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1 Santrauka
Ši ataskaita teikiama vadovaujantis Europos Komisijos 2009 m. birţelio 5 d. sprendimu, kuriuo
įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl stebėsenos ir
atskaitomybės. Ataskaitoje pateikta informacija apie tai, kaip Lietuvoje vykdomas erdvinės informacijos
infrastruktūros diegimas bei naudojimas, kokie Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III priede išvardytas temas
atitinkančių erdvinių duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys yra sukaupti valstybės institucijose, kokių
priemonių imtasi, kad būtų galima efektyviai keistis erdvinių duomenų rinkiniais ir su jais susijusiomis
paslaugomis.

2 Santrumpos ir akronimai
Direktyva
EDP
GIS-Centras
INSPIRE
Komisija
LEIP
LEII
LGII
LRPP
NŢT
ŢŪM
IVPK

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos
Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p. 1)
Erdvinių duomenų rinkiniai ir su jais susijusios paslaugos
Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra
Europos Bendrijų komisija
Lietuvos erdvinės informacijos portalas
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra
Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas
Lietuvos ryšių palaikymo punktas (Member State Contact Point)
Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos
Ţemės ūkio ministerija
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

3 Įvadas
2007 m. geguţės 15 d. įsigaliojo 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2007/2/EB (OL 2007 L 108, p. 1), sukurianti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą
(INSPIRE) (toliau – Direktyva) [1].
Siekdama uţtikrinti Direktyvos nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m.
rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 911 „Dėl atsakingų institucijų paskyrimo siekiant uţtikrinti 2007 m. kovo 14
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimą“ [2] 2 punktu, paskyrė
Nacionalinę ţemės tarnybą prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau – NŢT), atsakingą uţ infrastruktūros
priemonių, skirtų pagal Direktyvą nurodytų temų metaduomenų, duomenų rinkinių, tinklo paslaugų,
dalijimosi paslaugų ir prieigos per INSPIRE geoportalą funkcionalumui uţtikrinti, sukūrimą.
Šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Ţemės ūkio ministerijai (toliau – ŢŪM)
parengti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir jo
įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus Direktyvos nuostatoms į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą
perkelti. Nutarimo 3 punktu ŢŪM pavesta atstovauti INSPIRE komitete ir techninio įgyvendinimo darbo
grupėse Direktyvoje reglamentuojamais klausimais, taip pat vykdyti erdvinių duomenų infrastruktūros
diegimo ir naudojimo stebėseną ir teikti Europos Komisijai ataskaitas.
Vadovaudamasi šiuo nutarimu ir Europos Bendrijų komisijos (toliau – Komisija) sprendimu, kuriuo
įgyvendinamos Direktyvos nuostatos dėl stebėsenos ir atskaitomybės [3], NŢT 2008–2010 metais
stebėjo Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo eigą ir parengė šią Direktyvos
įgyvendinimo ataskaitą.
Ataskaitos 4 ir 5 skyrių pagrindą sudaro Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros (toliau – LEII)
bendrieji sprendimai, priimti įgyvendinant projektą „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros
išvystymas“ (toliau – LGII) pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, iš dalies finansuotą ES
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struktūrinių fondų (http://www.gis-centras.lt/LGII). 2005–2009 metais vykdant LGII projektą buvo
sukurta:
 LEII viziją, veiklos modelį bei metodines nuostatas aprašantys dokumentai;
 techninės priemonės automatizuotam erdvinių duomenų keitimuisi per vieną Interneto portalą;
 veikiantis geoportalas (www.geoportal.lt), kuriame yra pasiekiamos testuojamos erdvinių
duomenų paslaugos.
LGII sprendimų pagrindu yra vystoma LEII, kuri yra įteisinta Lietuvos Respublikos geodezijos ir
kartografijos įstatyme (Ţin., 2001, Nr. 62-2226; 2010 Nr. 54-2649). LGII geoportalas yra šiuo įstatymu
įteisinto Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEIP) prototipas. Jį numatoma išvystyti į
valstybės informacinę sistemą, kuria centralizuotai bus teikiamos naudojimosi erdvinių duomenų
rinkinių duomenimis ir susijusiais metaduomenimis paslaugos.
Rengiant šią ataskaitą buvo pasinaudota LGII projekto metu parengta metodine medţiaga, techniniais
dokumentais ([9], [10], [11], [12]) bei prieš projektą atliktomis studijomis ([4], [5], [6], [7], [8]). Stebėtas
nuo 2009 m. veikiantis LEIP prototipas, buvo atliktos Lietuvos valdţios ir savivaldybių institucijų
apklausos dėl jų valdomų erdvinių duomenų. Pagal šių institucijų pateiktą informaciją sudarytas
Lietuvos Respublikos erdvinių duomenų rinkinių (sugrupuoti pagal Direktyvos I, II ir III prieduose
išvardytas temas) sąrašas, suskaičiuoti stebėsenos rodikliai.

4 Koordinavimas ir kokybės užtikrinimas (Art. 12)
4.1 Koordinavimas (Art. 12.1.)
4.1.1 Valstybės narės ryšių palaikymo punktas

Pavadinimas ir kontaktinė informacija
Name of the public authority

Lietuvos ryšių palaikymo punktas
Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio
ministerijos

Contact information:
Mailing address
Telephone number
Telefax number
Email address
Organisation’s website URL
Contact person (if available)
Telephone number
Email address
Contact person - substitute (if available)
Telephone number
Email address

Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius.
+370 (5) 239 1307
+370 (5) 239 1331
nzt@zum.lt
www.nzt.lt
Dr. Saulius Urbanas
+370 (5) 239 8440
sauliusu@zum.lt
Aušra Kalantaitė
+370 (5) 239 8446
ausrak@zum.lt

Funkcijos ir įsipareigojimai
NŢT yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant valstybės politiką ţemės
tvarkymo, ir administravimo bei ţemės reformos, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos,
kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityje ir ją įgyvendina, nustato valstybinio
geodezinio pagrindo, krašto kartografavimo ir geoferencinių duomenų bazių strategiją, koordinuoja ir
kontroliuja jų įgyvendinimą.
Vieni iš svarbiausių NŢT uţdavinių yra formuoti informacinių sistemų kūrimo ir palaikymo strategiją;
derinti Lietuvos teritorijos geografines informacines sistemas su kitais valstybiniais kadastrais ir
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registrais bei Europos Sąjungos techniniais reikalavimais ir standartais; vykdyti valstybinių
georeferencinių duomenų bazių kūrimo ir palaikymo valstybinę prieţiūrą ir kokybės kontrolę.
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme nustatyta, kad NŢT, įgyvendindama
Lietuvos Respublikos valstybės politiką geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių
duomenų rinkinių ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros srityse, atlieka šias funkcijas:
1) teisės aktų nustatyta tvarka rengia valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo,
kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, Lietuvos erdvinės informacijos
infrastruktūros veiklos uţtikrinimo ir tobulinimo programas ir teikia jas Vyriausybei tvirtinti;
2) metodiškai vadovauja valstybiniams ir savivaldybių geodezijos ir kartografijos darbams,
valstybinio geodezinio pagrindo, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymo,
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros veiklos uţtikrinimo ir tobulinimo darbams, pagal
kompetenciją koordinuoja erdvinių duomenų rinkinių ir naudojimosi jais paslaugų unifikavimą ir
sąveikumą;
3) tvirtina valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo
ţemėlapių sąrašą, valstybinių geodezinių tinklų tikslumo klases;
4) organizuoja valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir
valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo ţemėlapių
sudarymo programų įgyvendinimą;
5) organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus;
6) organizuoja LitPOS tvarkymą ir tobulinimą;
7) koordinuoja tarptautinių, valstybinių programų ir projektų įgyvendinimą geodezijos,
kartografijos ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros srityje;
8) koordinuoja su kitomis institucijomis aerofotografavimo ir nuotolinio skenavimo darbus;
9) rengia ir tvirtina geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų
rinkinių ir georeferencinio pagrindo ţemėlapių sudarymo techninius reglamentus ir specifikacijas,
uţtikrina jų suderinamumą su tarptautiniais Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacijos (NATO) standartais ir reikalavimais geodezijos, kartografijos ir erdvinių duomenų
rinkinių kaupimo srityje;
10) teisės aktų nustatyta tvarka išduoda geodezininko kvalifikacijos paţymėjimus, sustabdo ir
panaikina kvalifikacijos paţymėjimų galiojimą;
11) įstatymų nustatyta tvarka administruoja georeferencinio pagrindo ţemėlapių, valstybinių
ortofotografinių ţemėlapių ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines
turtines teises;
12) nustato geodezinės, kartografinės medţiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių
duomenų rinkinių teikimo tvarką;
13) vykdo valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų, valstybinių georeferencinių erdvinių
duomenų rinkinių valstybinę prieţiūrą ir kokybės kontrolę, uţtikrina ir tobulina Lietuvos erdvinės
informacijos infrastruktūros funkcionalumą;
14) saugo valstybinę geodezinę ir kartografinę medţiagą (geodezinių tinklų sudarymo ir
atnaujinimo medţiagą, ţemėlapius, aerofotografines nuotraukas, kosmines nuotraukas, erdvinių
duomenų rinkinius ir kita);
15) vykdo savivaldybėse atliekamų geodezijos ir kartografijos darbų prieţiūrą.
NŢT vadovauja generalinis direktorius.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 911 [2] NŢT, kaip
Lietuvos ryšių palaikymo punkto (toliau – LRPP), pagrindinės funkcijos yra:
 kontaktų dėl INSPIRE įgyvendinimo palaikymas su Komisija,
 infrastruktūros priemonių, skirtų pagal Direktyvą nurodytų temų metaduomenų, duomenų
rinkinių, tinklo paslaugų, dalijimosi paslaugų ir prieigos per INSPIRE geoportalą
funkcionalumui uţtikrinti, sukūrimas.
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu NŢT paskirta LEIP valdytoja.
NŢT atstovai paskirti ţemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-565 „Dėl atstovų,
paskirtų pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo organuose, sąrašų
patvirtinimo”.
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4.1.2 Koordinavimo įstaiga

