Visi  vartotojai  (geodezininkai,

savivaldybių, inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios institucijos ir įmonės) buvo

konsultuojami el. paštu topd@gis-centras.lt bei telefonu. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį per TOPD

el. paslaugą suderinta 43.940 planų. Iš jų – 21.617 topografinių planų ir 21.264 – inžinerinių tinklų

planai. 
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6 pav. TOPD suderinti planai

Vadovaujantis pakeistu Geodezijos ir kartografijos įstatymu ir jį lydinčiaisiais teisės aktais –

topografiniai  planai  ir  inžinerinių  tinklų  planai  2021  metų  2  pusmetyje  bus  teikiami  tikrinti

naudojant  Topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  informacinės  sistemos  (toliau  –  TIIIS)  el.

paslaugą „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti“.

Pilnai funkcionuojant TIIIS el. paslaugai TOPD el. paslaugos veikimas bus sustabdytas, paliekant

TOPD  el.  paslaugą  tik  peržiūros  režime,  bei  galimybe  užbaigti  tikrinimo  procesus  sukurtoms

paraiškoms.

2.5 Savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių patikra

Vadovaujantis  LR 2017 m.  lapkričio  23 d.  įsakymu Nr.  3D-754 „Topografinių  planų ir

inžinerinių  tinklų  planų  derinimo  tvarkos  aprašu“  nuo  2019  m.  sausio  mėn  1  d.  savivaldybės
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įpareigotos pradėti teikti savo kaupiamus erdvinius duomenis per TOPD el. paslaugą. Ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje 58 savivaldybės teikia savo erdvinių duomenų rinkinį per TOPD el. paslaugą. 

Vadovaujantis 2018  m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu

Nr.  3D-285  „Dėl  savivaldybės  erdvinių  duomenų  rinkinio  tvarkymo  aprašo  patvirtinimo“,

ataskaitiniu  laikotarpiu  buvo atlikta  pateiktų  SEDR duomenų sudarymo ir  atnaujinimo kokybės

patikra. Žemiau pateikta integravimo į SEDR statistinė informacija ataskaitiniu laikotarpiu. 

2 lentelė. 2021 metų pusmečio SEDR patikros statistika

Savivaldybė         

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė

Patikrinta
TOPD

paraiškų
vnt.

Nustatytas
integravim
o į SEDR

klaidų
proc. %

Patikrint
a TOPD
paraiškų

vnt.

Nustatytas
integravim
o į SEDR

klaidų
proc. %

Patikrint
a TOPD
paraiškų

vnt.

Nustatytas
integravim
o į SEDR

klaidų
proc. %

Patikrint
a TOPD
paraiškų

vnt.

Nustatytas
integravimo

į SEDR
klaidų proc.

%

Patikrint
a TOPD
paraiškų

vnt.

