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Teisės pažeidimų žemėlapių portalas



Nusikalstamų veikų žinybinis registras ir 

nusikalstamų veikų žemėlapis >>>
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NVŽR



Administracinių nusižengimų registras ir 

Eismo įvykių informacinė sistema
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Administracinių nusižengimų registras

Eismo įvykių informacinė sistema

administraciniai nusižengimai pagal 
Administracinių nusižengimų kodeksą 
>100 tvarkytojų
>20 sąsajų su kitais registrais / IS
per metus registruojama >1 mln. 
administracinių nusižengimų

Eismo įvykių duomenų kaupimas ir 
saugojimas, apdorojimas, sisteminimas 
ir statistinių ataskaitų formavimas

ANR

EĮIS



Teisės pažeidimų žemėlapių portalas
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https://maps.ird.lt/arcgis/home/https://ird.lt/

https://maps.ird.lt/arcgis/home/
https://ird.lt/
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Bendras žemėlapis



Nusikalstamos veikos ir administraciniai 

nusižengimai

6

Paieškos filtrai:
• nusikalstamų veikų, 
administracinių nusižengimų grupės
• ANK, BK straipsniai
• laikotarpis
• teritorija:
1) adreso įvedimas ir paieška
2) savivaldybės įvedimas ir paieška
3) tam tikros teritorijos įbrėžimas



Nusikalstamų veikų ir administracinių 

nusižengimų gardelės
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Nusikalstamų veikų ir 
administracinių nusižengimų 
grupės

Nusikalstamų veikų ir 
administracinių nusižengimų 
peržiūra laiko juostoje

Nusikalstamų veikų ir 
administracinių 
nusižengimų gardelių 
duomenų atsisiuntimas

.csv .gdb .shp



Nusikalstamų veikų ir administracinių 

nusižengimų karštosios teritorijos
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.pdf .png .jpg

Erdvinių duomenų 
vizualizacija ir 
duomenų atsisiuntimas



Nusikalstamų veikų pagal ugdymo 

įstaigas žemėlapis
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Paieška pagal:
• savivaldybę, ugdymo įstaigų 

grupę, ugdymo įstaigą
• laikotarpį
• atstumą nuo ugdymo įstaigos 

(250, 500, 1000)
• BK straipsnį

Detali erdvinė ir 
statistinė informacija



Nusikalstamų veikų ir administracinių 

nusižengimų pokyčių žemėlapiai
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Administracinių nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka, 
pokytis 2018, 2019, 2020 m.

Pasirinkimo filtrai:
• metai
• laikotarpis (metai, pusmetis)
• nusikalstamų veikų ir administracinių 

nusižengimų grupės



Eismo įvykių žemėlapis
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Paieška pagal 
eismo įvykių 
padarymo datą

Eismo įvykių 
karštosios 
teritorijos

Eismo įvykių 
žemėlapių 
eksportavimas

Daugiau 
analizės 
galimybių 
vidinėje 
žemėlapių 
aplinkoje



Teisės pažeidimų žemėlapių portalo 

vidinė aplinka
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Papildoma 
paieška Nusikalstamų 

veikų pokyčių 
žemėlapis

Administracinių 
nusižengimų 
pokyčių 
žemėlapis

• Lietuvos eismo įvykių 
operatyvios 
informacijos suvestinė

• Atskirų AVPK 
informacinės 
suvestinės

• Istorinių erdvinių eismo 
įvykių duomenų 
analizės aplikacija



>>>Ateities planai

• Nauji vizualizacijos ir analizės funkcionalumai

• Kitų NVŽR, ANR, EĮIS duomenų atvėrimas

• Detalesnė nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir eismo 

įvykių paieška (didesnis filtrų pasirinkimas)

• Erdvinių duomenų naujos integracijos su kitomis sistemomis
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Ačiū už dėmesį!
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