Pavadinimas ir kontaktinė informacija
Coordinating structure supporting the MSCP
Name of the coordination structure
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija
Contact information:
Mailing address
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Telephone number
+370 (5) 239 1111
Telefax number
+370 (5) 239 1212
Email address
zum@zum.lt
Organisation’s website URL
www.zum.lt
Contact person (if available)
Nerijus Gudelis
Telephone number
+370 (5) 239 1118
Email address
nerijusg@zum.lt
Contact person - substitute (if available)
Dr. Saulius Urbanas
Telephone number
(+370 5) 239 8440
Email address
sauliusu@zum.lt
Date and period of mandate
Nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.

Funkcijos ir įsipareigojimai
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija (toliau – ŢŪM) yra Lietuvos Respublikos valstybės
įstaiga. ŢŪM atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ţemės ir maisto ūkio, ţuvininkystės ir
kaimo plėtros valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.
Ţemės ūkio ministerija formuoja valstybės politiką geodezijos, kartografijos
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, LEII vystymo srityje.

ir

valstybinių

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 911 [2] ŢŪM yra
įpareigota:
 Parengti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą
ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus Direktyvos nuostatoms į Lietuvos Respublikos
teisinę sistemą perkelti.
 Atstovauti INSPIRE komitete ir techninio įgyvendinimo darbo grupėse Direktyvoje
reglamentuojamais klausimais;
 Vykdyti erdvinių duomenų infrastruktūros diegimo ir naudojimo stebėseną;
 Teikti Komisijai ataskaitas apie Direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje.
Detali ŢŪM struktūros schema pateikta Internete adresu:
http://www.zum.lt/documents/apie_ministerija_struktura-vadovybe/Struktura-100401.pdf

Organizacinė struktūra
Organizacinė INSPIRE įgyvendinimo struktūra apima LRPP, jo koordinavimo įstaigą ir erdvinių
duomenų teikėjus, jų naudotojus, Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (tpliau – IVPK), bei kitas suinteresuotas organizacijas, kurios yra valstybės erdvinių
duomenų rinkinių valdytojai ir aktyviai dalyvauja formuojant valstybės erdvinės informacijos politiką.
.
IVPK dalyvauja šioje struktūroje kaip įstaiga, formuojanti informacinės visuomenės plėtros strategiją,
rengianti ilgalaikes plėtros programas, koordinuojanti jų įgyvendinimą Lietuvoje. IVPK:
 koordinuoja valstybės valdomų informacijos išteklių racionalų naudojimą uţtikrinant jų
integralumą, efektyvumą ir saugą;
 kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja formuojant bendrą Europos
Sąjungos informacinės visuomenės plėtros politiką;
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koordinuoja valstybės registrų (kadastrų) sistemos ir atskirų valstybės registrų (kadastrų)
kūrimą ir funkcionavimą, atlieka valstybės registrų (kadastrų) sistemos ir atskirų valstybės
registrų (kadastrų) steigimo, kūrimo, tvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo prieţiūrą;
registruoja valstybės informacinių sistemų nuostatus ir specifikacijas, skelbia informaciją apie
įsteigtas ir įteisintas valstybės informacines sistemas;
priţiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos
informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, atlieka kitas su
informacinės visuomenės paslaugų teikimo prieţiūra susijusias funkcijas.

Suinteresuotos ministerijos ir valstybės įstaigos pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybinių
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių kūrimo strategiją.
Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – GIS-Centras)
yra valstybės įmonė, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme įteisintas LEIP
tvarkytojas, kurio funkcijos bus reglamentuotos priėmus šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Erdvinių duomenų teikėjo funkcijos dabartiniame geoportale, kurias numatoma perkelti į LEIP, yra:
a) uţtikrinti metaduomenų teikimą ir atnaujinimą, teikiamų erdvinių duomenų rinkinių ir su jais
susijusių paslaugų (toliau – EDP) tinkamą teikimą;
b) uţtikrinti, kad darbuotojai, tvarkantys (priţiūrintys) metaduomenų teikimą ir atnaujinimą, erdvinių
duomenų rinkinių bei su jais susijusių paslaugų teikimą, turėtų reikiamą kvalifikaciją;
c) uţtikrinti teikiamų erdvinių duomenų rinkinių apsaugą duomenų teikėjo pusėje.
LEIP prototipo numatytos naudotojų teisės yra:
a) teisės aktų nustatyta tvarka gauti prieigą prie LEIP erdvinių duomenų rinkinių;
b) gauti prieigą prie metaduomenų;
c) kitos LEIP naudotojų teisės, kurios bus nustatomos teisės aktų nustatyta tvarka, atsiţvelgiant į
erdvinių duomenų naudojimo sutartis tarp LEIP tvarkytojo ir portalo naudotojų.

Politinis-teisinis koordinavimas ir priežiūra
koordinavimas
Ţemės ūkio ministerija
Kitos ministerijos

Metodinis koordinavimas
koordinavimas
Nacionalinė ţemės tarnyba

Keitimosi duomenimis
organizavimas

Informacinės visuomenės
koordinavimas
IVPK

Priemonių įgyvendinimas
Keitimosi duomenimis
GIS-Centras
užtikrinimas

EDP teikėjai

Duomenų ir paslaugų teikimas
LEIP

INSPIRE portalas

Visuomenė

Direktyvos įgyvendinimo organizacinė struktūra

Ryšiai su trečiosiomis šalimis
Koordinavimo įstaiga palaiko ryšius su suinteresuotomis ministerijos ir valstybės įstaigomis. Jie bus
reglamentuoti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Šiuo metu NŢT bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, kurios yra atsakingos uţ erdvinių duomenų
rinkinius, atitinkančius INSPIRE temas, ir numato teikti šiuos duomenų rinkinius nacionaliniams
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tikslams per LEIP bei INSPIRE. Pagrindinių valstybės geografinių duomenų rinkinių kaupimą ir
prieţiūrą įgyvendinančios institucijos ir įmonės:
 Aplinkos apsaugos agentūra (http://aaa.am.lt/)
 Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://www.lvmi.lt/vmt/)
 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://www.lgt.lt/)
 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://vstt.lt)
 Valstybės įmonė Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/)
 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (http://www.lra.lt/)
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(http://www.vpgt.lt/)
Taip pat numatoma artimiausiu metu pradėti derybas dėl metaduomenų ir duomenų rinkinių erdvinio
susiejimo bei teikimo su šiomis organizacijomis:
 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (http://www.stat.gov.lt)
 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (http://www.kpd.lt)
 Lietuvos saugios laivybos administracija (http://www.msa.lt)
 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (www.meteo.lt)

Darbo tvarkos ir procedūrų apžvalga
2010-04-27 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatyta prieigos prie erdvinių duomenų per Lietuvos erdvinės
informacijos portalą tvarka. Rengiami įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai:
 LEII erdvinių duomenų temos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas)
 LEI portalo nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas)
 LEI portalo saugos nuostatai
 LEI portalo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
 LEI portalo veiklos tęstinumo valdymo planas
 LEII techniniai reikalavimai
 LEII metaduomenų rengimo ir jų teikimo tvarka
 Duomenų teikimo stebėsenai vykdyti ir ataskaitoms rengti bei teikti Komisijai tvarka;

4.1.3 Pastabos apie stebėsenos ir ataskaitų teikimo procesą
Vadovaudamasi Europos Bendrijų komisijos 2009 m. birţelio 5 d. sprendimu, kuriuo įgyvendinamos
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl stebėsenos ir atskaitomybės, NŢT
kreipėsi į Lietuvos erdvinių duomenų rinkinių valdytojus (valstybės institucijas), prašydama pateikti
informaciją apie jų sukauptus erdvinių duomenų rinkinius, metaduomenis bei susijusias paslaugas.
Išanalizavę gautą medţiagą, NŢT ir GIS-Centras parengė susistemintą informaciją apie esamą
situaciją Lietuvoje. Numatoma LEIP įdiegti automatizuotas EDP naudojimo stebėsenos priemones.