Nustatytas
integravim
o į SEDR

klaidų
proc. %

Akmenės r. 4 0,97%                
Alytaus m. 6 2,75% 5 0,78% 5 0,84% 6 2,44% 6 0,29%
Alytaus r. 5 0,52%             8 1,67%
Anykščių r. 4 1,42% 7 3,55% 5 2,71% 4 1,60% 7 1,40%
Birštono 12 0,92% 3 0,62%            
Biržų r. 44 11,59% 3 2,90% 4 26,29% 6 0,82% 7 9,37%
Druskininkų r. 4 0,96% 2 0,83% 4 2,84% 3 0,78% 7 1,57%
Elektrėnų     2 1,01% 5 2,34% 7 2,90% 4 6,67%
Ignalinos r.         8 4,84% 5 1,84% 2 1,72%
Jonavos r. 3 42,50% 6 12,61% 5 5,19% 6 6,51% 6 2,04%
Joniškio r.                    
Jurbarko r 5 1,07% 7 4,22% 4 0,28% 7 0,07% 5 3,29%
Kaišiadorių r.                    
Kalvarijos 4 1,80% 4 1,40% 2 7,48% 3 0,66% 3 1,76%
Kauno m. 27 0,34% 24 1,80% 29 1,04% 39 1,67% 37 0,62%
Kauno r. 29 5,37% 20 10,77% 30 1,69% 36 6,42% 29 5,44%
Kazlų Rudos 4 1,90% 3 1,75% 2 0,00% 3 3,38% 2 1,08%
Kėdainių r. 5 8,36% 4 6,93% 6 2,21% 7 2,78% 8 3,24%
Kelmės r. 4 1,27% 2 0,35% 4 0,00% 4 0,00% 3 0,80%
Klaipėdos m. 9 6,70% 9 1,29% 10 6,49% 13 9,89% 11 3,00%
Klaipėdos r. 17 4,94% 18 2,26% 22 4,94% 29 0,99% 27 4,32%
Kretingos r. 8 11,18% 7 1,17% 8 2,63% 11 5,68%    
Kupiškio r. 3 0,33% 2 1,25% 6 2,23% 5 0,25% 3 0,17%
Lazdijų r.                    
Marijampolės 6 4,12% 5 0,89% 6 1,95% 4 2,76% 7 1,05%
Mažeikių r. 4 2,74% 6 2,08% 6 2,03% 5 0,89% 6 1,05%
Molėtų r. 7 0,00% 5 0,00% 6 2,65% 5 1,29% 4 0,42%
Neringos 2 1,54% 2 0,00% 2 0,63% 3 2,42% 2 0,63%
Pagėgių 3 11,28% 3 25,00% 1 6,54% 2 7,07% 2 4,85%
Pakruojo r. 2 0,79% 2 0,00% 2 0,00% 3 0,43% 5 0,00%
Palangos m. 8 1,40% 6 21,73% 7 0,10% 9 0,30% 10 0,78%
Panevėžio m. 6 2,33% 6 4,80% 7 14,63% 9 6,33% 9 4,00%
Panevėžio r. 6 9,92% 5 2,62% 7 4,71% 8 1,70% 9 2,78%
Pasvalio r. 6 2,52% 5 3,83% 4 4,50% 4 4,65% 4 9,14%
Plungės r.         1 0,00% 5 1,23% 6 1,78%
Prienų r.             14 2,82% 6 1,81%
Radviliškio r.         4 2,11% 4 1,78%    
Raseinių r. 7 0,67% 4 0,44% 7 0,00% 7 1,33% 4 1,74%
Rietavo 2 1,39% 2 2,56% 2 6,74% 2 13,87% 3 4,93%
Rokiškio r.         7 18,02% 7 1,04%    
Šakių r. 7 0,30% 4 0,00% 4 1,71% 7 2,03% 7 0,00%
Šalčininkų r.     7 5,60%            
Šiaulių m. 6 2,35% 7 3,62% 8 1,08% 6 2,72% 4 1,97%
Šiaulių r. 9 8,65% 8 3,44% 8 1,59% 1 2,62% 10 4,14%
Šilalės r. 2 1,66% 2 1,72% 3 2,80% 5 4,89% 7 2,18%
Šilutės r. 5 1,05% 7 2,90% 5 3,99% 5 12,15% 5 1,95%
Širvintų r. 4 5,81% 6 1,42%            
Skuodo r.         7 1,79% 3 0,72% 3 1,45%
Švenčionių r. 6 1,08% 5 0,32% 5 0,90% 4 0,00% 4 1,45%
Tauragės r. 6 2,66% 5 0,90% 4 1,42% 4 4,69% 5 1,11%
Telšių r. 5 0,29% 5 0,00% 5 1,84% 6 0,51% 5 1,40%
Trakų r. 8 0,33% 4 0,94% 11 0,88% 18 1,51% 12 1,00%
Ukmergės r.                    
Utenos r. 5 12,00% 5 0,00% 5 0,47% 6 1,74% 6 3,71%
Varėnos r. 5 0,35%         4 1,30% 4 0,54%
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Vilkaviškio r. 5 1,59% 5 1,78% 5 1,07% 6 0,65% 7 2,28%
Vilniaus m. 27 0,58% 33 0,65% 57 1,52% 28 0,65% 32 0,33%
Vilniaus r.     117 0,64% 45 1,46% 40 0,48% 52 1,49%
Visagino                    
Zarasų r.                    

Savivaldybės, kurios ataskaitiniais mėnesiais nepateikė SEDR kokybės patikrai, lentelėje užtušuota 
pilka spalva.

3 LitPOS (specialiųjų įpareigojimų vykdymas)

Lietuvos Respublikos teritorijoje išdėstytos globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS)

nuolatinės stotys, duomenų perdavos tinklas ir duomenų tvarkymo centras,  kuriame realiu  laiku

apskaičiuojamos  ir  eliminuojamos  GPNS  palydovų  signalų  paklaidos.  Lietuvos  Respublikos

globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių (toliau - LitPOS) tinklas veikia naudojant

virtualiųjų referencinių stočių technologiją.

