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Hnit-Baltic interneto svetainė www.gisbaltic.lt/lt-lt

Produktai > Geoduomenys



www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-
duomenys/apzvalga

ArcGIS gyvasis atlasas – Pasaulinė 
atvirų duomenų biblioteka

Atviri duomenys – Lietuvos 
organizacijų atviri duomenys 
ArcGIS naudojimui  

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-duomenys/apzvalga


ArcGIS Gyvasis Pasaulio Atlasas
ArcGIS Living Atlas of the World

www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-duomenys/gyvasis-pasaulio-atlasas

• Vieša Pasaulinė GIS duomenų biblioteka

• Žemėlapiai, vaizdai, scenos, duomenų sluoksniai, 
programinės aplikacijos, žemėlapių pasakojimai

• Duomenys – nemokamai

• Pritaikyta: ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise ir ArcGIS
Desktop (ArcGIS Pro, ArcMap)

• Galimybė dalintis savo duomenimis

• Saugu, neprarandate autoriaus teisių

• Nėra įsipareigojimo nuolat atnaujinti



ArcGIS Gyvasis Pasaulio Atlasas – Lietuvos duomenys
https://livingatlas.arcgis.com

Browse > Lithuania 

Layers (29)

Maps (10)

Apps/Story Maps (34)

Ortofotografiniai
žemėlapiai, administracinės 
ribos, adresai, keliai, 
gyvenamosios vietovės, 
reljefas, dviračių takai,  
pašto kodai, kt... 

https://livingatlas.arcgis.com/


Lietuvos Reljefo modelis – DTM-LT 1m.



Lietuvos Reljefo modelis – DTM-LT 1m.



www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-
duomenys/apzvalga

ArcGIS gyvasis atlasas – Pasaulinė 
atvirų duomenų biblioteka

Atviri duomenys – Lietuvos 
organizacijų atviri duomenys 
ArcGIS naudojimui  

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-duomenys/apzvalga


www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-
duomenys/apzvalga

Atviri duomenys – Lietuvos 
organizacijų atviri duomenys 
ArcGIS naudojimui  

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/geo-duomenys/apzvalga


https://data-vplanas.opendata.arcgis.com/search

Vilniaus miesto duomenys
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Sertifikavimasis

mailto:surbanas@hnit-baltic.lt


Esri Academy mokymosi kursai



Esri Academy mokymosi kursai

Education
48%

AEC
12%

Local government
7%

Natural Resources
6%

National Government
4%

Utilities
1%

Undefined
22%

• Web Course, Training Seminar, 
MOOC, Tutorials

• Naudojasi tiek mokymo institucijos, 
tiek ir gamybininkai

• 2020 metais Lietuvos aukštosiose
mokyklose išklausyti 456 kursai



Esri Academy mokymosi kursai

Daugiausia išklausyta kursų 

• Klaipėdos universitete (38%)

• Vilniaus universitete (35%)

Klaipėda university
38%

Vilnius University
35%

Kaunas collegue
10%

Institute of Lithuanian Language
4%

Kaunas University of 
Technology

5%

Klaipeda State College
3%

VilniusTech
3%

Vytautas Magnus University
2%



Esri sertifikavimasis
https://www.esri.com/training/certification

Pasirenkama tema

Išlaikomas egzaminas

• Bazinis kursas – 250 USD

• Specializacija ir perlaikymas  – 150 USD 

Gaunamas vardinis sertifikatas

Įregistravimas į pasaulinę sertifikuotų 
ekspertų biblioteką:

www.esri.com/training/certification-
directory

https://www.esri.com/training/certification
http://www.esri.com/training/certification-directory
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Konkursai
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Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkursas
www.gisbaltic.eu/lt-lt/esri-jaunuju-mokslininku-darbu-konkursas-2021

• Dalyvauja iki 30 m. aukštųjų mokyklų studentai

• Kursiniai, bakalauriniai, magistriniai ar kt. darbai

• Darbuose naudotos Esri technologijas

• Prizai – dalyvavimas Pasaulinėje Esri naudotojų 
konferencijoje, spec. Hnit-Baltic prizas

• Esri prezidento pasirašytas sertifikatas

• Tarptautinė patirtis ir karjeros perspektyvos

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/esri-jaunuju-mokslininku-darbu-konkursas-2021


Pirmas etapas

• Darbų registracija iki 04.28 d.

• Pildoma registracijos forma, pateikiami darbo aprašymai 
(santrauka), žemėlapių bei aplikacijų su ArcGIS pavyzdžiai

Antras etapas

• Darbo pristatymas komisijai (žemėlapio pasakojimas)

• Komisija skelbia nugalėtoją 05.12

• Nugalėtojas iki 05.15 parengia anglų kalba žemėlapio 
pasakojimą ir stendinį pranešimą (poster)

Esri jaunųjų mokslininkų darbų konkursas
www.gisbaltic.eu/lt-lt/esri-jaunuju-mokslininku-darbu-konkursas-2021

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/esri-jaunuju-mokslininku-darbu-konkursas-2021


Mano žemėlapis Lietuvai
https://konkursas.gismokykla.lt

Žemėlapio pasakojimų konkursas mokykloms 
ir moksleiviams
• Mokyklos projektas

• 1-4 kl. kategorija

• 5-6 kl. kategorija

• 7-8 kl kategorija

• 9-10 kl. kategorija

• 11-12 kl kategorija

https://konkursas.gismokykla.lt/


Mano žemėlapis Lietuvai 2021
https://konkursas.gismokykla.lt

• virš 120 moksleivių

• 72 asmeniniai pasakojimai

• 7 mokyklos projektai

• Kiekvienas moksleivis užsisakė marškinėlius

• Prizai – National Geographics prenumeratos

https://konkursas.gismokykla.lt/


Mano žemėlapis Lietuvai darbai
https://arcg.is/P5O5b www.gismokykla.lt

https://arcg.is/P5O5b
http://www.gismokykla.lt/


Žemėlapių pateikimas Esri Map Galery (Esri pasaulinei konferencijai)
www.esri.com/en-us/about/events/uc/get-involved/map-gallery

Registracija iki 2021-06-04

Kategorijos

• Reference map

• Thematic map

• Map series or atlas

• Educational map

• Student map (iki 12 m, 13-18 m, aukštųjų studentai)

• ArcGIS analytical methods and results

• Communicating science spatially (research poster)

• Spatial analysis using ArcGIS StoryMaps

• 3D Map

• Most innovative map

• Dashboard map

• Best cartography award (all entries)

http://www.esri.com/en-us/about/events/uc/get-involved/map-gallery
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mailto:surbanas@hnit-baltic.lt