4.2 Kokybės užtikrinimas (Art. 12.2.)
4.2.1 Kokybės užtikrinimo procedūros
Uţ duomenų ir tinklo paslaugų kokybę atsako LEIP tvarkytojas ir duomenų teikėjai įstatymų bei kitų
teisės aktų nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas nustato, kad:
1. Valstybės kadastrų, registrų tvarkymo įstaigos, valstybės bei savivaldybių institucijos,
tvarkančios erdvinių duomenų rinkinius, atitinkančius Vyriausybės patvirtintas Lietuvos
erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temas, privalo uţtikrinti, kad erdvinių
duomenų rinkinius naudotojai pasiektų per Lietuvos erdvinės informacijos portalą.
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2. Erdvinių duomenų rinkiniai kuriami Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka bei pagal
Europos Komisijos patvirtintus reikalavimus.
3. Erdvinių duomenų rinkinių turinį, sutartinius ţenklus, elementų kodus, atributus nustato
Vyriausybės įgaliota institucija NŢT.
4. Gynybos tikslams erdvinių duomenų rinkiniai sudaromi pagal NATO standartinę kodavimo
sistemą bei duomenų struktūrą.
5. Erdvinių duomenų rinkiniai sudaromi taip, kad būtų galima juos sistemingai ir pagal bendrus
sąveikumo reikalavimus kaupti, tvarkyti, saugoti, integruoti su kitais erdvinių duomenų
rinkiniais bei taikyti valstybės kadastruose, registruose bei informacinėse sistemose.
6. Valstybės kadastrų, registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų kaupiamų erdvinių duomenų
rinkinių tvarkymo įstaigos privalo parengti metaduomenis pagal Vyriausybės įgaliotos
institucijos patvirtintus Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų
reikalavimus ir Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juos teikti viešai ir
neatlygintinai per Lietuvos erdvinės informacijos portalą.
7. Institucija, atsakinga uţ metaduomenų sukūrimą, suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija,
gali išplėsti metaduomenų turinį papildoma informacija. Metaduomenys turi būti išsamūs ir
tikslūs, kad pagal juos būtų galima surasti, įvertinti jų kokybę ir naudoti erdvinių duomenų
rinkinius bei su jais susijusias paslaugas.
Rengiami LEIP portalo nuostatai ir kiti rengiami teisės aktai nustato papildomus kokybės uţtikrinimo
reikalavimus.
Detalūs duomenų teikimo kokybės ir metaduomenų aktualumo reikalavimai bus reglamentuojami LEII
duomenų teikimo sutartyse.
Šiuo metu LEIP prototipe įgyvendintos ir testuojamos kokybės uţtikrinimo procedūros yra:
 Metaduomenų patvirtinimas atliekamas pusiau automatiškai metaduomenų teikimo metu
 EDP konfigūracijos patvirtinimas atliekamas portalo tvarkytojo po testavimo. EDP
konfigūracijos parametrai derinami su duomenų teikėjais ir abi pusės įsipareigoja jų nekeisti, iš
anksto nesuderinusios.
Tinklo paslaugų ir duomenų pasiekiamumo stebėsenos priemonės ir procedūros yra planuojamos.

4.2.2 Kokybės užtikrinimo problemų analizė
Pagrindinė kokybės uţtikrinimo problema yra finansavimo nebuvimas ir vidinių resursų trūkumas, dėl
ko sudėtinga parengti ir įgyvendinti detalias kokybės uţtikrinimo procedūras, taip pat duomenų
teikėjams pasiekti pageidaujamos teikiamų duomenų kokybės.

4.2.3 Priemonės, kurių imtasi infrastruktūros kokybės užtikrinti
Rengiami teisės aktai, apibrėţiantys detalesnes kokybės uţtikrinimo procedūras ir reikalavimus.
Pildomi metodiniai dokumentai, vystomas nacionalinis metaduomenų profilis [12] bei LEIP įdiegtas
metaduomenų redaktorius. Diegiamos LEIP naudojimo stebėsenos, problemų registravimo ir kitos su
kokybės uţtikrinimu susijusios priemonės.

4.2.4 Kokybės sertifikavimo mechanizmas
Šiuo metu erdvinių duomenų teikėjai nesertifikuojami. Laikoma, kad teisę teikti erdvinių duomenų
rinkinius turi kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, kuri:
a) Tvarko valstybės ar savivaldybės skaitmeninių erdvinių duomenų rinkinius, vykdydama teisės
aktų jai priskirtas funkcijas;
b) Sutinka ir gali įvykdyti erdvinių duomenų teikimo per LEIP tvarkytojo nustatytas EDP ir
metaduomenų teikimo sąlygas;
c) Pasirašo erdvinių duomenų teikimo sutartį su LEIP tvarkytoju.
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Infrastruktūros veikimas ir koordinavimas (Art.13)
4.3 Bendra erdvinės informacijos infrastruktūros apžvalga
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas nustato, kad LEII skirta:
1) kaupti valstybės kadastrų, registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų erdvinių duomenų
rinkinių metaduomenis pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
2) teikti erdvinių duomenų rinkinius ir susijusius metaduomenis per Lietuvos erdvinės
informacijos portalą;
3) uţtikrinti paslaugų, teikiamų per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, kokybę ir reikiamus
technologinius sprendinius;
4) koordinuoti ir stebėti naudojimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir susijusiais metaduomenimis
paslaugas;
5) uţtikrinti erdvinių duomenų rinkinių sąveiką.
LEII siekiama, kad:
6) būtų galima nuosekliai sujungti skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų ir skirtingų šalių
valstybės institucijų erdvinių duomenų rinkinius;
7) erdvinių duomenų rinkiniais būtų galima naudotis įvairiomis programinėmis priemonėmis;
8) valstybinius georeferencinius erdvinių duomenų rinkinius būtų galima susieti su savivaldybių
institucijų sukurtais erdviniais duomenų rinkiniais;
9) būtų galima susipaţinti su erdviniais duomenų rinkiniais ir naudojimosi erdvinių duomenų
rinkiniais sąlygomis.
LEII techninius reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
LEII iš esmės pradėta kurti įgyvendinant LGII projektą 2005–2009 metais. LGII projekto metu buvo
sukurtos pagrindinės metodinės ir techninės prielaidos LEII funkcionuoti ir pradejo veikti LEIP
prototipas – nacionalinis geoportalas. LGII projekto rezultatai, detaliai aprašyti šios ataskaitos 4.3–5.5
skyriuose, yra intensyviai vystomi ir naudojami įgyvendinant Direktyvos nuostatas. Toliau 4.3–5.5
skyriuose naudojami terminai ir aprašymai atitinka LGII projekto metu perengtuose LEII vystymo
dokumentuose ([9], [10], [11], [12]) naudotas sąvokas, terminus bei aprašymus. Toliau šiame skyriuje
minima LGII laikytina LEII prototipu.
LGII branduolį sudaro metodinių, organizacinių bei teisinių sprendimų visuma ir technologinės
priemonės, leidţiančios efektyviai naudoti valstybėje sukauptus erdvinius duomenis. Nacionalinis
geoportalas (www.geoportal.lt) tapo pasiekiamas viešai ir neabejotinai turės įtakos bendrai erdvinės
informacijos naudojimo kultūrai ir visuomenės geografiniam švietimui.
LGII vizija – visiškai tarpusavyje suderinami viešojo sektoriaus erdviniai duomenys, lengvai
integruojami su valstybės registrais, taip pat nemaţa dalis privataus sektoriaus duomenų, pasiekiami
naudotojui kaip viena visuma, nepriklausomai nuo jų šaltinio, temos ar platinimo sąlygų.
LGII metodinį pagrindą sudaro keletas komponentų.
1. Erdvinių duomenų dokumentavimo, paieškos ir teikimo naudotojams modelis, pagrįstas
centralizuota metaduomenų sistema bei visiškai paskirstyta erdvinių duomenų sistema, kurias abi
koordinuoja viena institucija. Šis sprendimas savitas tuo, kad metaduomenys kaupiami ir atnaujinami
vienoje duomenų bazėje, o ne automatiškai teikiami iš pirminio šaltinio. Tai leidţia geriau kontroliuoti
jų kokybę. Tuo tarpu erdvinius duomenis naudotojai gauna realiu laiku iš pirminio šaltinio, o uţ jų
kokybę atsako teikėjas. Erdviniai duomenys, kurie gali būti teikiami įvairiais metodais (elektroninė
paslauga ar duomenų rinkinys), laikomi geoproduktais, kuruos portalo naudotojai randa, įvertina,
perţiūri ir įsigyja elektroniniu būdu. Elektroninės paslaugos, kurios leidţia su pasirinktais duomenimis
atlikti įvairaus sudėtingumo analizės operacijas, apibendrintai pavadintos taikomaisiais erdviniais
uždaviniais.
2. LGII nuostatos, kūrimo ir plėtros vizija bei veiklos modelis, kuris yra svarbus pasiekimas
erdvinių duomenų licencijavimo ir kainodaros srityje. Modelis leidţia geoproduktų teikėjams lanksčiai
pasirinkti standartinius ir palyginti paprastus konfigūravimo parametrus atsiţvelgiant į duomenų
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teikimo ypatumus ir apribojimus. Taip duomenų licencijavimas ir kainodara tampa universalūs ir
suvokiami naudotojui.
3. Erdvinių duomenų modeliai, kol kas dar visiškai neįdiegti ir apimantys tik georeferencinius
duomenis. Tai vieningas georeferencinių duomenų modelis ir jo diegimo bei georeferencinių duomenų
bazių harmonizavimo metodika bei tarptautiniais standartais paremta erdvinių duomenų klasifikatorių
sistema. Vieningas georeferencinių duomenų modelis reiškia, kad yra numatytas kelias pasiekti
efektyvų įvairių mastelių oficialių duomenų bazių sąveikumą, kurio šiandien Lietuvoje labai trūksta.
4. Erdvinės informacijos sąvokų žinynas. Tai elektroninė sistema LGII portale, skirta
bendradarbiavimui derinant erdvinės informacijos sąvokų apibrėţtis. Turint omenyje, kad šioje srityje
terminai nėra nusistovėję, greitai keičiasi ir nuolat atsiranda nauji, o daugelis jų įvairiose susijusiose
srityse interpretuojami labai skirtingai, šis ţinynas gali ir turėtų pakeisti spausdintus ţodynus. Ţinyne
galima komentuoti pateiktus terminus, juos aprobuoti, sudaryti ir spausdinti įvairius ţodymus iš atrinktų
pagal įvairius kriterijus terminų. Sąvokos ţinyne susietos ryšiais, pagal kuriuos galima rasti terminų
atitikmenis kita kalba, sinonimus, apibendrinančias sąvokas. Profesionalus naudotojas gali apibrėţti ir
naujus sąvokų tarpusavio ryšius. Ţinynas yra daugiakalbis, galimų kalbų skaičius jame neribojamas.
Vystomos LGII sistemos pagrindą sudaro:
1) nacionalinė geografinės informacijos dokumentavimo (metaduomenų) sistema, leidţianti
lengvai rasti ir įvertinti norimos teritorijos, mastelio ir temos geografinius duomenis, dar
prieš juos įsigyjant;
2) nacionalinė geografinės informacijos sistema, susiejanti tarpusavyje skirtingų juridinių
asmenų kaupiamus ir tvarkomus duomenų rinkinius, visų pirma Lietuvos topografinio
ţemėlapio informaciją ir valstybės kadastrus, o vėliau – ir savivaldybių geografinius
duomenis, statistinę informaciją, verslo įmonių valdomus duomenis;
3) LGII portalas – pagrindinė priemonė pasiekti visai LGII informacijai;
4) elektroninės paslaugos duomenims rasti ir naudoti, pasiekiamos per Interneto portalą;
Kuriant LGII nemaţas dėmesys buvo skirtas ir naudotojams įtraukti. Tam portale sukurtos teminės
sritys – aplinkos, kuriose įvairios interesų grupės gali kaupti nuorodas į LGII pasiekiamus
geoproduktus, diskutuoti, skelbti naujienas ir kitą informaciją. Portale visiems naudotojams
pateikiamos ir nuorodos į geografinės informacijos šaltinius, programinę įrangą, techniniai dokumentai
(specifikacijos, standartai), teisės aktai ir kita informacija.