Per ataskaitinį laikotarpį paslaugų teikėjas vykdė LitPOS nuostatais nustatytas funkcijas ir

priemonės įgyvendinimo kriterijus. Per ataskaitinį laikotarpį buvo  užtikrinta 97 proc. darbo laiku

funkcionavimas ir prieiga prie LEI portalo LitPOS teminės srities. 

Lietuvos  erdvinės  informacijos  portale  LitPOS  teminėje  srityje  suteikia  galimybę

autentifikuotiems  LitPOS  naudotojams  gauti  informaciją  apie  realiu  laiku  teiktus  geodezinio

pagrindo  duomenis   (toliau  –  el.  paslauga),  kokybę.  Padaryta  taip,  kad  el.  paslauga  suteikia

galimybę  vartotojui  ne  tik  peržiūrėti  informaciją  apie  realiu  laiku  teiktus  geodezinio  pagrindo

duomenis,  bet  leidžia  išeksportuoti  ir  parsisiųsti  duomenis  *.shp ir  *.csv  formatais.  Šiuo  metu

sukurtas  duomenų  eksportavimo  įrankis  keliais  etapais  yra  diegiamas  į  el.  paslaugą.  Pilnas

paslaugos diegimas įvykdytas 2021m. vasario mėn.

Užtikrinant  sklandų  normalinių  aukščių  transformavimą  iš  BAS 77 į  LAS 07,  aukščių

keitimo aplikacija  BAS772LAS07 (Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai

keisti  kai  žinomos  taškų  LKS  94  elipsoidinės  arba  plokštuminės  koordinatės)  buvo  truputį

atnaujinta ir iš VGTU Geodezijos indtituto serverio perkelta į www.geoportal.lt LitPOS teminę sritį.

Taip  pat  pakartotinai  išreikštas  poreikis  pajungti  daugiau  palydovinių  sistemų (Galileo,

Beidou).  Šiuo metu  atlikta  poreikio  analizė  „Trimble  Pivot“ programinei  įrangai  atnaujinti.  Tai

susiję su tuo, jog žengiant technologijoms į priekį, vartojai reikškia norą gauti daugiau duomenų iš

daugiau GNPS sistemų. Vartotojui turint galimybę naudoti daugiau GNPS sistemų, suteikia jam dar

tiklesnius matavimų rezultatus.

Įdiegtos ir į LitPOS tinklą pajungtos 2 naujos stotys – Raseiniai ir Molėtai. Užtikrinamas jų

betarpiškas veikimas.  
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 LitPOS infrastruktūros, esančios GIS-Centro, patalpose, duomenų archyvavimo ir saugos

užtikrinimas. 

           Vieno mėnesio archyvuojami duomenys užima:

            Rinex 3 formatu – apie 75 GB;

            Rinex 2 formatu – 55 GB;

            Kiti duomenys – 200 GB.

Nuo 2021 metų sausio 1 d. prie LitPOS tinklo registravosi 46 nauji vartotojai. 

2021 gegužės 3 d.  buvo pasirašyta  Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo 

sistemos nuolatinių stočių tinklo eksploatavimo ir plėtros darbų atlikimo sutarties Nr. 8P-21-67 

/(4.22E)10MF-33  su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

4 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai 

4.1 INSPIRE-2

VĮ  „GIS-Centras“  įgyvendina  Iš  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų  bendrai

finansuojamą  projektą  „Lietuvos  erdvinės  informacijos  infrastruktūros  plėtra  įgyvendinant

INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)“

(Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013 ). Projekto tikslas - įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos  2007/2/EB  (INSPIRE  direktyva)  nuostatas,  kaip  nurodyta  valstybėms  narėms

privalomame direktyvos įgyvendinimo plane 2015–2021 m. laikotarpiu,  bei  padidinti  valstybėje

sukauptos erdvinės informacijos vertę.

Projekto uždavinys – sukurti Lietuvos erdvinės informacijos portale (toliau – LEI portalas)

INSPIRE 22 temų erdvinių duomenų prieigą ir tinklo paslaugas pagal INSPIRE tinklo paslaugų

reikalavimus  bei  duomenų  specifikacijų,  paskelbtų  iki  2019-01-01,  reikalavimus,  sukurti

interaktyvų  teminių  erdvinių  duomenų  kompleksinės  peržiūros  priemonių  kūrimo  sprendimą,

integruoti  jį  LEI  portale  bei  sukurti  sprendimams  būtiną  techninę  infrastruktūrą,  optimaliai

panaudojant esamus LEI portalo išteklius.

Projekto  veiklų  įgyvendinimo  pabaiga  2021-02-28.  Pasiekti  visi  rezultatai,  įvykdyta

projekto patikra.

