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Miesto tinklelis:
Miesto būsenos stebėjimas 
viename žemėlapyje

Unifikuotas informacijos hub‘as:
Vieno mygtuko paspaudimo 
sprendimų priėmimas ir valdymas

Miesto ekosistema:
Vieno žingsnio savarankiškai 
evoliucionuojanti platforma

Strateginis miesto valdymas:
Integruotas paslaugų ir miesto 
infrastruktūros valdymas. 

VERTĘ KURIANTIS SKAITMENINIMAS



SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PRANAŠUMAS



GEDIMINO LEGIONAS PRATYBOS



GEDIMINO LEGIONAS PRATYBOS

Intelektualūs skaitmeniniai sprendimai
Valdomi miesto skaitmeninimo ir pažangių 
sprendimų generuojami duomenys, kokybiški ir 
kuriantys vertę. 

Partnerių ekosistema
Pasinaudoti platformomis bei pasitelkti
savivaldybės įmonių, valstybinių įmonių, kitų
įmonių prieinamų sistemų duomenis, kuriuos
miestas jau turi.

Analizuoti skirtingus duomenų šaltinius
Duomenys analizuojami pasitelkiant automatinius
sprendimus.

Duomenų saugumas
Garantuoti apdorojamų duomenų saugumą, kurį
sudaro sistemų pažeidžiamumų paieška ir
techninio bet kokių aptiktų saugos problemų
sprendimo pateikimas.



Aukštesnis KPI‘s lygis
Vilniaus m. savivaldybės ir pavaldžių 
įmonių veiklos efektyvumas

Aukštesni SLA reikalavimai
Platesnis miesto ir jame veikiančių 
subjektų valdymo galimybes ir 
suvokimas

Duomenys paslaugų kokybei gerinti
Informacijos ir urbanizacijos absoliuti 
integracija

DAIKTŲ INTERNETO PLĖTROS POLITIKA

https://vilnius.lt/lt/vilnius-2in/vilniaus-miesto-daiktu-interneto-pletros-politika/

Energetinis efektyvumas
Efektyvesnis miesto energetinių 
išteklių valdymas

https://vilnius.lt/lt/vilnius-2in/vilniaus-miesto-daiktu-interneto-pletros-politika/


DAIKTŲ INTERNETO LAIMĖS INDEKSAS

https://api.vilnius.lt/happiness-index
https://bit.ly/2WUYX8K

Lyginkime ir analizuokime
Citata „visą liepos mėnesį Lukiškių 
aikštėje vyravo aukštesnis laimės lygis 
nei visame mieste“

Emocijų įtaka gyvenimo kokybei
Norime būti dar atviresni ir padėti 
sukurti patogesnę, geriausiai 
gyventojų ir miesto svečių atitinkančią 
aplinką

Stebėkime pokyčius inovatyviai
Diegiama neuroanalitikos sistema 
ateityje gali tapti vienu inovatyviausiu 
įrankiu planuojant viešąsias miestų 
erdves, vertinant jų kokybę

https://api.vilnius.lt/happiness-index
https://bit.ly/2WUYX8K


DAIKTŲ INTERNETAS INTELEKTUALUS STEBĖJIMAS

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1228551/vilniuje-bus-irengiamos-
vaizdo-kameros-skirtos-nustatyti-atlieku-tvarkymo-pazeidejus

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1228551/vilniuje-bus-irengiamos-vaizdo-kameros-skirtos-nustatyti-atlieku-tvarkymo-pazeidejus


Atsakomybės skatinimas
Ugdyti visuomenės atsakomybę, 
mažinti plastiko naudojimą ir gamtos 
taršą

DAIKTŲ INTERNETO VANDENS GERTUVĖS

https://www.vv.lt/lt/apie/zemelapiai/

Gertuvės žemėlapyje
Vilniaus mieste įrengta 16 stacionarių 
ir 6 mobilios gertuvės, kurias galima 
rasti pasinaudojus žemėlapiu

Sveikata
Vartoti daugiau vandens, formuoti 
sveikus jų gyvenimo įpročius

https://www.vv.lt/lt/apie/zemelapiai/


Sensoriai
Nuolat matuojamos poilsiautojų 
emocijos, oro ir vandens temperatūra

Paplūdimio užimtumas
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ 
sukūrė pirmąjį Lietuvoje realaus laiko 
paplūdimių užimtumo sprendimą

Skaitmeninės technologijos
Metalines lenteles pakeitė 
informaciniai ekranai, paplūdimio 
informacija prieinama per web

DAIKTŲ INTERNETAS IŠMANŪS PAPLŪDIMIAI



Vilniaus miesto sritys
Skatinti BO taikymą Vilniaus miesto viešųjų 
ir verslo paslaugų srityse
Administravimas, transportas, švietimas, aplinka, kultūra, sveikata, soc. 
paslaugos, saugumas, planavimas, plėtra

Vilniaus miesto oro paslaugos
Atverti naujas paslaugų teikimo galimybes

Teisinis reglamentas
Teisinės bazės ir numatomų teikti paslaugų 
BO teisinio reglamento pritaikymas

VILNIAUS ORO GATVIŲ PLANAS



KORONAVIRUSO KRIZĖ ESOC



KORONAVIRUSO KRIZĖ DRONAI



SKAIDRIŲ DUOMENŲ MIESTAS

+370 686 28 501 / simas.sodys@vilnius.lt

VILNIUS2IN @ VILNIUS CITY MUNICIPALITY

https:/www.linkedin.com/in/simas-sodys