LGII architektūra
LGII strategija apima ilgalaikę LEII plėtros programą skirtingais aspektais: erdvinės aprėpties,
institucinės partnerystės, duomenų temų įvairovės, funkcionalumo, ţmonių išteklių plėtros, elektroninių
paslaugų vystymo, erdvinės informacijos naudojimo skatinimo bei integravimo į Europos Bendrijos ir
pasaulinę erdvinės informacijos infrastruktūras.
Svarbiausi pasiekimai vystant LGII yra:
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1) sisteminė geografinės informacijos valdymo vizija, apimanti įvairus aspektus (mokslinį,
technologinį, švietimo);
2) sukurta vieninga geografinės informacijos naudojimo sistema, įvesta geoprodukto ir
geografinio taikomojo uţdavinio samprata; geografiniai duomenys įvairiais formatais
pasiekiami per vieną prieigos tašką (LGII portalą) nepriklausomai nuo duomenų šaltinio
vietos, formato ar struktūros;
3) sukurtas vieningas georeferencinių duomenų modelis ir georeferencinių duomenų bazių
harmonizavimo principai;
4) sukurta vieninga geografinių duomenų aprašymo metaduomenimis metodika (Nacionalinis
metaduomenų profilis).

4.4 INSPIRE suinteresuotosios šalys
Vykdant LGII projektą suinteresuotų šalių grupės buvo išskirtos pagal jų veiklos pobūdį:
1. Valstybės valdymo ir savivaldybių institucijos, koordinuojančios erdvinių duomenų
kaupimą;
2. Erdvinių duomenų teikėjai
a. valstybės ir savivaldybių organizacijos;
b. verslo įmonės;
c. pridėtinės vertės erdvine informacija pagrįstų produktų ir paslaugų kūrėjai – verslo
įmonės, mokslo ir tyrimų organizacijos.
3. Erdvinių duomenų naudotojai
Šios grupės taip pat yra ir INSPIRE suinteresuotosios šalys. Jos tarpusavyje persidengia, nes neretai
valdţios institucijos turi pavaldţias įmones, kurios gamina erdvinius duomenis, o erdvinės informacijos
gamintojai kuria ir įvairius pridėtinės vertės produktus bei paslaugas. Tačiau kiekviena grupė turi
skirtingus tikslus ir tikisi skirtingo pobūdţio pagrindinės naudos iš LEII.
Visi Lietuvos gyventojai ir nevyriausybinės organizacijos, būdami aktyvūs erdvinės informacijos ir ja
pagrįstų elektroninių viešojo sektoriaus paslaugų naudotojai, sudaro labai didelę tikslinę grupę, kurios
poreikius taip pat numatoma tenkinti naudojantis tiek INSPIRE, tiek Lietuvai specifinėmis LEIP
paslaugomis.

4.5 Suinteresuotųjų šalių vaidmuo
Tam, kad LEII ir INSPIRE tikslai būtų pasiekti, ją kuriant turi prisidėti kuo daugiau erdvinių duomenų
valdytojų, kurie padarys savo duomenų rinkinius visiems pasiekiamus viename LEII portale. Kuo
daugiau įvairių duomenų LEII naudotojai ras vienoje vietoje, tuo didesnę naudą gaus ir šių duomenų
teikėjai.
Pagrindinės LEII duomenų teikėjų grupės yra:
 valstybės viešojo administravimo institucijos ir valstybės kadastrų, registrų ir valstybės
informacinių sistemų, kuriose kaupiami oficialūs erdviniai duomenys, valdytojai.
 savivaldybių administracijos ar kitos savivaldybių viešojo administravimo institucijos,
tvarkančios oficialius erdvinius duomenis;
 kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, gavę LEII valdytojo leidimą teikti duomenis LEII ir sudarę
duomenų teikimo sutartį su LEII tvarkytoju.
Pirmieji LEII duomenų teikėjai – 9 valstybės institucijos ir įmonės, kurios valdo ir tvarko beveik visus
svarbiausius Lietuvos nacionalinio lygmens duomenų rinkinius ir yra pasirengusios teikti elektronines
erdvinės informacijos paslaugas. Jos įsipareigoja padaryti pasiekiamus LEII portale georeferencinio
pagrindo, registrų, kadastrų, informacinių sistemų ir kitus erdvinius duomenis, finansuoti šių duomenų
tvarkymą ir kokybės uţtikrinimą.
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LEII duomenų teikėjai galės:
 teikti tik metaduomenis, t.y., informaciją apie jų turimus duomenų rinkinius ir nuorodas, kaip
juos pasiekti;
 publikuoti LEII duomenų rinkinius, kurie daţniausiai liks duomenų teikėjo organizacijoje ir bus
pasiekiami per elektronines paslaugas, tačiau susitarus su LEII tvarkytoju, galės būti
dubliuojami ir LEII centrinėje sistemoje;
 teikti pirminius duomenis nacionaliniams duomenų rinkiniams atnaujinti.
Visi LEII duomenų teikėjai privalės:
 teikti ir laiku atnaujinti metaduomenis apie jų valdomus erdvinius duomenis ir duomenų
paslaugas. Metaduomenys turės būti parengti vadovaujantis LEII patvirtintu standartu ir
techniniais reglamentais;
 uţtikrinti teikiamų erdvinių duomenų kokybę, publikuoti LEII portale duomenų pavyzdţius;
 uţtikrinti Interneto prieigą prie teikiamų erdvinių duomenų ir su jais susijusių paslaugų, jeigu jos
bus teikiamos ne iš LEII centrinės informacinės sistemos;
 parengti erdvinių duomenų ir duomenų paslaugų licencijavimo, teikimo ir apmokestinimo
taisykles, kurios turės būti suderintos su LEII patvirtintomis bendrosiomis erdvinių duomenų ir
duomenų paslaugų licencijavimo, teikimo ir apmokestinimo taisyklėmis.
LEII duomenų teikėjai neatlygintai gaus ataskaitas apie jų teikiamų erdvinių duomenų ir duomenų
paslaugų uţsakymus ir faktinį naudojimą ir naudosis komunikacijos su kitais LEII naudotojais
paslaugomis. Jie galės gauti atlygį uţ teikiamus per LEII portalą mokamus erdvinius duomenis ir
mokamas duomenų paslaugas.
LEII naudotojai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, naudojantys LEII duomenų ir metaduomenų
paslaugas. Tai gali būti valstybės valdymo ir savivaldybių institucijos, verslo įmonės, nevalstybinės
organizacijos, gyventojai – visi, kam svarbūs erdviniai duomenys.
Visi LEII naudotojai turės teisę:
 neatlygintinai registruotis LEII, gauti per LEII portalą teikiamus metaduomenis, perţiūrėti
publikuojamus erdvinių duomenų pavyzdţius, gauti viešai teikiamą erdvinę informaciją,
naudotis metaduomenų paieškos ir perţiūros bei terminų ţinyno paslaugomis;
 neatlygintai naudotis LEII viešos komunikacijos tarp naudotojų, taip pat komunikacijos su LEII
tvarkymo įstaiga ir LEII duomenų teikėjais paslaugomis.
LEII registruoti ir nustatyta tvarka identifikuoti naudotojai turės teisę:
 uţsisakyti ir gauti bei naudotis per LEII portalą teikiamais erdviniais duomenimis ir duomenų
paslaugomis, neatlygintai gauti informaciją apie jų įsigijimo ir naudojimo sąlygas;
 neatlygintai gauti informaciją apie jų pateiktų uţsakymų vykdymą bei ataskaitas apie
naudojimąsi uţsakytomis duomenų paslaugomis;
 teikti pasiūlymus ir pastabas dėl per LEII teikiamų erdvinių duomenų ir duomenų paslaugų
kokybės, naudotis LEII registruotiems naudotojams skirtomis komunikacijos paslaugomis bei
teikiama erdvine informacija;
LEII naudotojai – valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo institucijos turės teisę:
 neatlygintinai gauti valstybės oficialius georeferencinius erdvinius duomenis, išskyrus atvejus,
kai šie duomenys naudojami pridėtinės vertės paslaugoms ar produktams sukurti, ir naudotis
georeferencinių duomenų paslaugomis vadovaujančios LEII tvarkymo įstaigos nustatyta
tvarka ir sąlygomis;
 neatlygintinai gauti kitų duomenų teikėjų – valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo
institucijų valdomus erdvinius duomenis ir naudotis jų pagrindu teikiamomis duomenų
paslaugomis, jeigu tai neprieštaraus galiojantiems teisės aktams.
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4.6 Priemonės, kurių imtasi siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
valdžios institucijoms keistis erdvinių duomenų rinkiniais ir su
jais susijusiomis paslaugomis
Vykdant LGII projektą buvo sukurtos ir įdiegtos informacinės sistemos bei modernizuotos 9 institucijų
informacinės sistemos suteikiant joms technines priemones teikti metaduomenis ir erdvinių duomenų
paslaugas.
Atliktas didelio masto LEII viešinimas, tarp jų informacinis renginys, specializuotas valdţios
institucijoms, kurio metu pademonstruota keitimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir su jais susijusiomis
paslaugomis nauda ir pavyzdţiai.
Priimtas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymas, papildęs
anksčiau galiojusį įstatymą nuostatomis dėl LEII ir LEIP naudojimo.
Šiuo metu suinteresuotosios šalys yra informuotos apie LEIP teikiamas galimybes. Su duomenų
teikėjais – valstybės institucijomis – yra derinamos konkrečios EDP teikimo sąlygos ir numatoma
pasirašyti duomenų teikimo per LEIP sutartis pagal LEIP tvarkytojo parengtą tipinį sutarties modelį.