Sukurta  el.  paslauga  „Teminių  erdvinių  duomenų  centralizuotos  prieigos  paslauga“.

Paslauga  užtikrins  standartizuotą  prieigą  prie  22  temų  erdvinių  duomenų  rinkinių,  atitinkančią

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE) reikalavimus (INSPIRE erdvinių

duomenų prieiga) bei teiks bendro naudojimo Teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros
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priemonių  kūrimo  sprendimą  (TEDKPP),  integruotą  Lietuvos  erdvinės  informacijos  (LEI)

infrastruktūros portale.  22 erdvinių duomenų paslaugos apjungia nuo daugiau kaip 100 erdvinių

duomenų  rinkinių,  kuriuos  teikia  23  Lietuvos  institucijos  ir  įstaigos.  Iki  šiol  nereprezentuotas

INSPIRE  direktyvos  II  ir  III  priedų  temas  atitinkantys  erdvinių  duomenų  rinkiniai  teikiami  į

Europos  Sąjungos  INSPIRE  geoportalą  pagal  šalims  narėms  privalomus  INSPIRE  direktyvos

įgyvendinimo  taisyklių  reikalavimus  ir  tuo  pačiu  lengvai  pasiekiami  Lietuvos  naudotojams.

Interaktyvi  TEDKPP  paslauga  leidžia  daug  paprasčiau  parengti  interaktyvias  žemėlapių

prezentacijas  ir  spausdinimui  skirtus  lapus.  Projekto  rezultatai  tapo  integralia  valstybės

informacinės sistemos LEI portalo dalimi. Sukurtos paslaugos teikiamos neatlygintinai. 

4.2 TIIIS 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija  pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų  veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-

CPVA-V-529  priemonę  „Pažangių  elektroninių  paslaugų  kūrimas“  įgyvendina  projektą

„Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir

įdiegimas“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007 (toliau  – TIIIS projektas). TIIIS projektas vykdomas

vadovaujantis  2017 m. gruodžio 29 dienos Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamo  projekto  sutarties  Nr.  02.3.1-CPVA-V-529-01-0007/8P-17-259  nuostatomis.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ yra TIIIS projekto

vykdantysis  partneris  pagal  2017 m. gruodžio 29 d.  Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro

įsakymą  Nr.  3D-848  „Dėl  projekto  „Topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  informacinės

sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ priežiūros komisijos, administracinės grupės

ir veiklos grupės sudarymo“.

2020  metų  I  ketvirtį  įgyvendinant  strateginius  tikslus  buvo  užtikrinama  tinkama  TIIIS

projekto priežiūra, sustiprintos TIIIS administravimo kompetencijos.

TIIIS projekto metu įgyvendinamos veiklos siekiant realizuoti šiuos projekto uždavinius:

plėtoti  su  topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  erdvinių  duomenų  kaupimu  ir  naudojimu

susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, užtikrinant centralizuotą naudotojų prieigą

prie šių erdvinių duomenų; plėtoti su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų

kaupimu  ir  naudojimu  susijusias  el.  paslaugas,  sukuriant  naujas  į  naudotojus  orientuotas  el.

paslaugas  ir  kompleksiškai  pertvarkant  esamas;  sukurti  statinių  gyvavimo  ciklo  technologinius

sprendimus, užtikrinant mainų sąsajas su išorinėmis IS/registrais.  Siekiama šių rezultatų: sukurti

vieningą  erdvinių  duomenų  modelį  skirtą  centralizuotai  kaupti  duomenis  ir  valdyti  duomenų
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pokyčius; automatizuoti erdvinių duomenų tvarkymo darbo vietų procesus ir duomenų apdorojimo

procesus;  sukurti  elektroninėms paslaugos teikti  reikalingą  programinę  įrangą;  sukurti  duomenų

sąsajas tarp kuriamos Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) ir

NTR, ir tarp TIIIS ir IS InfoStatyba ir kitas sąsajas.

TIIIS  el.  paslaugos  centralizuotai  bus  teikiamos  per  Topografijos,  inžinerinės

infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninius vartus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-02-28. Šiuo metu vykdoma projekto patikra.