4.7 Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas
Skirtingų LEII duomenų teikėjų erdviniai duomenys ar su jais susijusios paslaugos bus tvarkomos ir
teikiamos naudotojams pagal teikėjų bendru sutarimu patvirtintas specifikacijas, teikimo ir naudojimo
sąlygas. LEIP tvarkytojas, vadovaudamasis šiuo metu rengiamais LEIP nuostatais, uţtikrins LEII
saugomos erdvinės informacijos apskaitą, administravimą ir efektyvų teikimą naudotojams.
NŢT bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis rengiant LEII metodinę medţiagą.
Vykdant LGII projektą GIS-Centras parengė tipinius dokumentus, aprašančius erdvinių duomenų
teikimo ir naudojimo sąlygas Lietuvoje:
1. Erdvinių duomenų produktų platinimo teisių suteikimo ir erdvinių duomenų produktų teikimo
LEII sutartis. Ši sutartis sudaroma tarp LEIP tvarkytojo ir erdvinių duomenų teikėjo. Joje
apibrėţtos pagrindinės sąvokos, EDP teikimo per LEIP teisinis pagrindas, EDP platinimo bei
atsiskaitymo uţ juos su duomenų teikėju tvarka, šalių teisės ir pareigos bei bendroji erdvinių
duomenų ir paslaugų teikimo naudotojams tvarka. Sutarties prieduose pateiktos
struktūrizuotos formos su paaiškinimais, kuriose įvedami teikiamų erdvinių duomenų ar
paslaugų parametrai. Numatytas lankstus tipinių sutarčių derinimas su konkrečiais duomenų
teikėjais ir aprašytos teikiamų erdvinių duomenų ar paslaugų parametrų keitimo procedūros.
2. Pavyzdinės erdvinių duomenų ir paslaugų naudojimosi sutartys. Jose nustatytos pagrindinės
EDP naudojimo sąlygos, kurių pagrindu LEIP tvarkytojas sudaro tipines licencines sutartis su
galutiniais EDP naudotojais. Numatyti skirtingi licencinių sutarčių patvirtinimo būdai: fiziniu
parašu, elektroniniu parašu ir paspaudimu, patikrinus asmens tapatybę. Licencinė sutartis
nustato erdvinių duomenų ir su jais susijusių paslaugų teikimo naudotojui tvarką, naudojimo
tikslą ir sąlygas, atsiskaitymų tvarką.
3. Portalo www.geoportal.lt paslaugų naudojimo sąlygos, kurios taikomos viešai ir nemokamai
teikiamiems erdvinių duomenų rinkiniams ir paslaugoms. Jos yra paprastesnės uţ licencines
sutartis. Šios sąlygos bus pritaikytos LEIP.
Šie dokumentai kol kas nėra pritaikyti duomenų teikimui INSPIRE, tačiau jų pagrindu rengiamos
analogiškos erdvinių duomenų teikimo INSPIRE procedūros.
Specialių bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių darbo grupių kol kas nėra sukurta.
LEII vystymo ir Direktyvos įgyvendinimo veiklos buvo viešintos informacinių renginių metu,
publikacijose ir pranešimuose.
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Lietuvos geoportalo aprašymas
LEIP steigimo pagrindas yra:
1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas [13];
2. Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandţio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Ţin., 2004, Nr. 58-2061)
[13];
3. Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti ţemės ūkio
ministro 2001 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. 194 (Ţin., 2001, Nr.52-1852; 2008, Nr. 150-6122)
[15].
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme yra įteisintas LEIP – valstybės informacinė
sistema, kuria centralizuotai teikiami metaduomenys, erdviniai duomenų rinkiniai ir su jais susijusios
paslaugos.
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme nustatytos LEIP pagrindinės funkcijos:
1. kaupti valstybės kadastrų, registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų organizacijų
erdvinių duomenų metaduomenis pagal Portalo valdytojo patvirtintą metodiką;
2.
teikti naudotojams Internetu metaduomenis ir erdvinių duomenų rinkinius;
3.
teikti naudotojams Internetu su erdvinių duomenų rinkiniais susijusias paslaugas;
4.
viešinti ir skatinti erdvinių duomenų naudojimą viešojo administravimo sektoriaus
uţdaviniams spręsti; informuoti apie galimybes visuomenei ir privataus verslo subjektams
efektyviai naudotis viešojo sektoriaus valdomais erdviniais duomenimis;
5.
sudaryti technologines sąlygas susieti ir kartu naudoti skirtingų institucijų tvarkomus erdvinių
duomenų rinkinius.
Šiuo metu veikia ir yra vystomas LEIP prototipas – Lietuvos geoportalas www.geoportal.lt, kuris buvo
sukurtas 2008 m. LGII projekto rezultatas.

Lietuvos geoportalo titulinio ir žemėlapių naršyklės puslapių langai.
LEIP tvarkytojas yra valstybės įmonė GIS-Centras, kuris tvarko portalo naudotojus, informacijos
struktūrą ir bendrąjį turinį, kaupia ir apdoroja metaduomenis, juos saugo ir inicijuoja nuolatinį
atnaujinimą, kuria ir teikia naudotojams elektronines duomenų ir metaduomenų paslaugas. LEIP
tvarkytojas uţtikrina visos LEIP publikuojamos informacijos teisingą registravimą, tvarkymą ir
perdavimą bei apsaugą nuo neteisėtų veiksmų. LEI portalo tvarkytojas turi teisę be įspėjimo šalinti iš
LEIP klaidingą ar neatitinkančią reikalavimų informaciją.
Lietuvos geoportalą sudaro:






turinio valdymo sistema;
metaduomenų paieškos, tvarkymo ir publikavimo sistema;
erdvinių duomenų rinkinių bei su jais susijusių paslaugų konfigūravimo, uţsakymo, gamybos,
tvarkymo ir publikavimo bei apsaugos sistema;
ţemėlapių naršyklė;
administravimo sistema.
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Šiuo metu Lietuvos geoportale testuojami sukurti tinklo paslaugų prototipai:
Pagrindinės paslaugos, savo esme atitinkančios INSPIRE tinklo paslaugas:
 paieškos paslauga – ieškoti erdvinių duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų pagal tam tikrų
metaduomenų turinį;
 perţiūros paslauga – parodyti, naršyti, priartinti (nutolinti), matyti panoraminį vaizdą ar vieną
ant kito uţdėti perţiūrimus erdvinių duomenų rinkinius ir parodyti juos sutartiniais ţenklais
arba parodyti metaduomenų turinį;
 parsisiųsdinimo paslauga – parsisiųsdinti erdvinių duomenų rinkinių kopijas arba jų dalis;
 transformavimo paslauga – transformuoti erdvinių duomenų rinkinius;
 erdvinių duomenų suaktyvinimo paslauga – pagal vienus erdvinių duomenų rinkinius ar
paslaugas aktyvuoti kitus erdvinius duomenis ar paslaugas.
Specialiosios paslaugos:
 duomenų prieigos paslauga – pasiekti Internetu ir naudotis erdviniais duomenimis Interneto
ţemėlapių naršyklėse ir (ar) kompiuterinėse programose;
 erdvinio apdorojimo paslauga – spręsti erdvinius dinaminius uţdavinius naudojant erdvinius
duomenis ir pateikti gautą rezultatą;
 apdorojimo pagal teminius poţymius paslauga – apdoroti erdvinius duomenis naudojant jų
teminius poţymius ir pateikti gautą rezultatą;
 apdorojimo pagal laiko poţymius paslauga – apdoroti erdvinius duomenis naudojant jų laiko
poţymius ir pateikti gautą rezultatą.
 kompleksinės paslaugos, kurios naudoja kitas išvardytas paslaugas specifiniams naudotojų
poreikiams tenkinti.

4.8 Prieigos prie paslaugų naudojantis INSPIRE geoportalu
Šiuo metu prieiga prie paslaugų naudojantis INSPIRE geoportalu nenaudojama.

5 Naudojimasis
(Art.14)

erdvinės

5.1 Erdvinės informacijos
paslaugų naudojimas

informacijos

infrastruktūros

infrastruktūra

erdvinių

duomenų

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme apibrėţtos LEIP teikiamos paslaugos:
1) paieškos paslauga – ieškoti erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų pagal tam tikrų
metaduomenų turinį ir parodyti tokių metaduomenų turinį;
2) perţiūros paslauga – parodyti, naršyti, priartinti (nutolinti), matyti panoraminį vaizdą ar vieną ant
kito uţdėti perţiūrimus erdvinių duomenų rinkinius ir parodyti juos sutartiniais ţenklais bei atitinkamą
metaduomenų turinį;
3) parsisiųsdinimo paslauga – parsisiųsdinti erdvinių duomenų rinkinių kopijas arba jų dalis ir
tiesiogiai jomis naudotis;
4) transformavimo paslauga – transformuoti erdvinių duomenų rinkinius siekiant jų sąveikumo;
5) erdvinių duomenų suaktyvinimo paslauga – pagal vienus erdvinių duomenų rinkinius ar
paslaugas aktyvuoti kitus erdvinius duomenis ar paslaugas.
LGII portale yra sukurti ir testuojami šių ir kitų paslaugų prototipai. Jų atitikimas INSPIRE
reikalavimams dar turi būti įvertintas. Todėl šiuo metu negalima vertinti infrastruktūros paslaugų
atitikimo ir naudojimo.
LGII portale duomenų teikėjas erdvinius duomenis naudotojui turi galimybę teikti kaip duomenų
rinkinius arba kaip su jais susijusias paslaugas:
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 Duomenų rinkinys – tai aibė skaitmeninių susistemintų geoerdvinių duomenų, kuriuos
sieja ta pati paskirtis, aprašoma teritorija ar kitas bendrasis poţymis;
 OGC WFS – tai OpenGIS specifikacija apibrėţta geoobjektų publikavimo elektroninė
paslauga, kuri vektorinius duomenis transformuoja į reikiamą kliento pusėje pavidalą. WFS paslauga
taip pat leidţia klientui atlikti ir veiksmus su duomenimis serveryje: gauti ar apklausti geoobjektus
pagal nustatytus erdvinius ar ne erdvinius apribojimus, sukurti naują geoobjektą, panaikinti jį, atnaujinti
jo savybes. Šios paslaugos duomenys yra naudojami, kaip įprastiniai vektoriniai duomenys;
 OGC WCS – tai OpenGIS specifikacija apibrėţta erdvinių duomenų siuntimo elektroninė
paslauga, kuri leidţia Internetu duomenis pasiekti tokiu pavidalu, kokiu jie yra serveryje. Kliento pusėje
esanti programa tuos duomenis gali analizuoti, apdoroti ir parengti ţemėlapį. Šios paslaugos
duomenys yra naudojami, kaip įprastiniai rasrtiniai duomenys;
 OGC WMS – tai OpenGIS specifikacija apibrėţta Interneto ţemėlapių elektroninė
paslauga, kuri leidţia pasiekti ţemėlapių sluoksnius juos publikuojančiame Interneto serveryje pagal
duomenų naudotojo pasirinktus parametrus. Skirtingai nuo WFS ir WCS paslaugų, WMS paslauga
nesuteikia galimybės pasiekti originalių duomenų, iš kurių yra rengiamas ţemėlapis publikuoti.
Priklausomai nuo pasirinkto erdvinių duomenų teikimo metodo, naudotojas rezultatą gali gauti kaip
duomenų kopiją (duomenų rinkinį), kurią gali išsisaugoti kompiuteryje arba gauti prieigą prie duomenų
(el. paslauga), tokiu būdų uţsitikrindamas, kad kiekvieną kartą naudojami duomenys bus aktualiausi.
Naudotojas, įvertindamas turimą programinę įrangą ir savo darbo specifiką uţsakydamas duomenų
rinkinį, gali pasirinkti gaunamų duomenų formatą ir koordinačių sistemą. Uţsakęs elektroninę
paslaugą (WFS, WCS ar WMS) naudotojas gauna jos adresą, kuriuo tam tikros GIS programinės
įrangos (pvz., ArcGIS, AutoCAD, Gaia) ar geoportaluose esančios interneto ţemėlapių perţiūros
programos, pasiekia erdvinius duomenis einamuoju momentu.
LGII teikiami erdviniai duomenys ir su jais susijusios paslaugos yra viešos, išskyrus įstatymų ir kitų
teisės aktų numatytus atvejus. Kiekvienas asmuo gali naudotis per LGII teikiamais erdviniais
duomenimis ir su jais susijusiomis paslaugomis Lietuvos Respublikos įstatymų, LGII duomenų teikėjų
valdomų valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų nuostatų nustatyta tvarka. Šios nuostatos
taikomos ir teikiant LEIP paslaugas.

5.2 Erdvinių duomenų rinkinių naudojimas
Valstybės institucijos iki LEII įteisinimo keitėsi erdvinių duomenų rinkiniais licencinių sutarčių ir susitarimų su
erdvinių duomenų teikėjais pagrindu.

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme apibrėţtos erdvinių duomenų rinkinių LEIP
naudojimo sąlygos:
 Prieiga per Lietuvos erdvinės informacijos portalą prie erdvinių duomenų yra vieša, jeigu kitais
įstatymais prieiga prie erdvinių duomenų nenustatyta kitaip.
 Erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos, kurių reikia Europos Sąjungos institucijoms, valstybės
institucijoms ir savivaldybėms viešojo pobūdţio uţduotims atlikti arba ataskaitoms teikti pagal
Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su aplinka, teikiamos neatlygintinai.
 Valstybės kadastrų, registrų tvarkymo įstaigos, valstybės ir savivaldybių institucijos,
tvarkančios erdvinių duomenų rinkinius, turi teisę riboti prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių
per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, jeigu tai nustatyta kitais įstatymais.
 Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų
naudotojai, privalo sutikti su erdvinių duomenų ir paslaugų teikėjų ar jų įgaliotų platintojų
nustatytomis sąlygomis.
 Erdvinių duomenų rinkinių teikėjai gali būti valstybės kadastrų, registrų tvarkymo įstaigos bei
valstybės ir savivaldybių institucijos, tvarkančios erdvinių duomenų rinkinius. Asmenys,
pageidaujantys sukurti pridėtinės vertės produktus, panaudodami valstybės kadastrų, registrų,
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ar erdvinių duomenų rinkinių duomenis bei teminių
erdvinių duomenų rinkinius, privalo įgyti tam teisę erdvinių duomenų rinkinių tiekėjų nustatyta
tvarka. Pridėtinės vertės produktus naudotojams teikia įgalioti platintojai erdvinių duomenų
rinkinių teikėjų nustatyta tvarka.
 Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka prieiga per Lietuvos erdvinės informacijos portalą
prie erdvinių duomenų rinkinių ir (ar) paslaugų teikiama valstybių narių valstybės institucijoms,
įmonėms ir organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas. Taip pat prieiga prie Europos
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ekonominės erdvės susitarimo dalyvių valstybinių įstaigų ir organizacijų erdvinių duomenų
rinkinių ir paslaugų Lietuvos Respublikos naudotojams, teikiantiems viešąsias paslaugas,
suteikiama per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Jei paslaugos teikiamos atlygintinai, paslaugos teikėjas turi uţtikrinti Lietuvos Respublikos bei
kitų valstybių narių naudotojams elektroninės prekybos paslaugų naudojimo galimybes.