5 Komerciniai projektai 

5.1 Valstybės sienos kartografavimo projektas

VĮ Distancinių  tyrimų ir  geoinformatikos  centras  „GIS-Centras“  vykdydamas  VĮ  GIS-Centras

laimėto konkurso darbus, per 2021 metų I pusmetį atliko šias veiklas prie Lietuvos Respublikos

valstybės sienos:

1. Mišrios komisijos sprendimų įgyvendinimas – 116 darbo dienų;

2. Valstybės  sienos  ortofotografinių  žemėlapių  ir  LIDAR  duomenų  sudarymas  pagal

naujausias aerofotonuotraukas arba bepiločio orlaivio nuotraukas – 200 km;

3. Lietuvos  teritorijos  pasienio  ruožo  georeferencinio  erdvinių  duomenų  žemėlapio

sudarymas (Kartografinės medžiagos atnaujinimas) – 150 km;

4. Valstybės  sienos  kontrolės  žemėlapio  skaitmeninių  duomenų  suvestinių  ir  alternatų

paruošimas ir tarpvalstybinis derinimas – 101 km;

5. Valstybės sienos ženklų geodeziniai ir kartografiniai darbai – 114 vnt.;

6. Valstybės  sienos  kontrolės  demarkavimo  linijos  aprašo,  Valstybės  sienos  ženklų

koordinačių  katalogo,  Valstybės  sienos  ženklų  protokolų  atnaujinimas,  sutikrinimas,

paruošimas, tarpvalstybinis derinimas ir priėmimas – 109 km.

Darbai vykdomi pagal 2020-04-14 pasirašytą Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinės ir

kartografinės  paslaugos  Sutartį  Nr.  1DPS-1406-(4.27  E.)/(4.22E)10MF-24. Paslaugos  turi  būti

suteiktos iki 2022-12-01.

5.2 Kiti komerciniai projektai, kuriuos vykdė VĮ GIS-Centras per 2021 metų I pusmetį
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1. Tarptautinių projektų, rengiant Europos erdvinius duomenis, vykdymo paslaugos, projektas 

vykdomas nuo 2018 m. Tvarkomi paneuropinių  ERM ir EBM duomenų rinkinių Lietuvos 

teritorijos duomenys, vykdomas regioninis C grupės šalių koordinavimas.  

2. LEI portalo funkcionalumo pritaikymas pagal AB ESO poreikius. Papildomo 

funkcionalumo transformatorinių ir kitų schemų paieškai bei parsisiuntimui, automatiniam 

ESO erdvinių duomenų naujinimui LEI portale. Vykdomas palaikymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio 

atnaujinimas: GV_DRLT duomenų papildymas, GV_DRLT elektroninės paslaugos 

atnaujinimas, GV_DRLT viešinimas. Projektas vykdomas.

4. LEI portalo funkcionalumo pritaikymas automatizuotam Telia erdvinių duomenų teikimui. 

Vykdomas palaikymas.

5. NMA Agro aplikacijų iOS ir Android operacinėms sistemoms tobulinimas, sukuriant 

papildomą funkcionalumą pranešimams registruoti (pvz. Sosnovskio barščius ir pan.). 

Papildomo funkcionalumo sukūrimas automatizuojant duomenų perdavimo ir atvaizdavimo 

žemėlapiuose procedūras. Šiuo metu vykdomas palaikymas. Toliau vykdomi programėlės 

tobulinimo ir atnaujinimo darbai.

6. Žemės informacinės sistemos integracijos LEI portale priežiūros ir palaikymo paslaugų 

teikimas. Projektas vykdomas.

7. Trakų rajono savivaldybės elektroninių žemėlapių portalo www.geoportal.lt/map/trakaigis 

(toliau – portalo) veikimo trikdžių pašalinimas (įvykdyta), dabar vyksta portalo palaikymas.

8. „Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio 

skenavimo taškų duomenų atnaujinimo kontrolės paslaugos“. Projektas vykdomas

9. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas. Projektas vykdomas.

10. Karo kartografijos centrui teikiamos vektorinių kartografinių duomenų iš kosminio vaizdo 

atvaizdų surinkimo paslaugos. Projektas vykdomas.

11. Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių M 1:50 000 atnaujinimo kontrolės 

paslaugos. Projektas vykdomas.

12. Projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos

pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, (kodas Nr. 02.2.1-

CPVA-V-523-01-0001) vykdymas kartu su partneriu Informacinės visuomenės plėtros 

komitetu pagal 2020 m. spalio 13 d.  Jungtinės veiklos sutartį Nr. 6F-50/(4.22E)10MF-75. 

Projektas vykdomas.
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6 Kitos veiklos

Įmonėje palaikomos  ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema

ir,  ISO/IEC  27001  standarto  reikalavimus  atitinkanti  Informacijos  saugumo  vadybos  sistema

apimančios geografinių informacinių sistemų (GIS) ir erdvinių duomenų kūrimo ir tvarkymo bei

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos (LITPOS) tvarkymo procesus. 