Paveiksle parodyta, kaip šiuo metu naudojamos LGII portalo paslaugos. Panašios statistikos galima
tikėtis išvysčius LEIP.

Registruotų aktyvių LGII naudotojų pasiskirstymas pagal organizacijas 2010-05-01

5.3 Erdvinės informacijos infrastruktūros naudojimas visuomenėje
Visuomenė šiuo metu naudojasi LGII portalu, kuriame galima rasti ir perţiūrėti metaduomenis, kai kuriuos
erdvinių duomenų rinkinius bei veikia tinklo paslaugų prototipai. Kol neparengti visi numatyti teisės aktai,
apibrėţiantys EDP naudojimo sąlygas, dar negalima vertinti tikrojo LEII naudojimo visuomenėje masto.

Paveiksle parodyta LGII portalo naudotojų aktyvumo dinamika 2009 m. Išvysčius LEIP tikimasi dar
intensyvesnio naudojimo.
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Apibendrinta portalo naudotojų dinamika 2009 metais

5.4 Tarpvalstybinis naudojimas
Tarpvalstybinis naudojimasis Direktyvos I, II ir III prieduose išvardytas temas atitinkančiais erdvinių
duomenų rinkiniais ir jų suderinamumo siekimas vykdomas NŢT nuolat dalyvaujant EuroGeographics
projektuose, skirtuose bendrų Europos erdvinių duomenų produktams kurti naudojant valstybių
oficialius duomenų rinkinius. Šių projektų metu vykdomas erdvinių duomenų derinimas tarp jų teikėjų.
NŢT palaiko ir tvarko EuroGeographics koordinuojamų duomenų bazių EuroDEM, EuroBoundaryMap,
EuroRegionalMap, EuroGlobalMap bei EuroGeoNames Lietuvos Respublikos teritorijos dalis.

5.5 Transformavimo paslaugų naudojimas
Transformavimo paslaugos šiuo metu neteikiamos. LEIP yra numatyta galimybė jas išvystyti.

6 Keitimosi duomenimis susitarimai (Art.15)
6.1 Valdžios institucijų susitarimai keistis duomenimis
Kol kas nėra pasirašyta galiojančių susitarimų. Teikti erdvinius duomenis per LEIP valdţios ir
savivaldybių institucijas įpareigoja Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
Šiuo metu derinamos Erdvinių duomenų produktų platinimo teisių suteikimo ir erdvinių duomenų
produktų teikimo LEII sutartys (konkreti jų priedų informacija) su 9.1 skyriaus 1–10 punktuose
išvardytais pagrindiniais erdvinių duomenų teikėjais.
Lietuvos savivaldybės yra informuotos apie galimybę teikti erdvinius duomenis ir su jais susijusias
paslaugas ir yra supaţindinamos su pavyzdinės Erdvinių duomenų produktų platinimo teisių suteikimo
ir erdvinių duomenų produktų teikimo LEII sutarties turiniu.

6.2 Valdžios institucijų, Bendrijos institucijų ir įstaigų susitarimai
keistis duomenimis
Šiuo metu galiojančių oficialių susitarimų nėra.

6.3 Kliūtys, trukdančios valdžios institucijoms keistis erdvinių
duomenų rinkiniais ir su jais susijusiomis paslaugomis taip pat
veiksmų, kurių imtasi toms kliūtims pašalinti, aprašymas
Pagrindinė problema yra ta, kad nėra numatyta tikslinių lėšų Bendrijos šalių erdvinių duomenų
suderinamumui uţtikrinti. Valstybės vidinių resursų nepakanka norint uţtikrinti ne tik vidinį keitimąsi
erdviniais duomenimis valstybės poreikiams, bet ir kokybišką jų teikimą Bendrijos institucijoms bei

įstaigoms. Problema sprendţiama bandant kiek įmanoma suderinti nacionalinius poreikius ir INSPIRE
reikalavimus.
Valstybės kadastrų, registrų, informacinių sistemų nuostatai nustato duomenų teikimo tvarką, kuri ne visada
pritaikyta teikti elektroninius duomenis (sutarčių, licencijų reikalavimas, nelanksti kainodara). Tai apsunkina
duomenų teikimo sąlygų derinimą bei sutarčių pasirašymą. Numatomi reikalingi teisės aktų pakeitimai,
tačiau tai yra ilgai trunkantis procesas.
Duomenų teikėjams daugeliu atvejų trūksta resursų, kad galėtų teikti duomenis pagal LEII ir INSPIRE
reikalavimus. Dėl erdvinių duomenų specifikacijų nesuderinamumo neįmanoma visiškai automatizuoti
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keitimosi duomenimis. Todėl sudėtinga uţtikrinti kokybišką duomenų teikimą. Šią problemą bandoma
spręsti pateikiant duomenų teikėjams tikslias procedūras ir metaduomenų bei vieningas duomenų teikimo
priemones.

7 Kaštų ir naudos aspektai (Art.16)
7.1 Direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimo kaštai
LEII vystymo kaštai pirmą kartą buvo įvertinti 2004 metais parengtoje galimybių studijoje [7].
Remiantis šiais skaičiavimais bei patirtimi, sukaupta įgyvendinant LEII išvystymo projektą, apytikriai
įvertinti kaštai darbų, kuriuos reikėtų atlikti norint tinkamai įgyvendinti Direktyvą Lietuvoje.
Įvardytos šios pagrindinės Direktyvos įgyvendinimo kaštų kategorijos:
 Metaduomenų parengimas;
 Duomenų harmonizavimas;
 Tinklo paslaugų sukūrimas;
 Stebėsena ir ataskaitų rengimas;
 Koordinavimo ir horizontalių priemonių parengimas ir įgyvendinimas.
Direktyvai įgyvendinti būtinų darbų kaštai pagal išvardytas kategorijas pateikti diagramose ţemiau

metadata
504634

439802

data harmonisation
497625

417024

network services
1706644

monitoring and reporting

coordination and
horizontal measures

Įgyvendinimo kaštai Eur, pagal kategorijas, 2010–2015 m.
(Iš viso 12311750 Lt, 3565729 Eur)
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10513

7009

metadata
28035

data harmonisation
network services

63111

129663

monitoring and reporting
coordination and
horizontal measures

Įgyvendinimo palaikymo kaštai Eur, pagal kategorijas, kasmet nuo 2011 m.
(Iš viso 822909 Lt, 238331 Eur)
Galimus Direktyvos I ir II priedų temų duomenų rinkinių tvarkymo kaštus šiuo metu sunku vertinti.
Preliminariai šiuo metu ţinomų duomenų rinkinių tvarkymas ir teikimas galėtų kainuoti valstybei apie 5
mln. Eur.

7.2 Pastebėta nauda
Vystant LEII, sukurtos prielaidos erdvinių duomenų rinkinių pagrindu integruoti valstybės registrus,
statistinę informaciją, kitus duomenų rinkinius:
 galima tikėtis maţesnio duomenų dubliavimo ir maţesnių tvarkymo kaštų;
 galimybė ir visuomenei lengviau pasiekti duomenis;
 duomenų harmonizavimas;
 susijusios duomenų integravimo iniciatyvos.
Vieningos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimas duos pastebimos naudos visuomenei,
verslui ir viešajam sektoriui:




Visuomenė. Prieiga prie valstybės institucijų kaupiamų aktualių erdvinių duomenų, pagerėjusi
viešųjų paslaugų kokybė.
Verslas. Galimybės įtraukti naujausius duomenis į bendrą informacinę sistemą, pavyzdţiui
vietovėje esantys restoranai, viešbučiai, degalinės. Taip pat tiekti rinkai įvairius pridėtinės
vertės produktus.
Viešasis sektorius. Galimybės naudoti kitų institucijų ir tarnybų kaupiamus duomenis ir didinti
darbo efektyvumą vykdant viešojo administravimo funkcijas ir teikiant paslaugas piliečiams.

LEII bus naudinga ir duomenų teikėjams:
 duomenų teikėjams bus uţtikrintas jų valdomų duomenų pasiekiamumas ir keitimosi
mechanizmas;
 bus sudarytos prielaidos harmonizuoti skirtingų teikėjų duomenims ir jais efektyviai keistis
tarpusavyje;
 duomenų teikėjai galės atstovauti savo interesus rengiant erdvinės informacijos metodikas ir
standartus;
 naudojant LEII priemones bus galima kurti ir vystyti naujas elektronines paslaugas;
 duomenų teikėjams bus teikiamos papildomos LEII paslaugos.
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Įtvirtinus Direktyvos nuostatas, bus supaprastinta ir aiškiau apibrėţta geodezinė ir kartografinė veikla,
nustatyti konkretesni reikalavimai asmenims, vykdantiems geodezinę veiklą. Bus supaprastintas
paslaugų teikimo veiklos reguliavimas ir sumaţinta administravimo našta verslui.
Pastebėtos naudos pavyzdţiai:
 pradėta kryptingai formuoti erdvinės informacijos politika;
 poveikis aplinkos politikai – įpareigojimas susitvarkyti esamus duomenis ir kaupti naujus GIS
duomenis;
 pagerėjo institucijų suvokimas apie erdvinės informqacijos naudą, duomenų integravimą
priimant sprendimus – prielaidos glaudesniam bendradarbiavimui;
 visuomenė geriau informuota, didėja erdvinių duomenų paslaugų poreikis.