Įmonės darbuotojai 2021 m. dalyvavo renginiuose, kėlė kompetenciją, atstovavo įmonę: 

- Kartografinių duomenų Vilniaus ir Kauno skyrių darbuotojai (iš viso 18 specialistų) 2021-

02-25 dalyvavo virtualiame GIS-Centro kartu su ŽŪM organizuotame renginyje Lietuvos

erdvinės informacijos portalo Teminių erdvinių duomenų centralizuotos prieigos paslauga“,

kuris yra projekto rezultatų pristatymas ir praktiniai mokymai. 

- Kartografinių duomenų Vilniaus ir Kauno skyrių darbuotojai (iš viso 9 specialistai) 2021-

04-21 – 2021-04-23 dienomis dalyvavo UAB  „HNIT BALTIC“ organizuotoje virtualioje

konferencijoje  Baltic  ESRI  User  Conference  2021“,  kurioje  susipažino  su  ESRI  GIS

programinės įrangos ir platformos techniniais ir technologiniais pokyčiais.

-  Kartografinių duomenų Vilniaus skyriaus darbuotojai Laurynas Liudvinavičius, Raimundas

Jukna,  Andrej  Zubanov,  Topografijos  ir  inžinerinės  informacijos  infrastruktūros  skyriaus

darbuotojas Linas Bevainis 2021-04-26 dalyvavo GIS-Centro įsigyto aerokartografavimui

skirto bepiločio orlaivio DJI Phantom 4 Pro RTK valdymo mokymuose. Praktiniai mokymai

vyko Žirmūnų paplūdymyje, Vilniuje. Mokymus vedė įrangos platintojas UAB “Geonovus”.

- Kartografinių  duomenų  Vilniaus  skyriaus  darbuotojas  Andrej  Zubanov,  Topografijos  ir

inžinerinės  informacijos  infrastruktūros  skyriaus  darbuotojas  Dominykas  Šumkauskas

išklausė matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. Matininko ir geodezininko

kvalifikacijos pažymėjimai pratęsti galioti.

- Kartografinių  duomenų  Vilniaus  skyriaus  darbuotojai  Laurynas  Liudvinavičius,  Andrej

Zubanov išlaikė VŠĮ „Transporto kompetencijų agentūra” organizuojamus bepiločių orlaivių

valdymo egzaminus ir gavo pažymėjimus kategorijai A1/A3 SUB Category.

- Kartografinių duomenų Vilniaus skyriaus vyresnioji kartografė Edita Zemlevičienė išklausė

6 savaičių trukmės internetinius ESRI organizuojamus MOOC kursus "Cartography".

- Nacionalinių  erdvinės  informacijos  paslaugų  skyriaus  darbuotojai  A.  Balčiūnas,  G.

Beconytė, J. Karčiauskienė ir U. Andriulaitytė organizavo  LEI portalo paslaugų pristatymą

ŽŪM (virtualus seminaras. 2021-02-25, 4 val.; MS Teams).

-
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VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

2021 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA

Strateginių tikslų rodikliai

Nr.
Strateginis tikslas

Bendrasis tikslo rodiklis 2021
m.

planas

2021 m. 
I pusmetis

1. Efektyviai įgyvendinti GRPK 
tvarkymo ir palaikymo 
funkciją

GRPK rinkinio užsakymų skaičius, 
vnt. 920

590
(64,1%)

2. Plėsti Lietuvos erdvinės 
informacijos portalo, kaip 
Lietuvos erdvinės informacijos
integravimo centro, naudojimą

Padidėjęs  LEI portalo naudojimas, 
%

1 0,6

3. Efektyviai įgyvendinti 
deleguotą LitPOS 
administravimo funkciją

LitPOS tarnybinės stoties veikimo 
ir prieigos laikas. Matuojamas proc.
nuo viso d.d. laiko metuose.

95 95

4. Užtikrinti kokybišką TIIIS 
projekto kūrimo įgyvendinimą

Suteiktų e. paslaugų skaičius, 
tūkst.. vnt.

65

Startavo
nuo 2021
m. liepos

1 d.
5. Vidutinė nuosavo kapitalo 

grąža komercinei veiklai
Nuosavo kapitalo naudojimo 
efektyvumas, % 6,2 -15,5

Strateginių tikslų uždaviniai, vertinimo kriterijai ir prognozuojamos jų reikšmės

Nr. Uždavinys Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijų reikšmės

2021 m.
planas

2021 m.   

I
pusmetis

1. Strateginis tikslas: Padidinti GRPK teikiamą naudą

1.1. Padidinti GRPK 
tvarkymo efektyvumą

Sumažėjusios vidutinės GRPK 
tvarkymo darbo laiko 
sąnaudos, val. lapui

0,5 0,5

1.2. Pagerinti GRPK 
aktualumą ir kokybę

Vietovėje patikrintų GRPK 
registruotų objektų skaičius

50 25

2.
Strateginis tikslas: Stiprinti VĮ „GIS-Centras“, kaip Lietuvos erdvinės informacijos 
integravimo centro, kompetencijas ir  įvaizdį

2.1. Padidinti LEI portalo 
paslaugų naudojimą

Suteiktų LEI portalo paslaugų 
skaičius, mln. per metus

3,6 
2,2

(61,1%)

2.2. Padidinti teikiamų LEI LEI portalo erdvinių duomenų 1.620 1.930
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Nr. Uždavinys Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijų reikšmės

2021 m.
planas

2021 m.   

I
pusmetis

portalo paslaugų 
įvairovę

rinkinių paslaugų skaičius, vnt.

3. Strateginis tikslas: Efektyviai įgyvendinti deleguotą LitPOS administravimo funkciją

3.1. Užtikrinti LitPOS 
tarnybinės stoties, 
esančios GIS-Centro 
patalpose, 
funkcionavimą ir 
prieigą prie LEI portalo 
LitPOS teminės srities 
(ne mažiau kaip 90 
proc. darbo laiku)

LitPOS tarnybinės stoties veikimo
ir prieigos laikas, %

95 95

3.2. Užtikrinti stabilų  LitPOS
paslaugų naudojimą

LitPOS naudotojams suteiktų 
paslaugų skaičius, mln. 

0,95 0,9

4. Strateginis tikslas: Užtikrinti kokybišką TIIIS kūrimo projekto įgyvendinimą

4.3. Užtikrinti stabilų  TIIIS 
paslaugų naudojimą

TIIIS naudotojams suteiktų 
paslaugų skaičius, tūkst.

65

Startavo
nuo

2021 m.
liepos 1

d.

5. Strateginis tikslas: užtikrinti pelningąkomercinę VĮ „GIS-Centras“ veiklą

5.1. Vidutinė nuosavo 
kapitalo grąža 
komercinei veiklai

 Kapitalo grąža, proc.
13 -15,5

5.2. Grynojo pelno marža Pelno marža, proc. 11 -33,7

Pagrindinė įmonės veikla buvo sukoncentruota valstybės deleguotų funkcijų sėkmingam ir

savalaikiam įgyvendinimui - Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai bei

Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų tvarkymui ir nuo 2019-06-18 funkcijai – LR

globalinės  padėties  nustatymo  sistemos  nuolatinių  stočių  (LitPOS)  tvarkymas  ir  tobulinimas.

Priėmus Geodezijos ir kartografijos  įstatymą, nuo 2021 m. liepos 1 d. pradėtos vykdyti dar dvi

valstybės deleguotos funkcijos:  Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos

plėtra ir palaikymas bei Valstybės sienos kartografavimas.
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Personalas

 2021 m. I pusmečio pabaigoje darbuotojų skaičius įmonėje – 71, II pusmečio pabaigoje –

70. 2021 m. sausio–birželio mėnesiais daugiau darbuotojų atleista negu priimta: atleista 8, priimta 5

darbuotojai.  

2021 m. birželio mėn. patvirtinta konkursų į konkursines pareigas įmonėje organizavimo

tvarka,  aiškiai  apibrėžianti  priėmimo  į  konkursines  pareigas  procesą  ir  procese  dalyvaujančių

asmenų atsakomybes, taip pakoreguota atrankų į nekonkursines pareigas tvarka.

Siekiant užtikrinti  įmonės darbuotojų ir klientų (interesantų) sveikatos apsaugą, taikomos

prevencinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės – organizacinės (pvz.

darbo  organizavimo  įmonėje  karantino  ir/ar  ekstremaliosios  situacijos  laikotarpiu  teisinis

reglamentavimas ir kontrolė), derinamas darbuotojų atvykimas į darbo vietą, valdomi darbuotojų

srautai, darbo organizavimo ir klientų aptarnavimo forma nustatoma tokia, kokia tuo metu numatyta

teisės aktuose (pvz. dalinis nuotolinis darbas, nuotolinis darbas ir pan.). Apie susirgimų COVID-19

liga  atvejus  informuojamas  Nacionalinis  visuomenės  sveikatos  centras  prie  Sveikatos  apsaugos

ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Informacija apie vadovų
mėnesinės algos pastoviąją dalį 

Mėnesinės algos pastovioji dalis 2021 m.
koef. Eur.