8 Išvados
Lietuvoje įgyvendinus LGII projektą yra sukurtas erdvinės informacijos infrastruktūros metodinis ir
technologinis pagrindas bei veikiantis geoportalas, kuriame galima pasiekti valstybės erdvinių
duomenų rinkinių metaduomenis, įsigyti duomenų rinkinius ir su jais susijusias paslaugas. 2010 m.
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme įteisinta LEII ir jos portalas LEIP yra kuriami
pritaikant LGII sprendimus. Dar nepriimti visi teisės aktai, reikalingi visaverčiam LEIP funkcionavimui,
todėl oficialiai tinklo paslaugos neteikiamos ir nenaudojamos. Jų prototipai yra testuojami. Planuojama
įvertinti LGII portalo sistemų, metaduomenų ir tinklo paslaugų specifikacijų suderinamumą su
patvirtintomis INSPIRE specifikacijomis ir numatytais terminais pasiekti jų atitiktį šioms
specifikacijoms. Lietuvos vietovardţių duomenys gali būti teikiami naudojant globalų EuroGeoNames
servisą. Lietuva neatsako uţ šios tinkle paslaugos atitikimą INSPIRE reikalavimams.
Egzistuojantys erdvinių duomenų rinkinių metaduomenys, atitinkantys Lietuvos nacionalinį
metaduomenų profilį, šiuo metu yra pasiekiami naudotojams per LGII portalą. Jų atitikimo INSPIRE
bus nesunku pasiekti (neatitikimas minimalus). Numatoma laiku pateikti I ir II priedų temų duomenų
rinkinių metaduomenis.
Lietuvoje šiuo metu pasiekiami skaitmeniniai erdvinių duomenų rinkiniai dengia praktiškai visas
INSPIRE temas, išskyrus šias:
 Koordinačių atskaitos sistemos
 Geografinio tinklelio sistemos
 Okeanografinės geografinės sąlygos
 Jūrų regionai
 Biogeografiniai regionai
Pirmosios dvi temos aprašo ne duomenų rinkinius, o atskaitos sistemų reikalavimus.
Maţiausiai duomenų rinkinių atitinka III priedo temas. Numatyta įtraukti naujus LEII mazgus, kad būtų
galima esamus skaitinius duomenis sujungti su erdviniais duomenimis ir juos vystyti. Georeferencinių
duomenų rinkiniuose šiuo metu kaupiama informacija skirtingais masteliais visai ar iš dalies dengia 11
duomenų temų.
Sukaupti I temos duomenų rinkiniai šiuo metu neatitinka INSPIRE specifikacijų, planuojami
georeferencinio pagrindo tvarkymo darbai siekiant atitikimo.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuva yra techniškai pasirengusi įgyvendinti daugumą INSPIRE
reikalavimų. Įgyvendinimą riboja ţmonių ir finansinių išteklių trūkumas bei sudėtingos teisinės bei
organizacinės duomenų keitimosi procedūros.
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9 Priedai
9.1 Organizacijų sąrašas – pavadinimai ir kontaktinė informacija
1. Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos (www.nzt.lt), Gedimino pr. 19,
LT-01103 Vilnius, tel. +370 (5) 239 1307, faks. +370 (5) 239 1331, el.paštas nzt@zum.lt.
2. Aplinkos ministerija (www.am.lt), Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, tel. +370 (5) 266 3661, faks.
+370 (5) 266 3663, el. paštas info@am.lt.
3. Aplinkos apsaugos agentūra (http://aaa.am.lt/), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.
+370 (5) 2662808. faks. +370 (5) 2662800, el.paštas aaa@aaa.am.lt.
a
4. Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://www.lvmi.lt/vmt/), Pramonės pr.11 ,
LT-51327 Kaunas, tel. +370 (37) 490 220, faks. +370 (37) 490 251, el. paštas vmt@lvmi.lt.
5. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://www.lgt.lt/), S. Konarskio 35, LT03123 Vilnius, tel. +370 (5) 233 2889, faks. +370 (5) 233 6156, el. paštas lgt@lgt.lt.
6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (http://vstt.lt),
A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 (5) 272 3284, faks. +370 (5) 272 2572, el.
paštas vstt@vstt.lt.
7. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (www.meteo.lt), Rudnios g. 6,
LT-09300 Vilnius, tel. +370 (5) 275 1194, faks. +370 (5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt.
8. Valstybės įmonė Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/), V.Kudirkos g. 18, LT-03105
Vilnius, tel. +370 (5) 268 8202, faks. +370 (5) 268 8311, el. paštas info@registrucentras.lt.
9. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (http://www.lra.lt/),
J.Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius, tel. +370 (5) 232 9600, faks. +370 (5) 232 9609,
el. paštas lakd@lakd.lt.
10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(http://www.vpgt.lt/), Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. +370 (5) 271 6866,
faks. +370 (5) 216 3494, el.paštas pagd@vpgt.lt.
11. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (http://www.stat.gov.lt),
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. +370 (5) 236 4800, faks. +370 (5) 236 4845, el. paštas
statistika@stat.gov.lt.
12. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (http://www.kpd.lt), Šnipiškių g. 3,
LT-09309 Vilnius, tel. +370 (5) 273 42 56, faks. +370 (5) 272 40 58, el.paštas
centras@heritage.lt.
13. Lietuvos saugios laivybos administracija (http://www.msa.lt), J.Janonio g. 24, LT-92251,
Klaipėda, tel. +370 (46) 469 602, faks. +370 (46) 469 600, el. paštas msa@msa.lt.
14. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
(http://www.vtpsi.lt/), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 (5) 272 2748,
faks. +370 (5) 272 3620, el. paštas info@vtpsi.am.lt.

9.2 Sąrašas nuorodų į dokumentus, naudotus rengiant ataskaitą
1. 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos
Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p. 1).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 911 “Dėl atsakingų
institucijų paskyrimo siekiant uţtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimą” (Ţin., 2008, Nr. 109-4157; 2009, Nr. 116-4940).
3. Europos Bendrijų komisijos 2009 m. birţelio 5 d. sprendimas, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl stebėsenos ir atskaitomybės
(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4199).
4. Availability Report. Development of Lithuanian Geographic Information Infrastructure (LEII)
Project Preparation (2004). ASTEC Global Consultancy. Vilnius, 197 p.
5. Assessment for priority intervention needs. Development of Lithuanian Geographic
Information Infrastructure (LEII) Project Preparation (2004). ASTEC Global Consultancy.
Vilnius, 74 p.
6. Framework Report. Development of Lithuanian Geographic Information Infrastructure (LEII)
Project Preparation (2004). ASTEC Global Consultancy. Vilnius, 73 p.

2011-04-20

24

INSPIRE

7. Feasibility Study. Development of Lithuanian Geographic Information Infrastructure (LEII)
Project Preparation (2004). ASTEC Global Consultancy. Vilnius, 106 p.
8. Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas. Investicinis projektas (2004). VĮ
“GIS-Centras”, Vilnius, 76 p.
9. LEII kūrimo ir plėtros vizija.V.1.1. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
(http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LY
wMLA3dzA08D8yB_E4NAA_dQI6B8JLK8paergZG5gaGHpaW7u7HIQHd4SD78OsHyRvgAI4G6PrRbDDX9_PIz03VL8iNMMgMSFcEABIIVZU!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt
3QS9ZQnB3LzZfUDEwQzdJOTMwODBHNzBJMDdSTzQwUTBHMTI!/)
10. LEII principinės nuostatos. V.1.1. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
(http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LY
wMLA3dzA08D8yB_E4NAA3dDI6B8JLK8paergZG5gaGHpaW7u7HIQHd4SD78OsHyRvgAI4G6PpRbQg1JyBvpO_nkZ-bqlQG2GQ6anrCACLBw3q/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUDEwQzdJOTMwODBHNzBJMDd
STzQwUTBHMTc!/)
11. LEII veiklos (verslo) modelis. V. 1.3. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
(http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LY
wMLA3dzA08D8yB_E4NAA3cvQ6B8JLK8paergZG5gaGHpaW7u7HIQHd4SD78OsHyRvgAI4G6PpRbQg1IiBvru_nkZ-bqlQG2GQ6anrCABV1Ut1/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUDEwQzdJOTMwODBHNzBJMDd
STzQwUTBHSDE!/)
12. Lietuvos nacionalinis metaduomenų profilis. V. 1.3. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras
„GIS-Centras“
(http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LY
wMLA3dzA08D8yB_E4NAA3cPQ6B8JLK8paergZG5gaGHpaW7uz9QniTdqPKh5gR0h4Nci992kLw
BDuBogK4fzX4jAvLmOUtTfT9PPJzU_ULckMjDDI9s0wcFRUBbViQPA!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUDEwQz
dJOTMwODBHNzBJMDdSTzQwUTBHOTE!/)
13. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (Ţin., 2001, Nr.62-2226; 2010, Nr.
54-2649).
14. Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandţio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Ţin., 2004, Nr. 58-2061);
15. Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti ţemės ūkio
ministro 2001 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. 194 (Ţin., 2001, Nr.52-1852; 2008, Nr. 150-6122).
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