Direktorius 15,0 2.655,0

Direktoriaus pavaduotojas 13,5 2.389,5

2021 m. I ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (be vadovo ir pavaduotojų) 1.678

Eur.

2021 m. II ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (be vadovo ir pavaduotojų) 1.582

Eur.

Atlikta turimo (ir nuomojamo) nekilnojamo turto plotų analizė, įsivertinta kiek kabinetinio ir

pagalbinio ploto tenka vienam darbuotojui Sėlių g. 66, Vilniuje ir Savanorių pr. 192, Kaune. 

Darnumas

2021 m.  vasario  mėnesį  patvirtinta  Darnumo politika,  2021 m.  kovo  mėn.  parengtas  ir

įgyvendinamas  Įmonės  darnumo  politikos  įgyvendinimo  2021-2022  m.  veiksmų  planas  (pvz.,

įvykdyta įmonės pastato aplinkos tvarkymo, gražinimo akcija).
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Paskirtas  asmuo,   koordinuojantis  įmonės  veiklas,  susijusias  su  žaliaisiais  viešaisiais

pirkimais  (įskaitant  konsultacijų  teikimą  įmonės  vadovybei,  darbuotojams  planuojantiems  ir

organizuojantiems (vykdantiems) įmonės viešuosius pirkimus).

2021 m. kovą paskirti atsakingi už įmonės duomenų atvėrimo organizavimą asmenys ir jų

funkcijos. 

2021 m. kovą organizuoti darbo tarybos rinkimai ir išrinkta nauja įmonės darbo taryba.

Viešieji pirkimai

Siekiant  didinti  įmonės  vykdomų  viešųjų  pirkimų  skaidrumą,  detaliai  apibrėžti  pirkimų

planavimo  procesą,  paskirti  darbuotojai  (pareigybės)  atsakingi  už  įmonės  viešųjų  pirkimų

procedūras (atskirus jų etapus),  ir pirkimų vidaus kontrolės procesus, aiškiai nustatytos jų funkcijos

bei atsakomybės (2021 m. birželį). Viešieji pirkimai vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų.

 
Duomenų apsauga 

Įmonė  taiko  organizacines  ir  technines  priemones  užtikrinti  įmonės  tvarkomų  valstybės

informacinių sistemų ir kadastrų duomenų saugą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021

m.  gegužės  3  d.  įsakymu  Nr.  3D-299  patvirtintos  Topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros

informacinės  sistemos  saugaus  elektroninės  informacijos  tvarkymo  taisyklės,   Topografijos  ir

inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, Topografijos ir

inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, kurias įmonė

turi  įgyvendinti  užtikrindama  Topografijos  ir  inžinerinės  infrastruktūros  informacinės  sistemos

duomenų saugą.

Asmens duomenų apsauga

Įmonė taiko organizacines ir technines priemones užtikrinti įmonės valdomų ir tvarkomų

asmens duomenų apsaugą.

Korupcijos prevencija

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

2021 m. balandį pakoreguotas pareigų, kurias vykdantys (atliekantys) asmenys privalo deklaruoti

privačius  interesus,  sąrašas,  nustatytos  deklaruojančių  ir  priežiūrą  atliekančių  asmenų  pareigos,

patvirtintas Deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas.
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Korupcijos  prevencijos  srityje  2021  m.  kovo  pab.  patvirtintas  Darbuotojų  mokymų  ir

švietimo  korupcijos  prevencijos  srityje  planas  2021 metams,  darbuotojams  parengta  ir  pateikta

atmintinė  (su  aktualių  teisės  aktų  nuorodomis)  korupcijos  prevencijos  tema,  2021  m.  birželio

mėnesį atlikta darbuotojų apklausa korupcijos tolerancijai nustatyti. 2021 m. kovo mėn. patvirtintas

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  atsparumo  korupcijai  lygio  nustatymo  tvarkos

aprašas, Lobistinės veiklos administravimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-

Centras“ tvarkos aprašas, paskirti atsakingi asmenys.

Atsakingi  darbuotojai  nuolat  dalyvauja  korupcijos  prevencijos  renginiuose,  kuriuos

organizuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir kitos institucijos.

Direktorius Žilvinas Stankevičius
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