
 

ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMAS 

 

StoryMap programėlė leidžia jums sukurti Žemėlapio pasakojimą ir grafiškai vaizdžiai jį 
pateikti. Pridėkite nuotraukų, teksto, video medžiagos, žemėlapių, sukurkite savo istoriją 
su ArcGIS Storymaps! 

Vilniaus planas kaupė duomenis apie Vilniaus mieste esančius grafiti ir jų tvarkymo 
būseną, tačiau Jums tokie duomenys netiko, todėl sukūrėte savo projektą ir su 
QuickCapture programėle rinkote duomenis apie gražius miesto piešinius. Sukurkite 
Žemėlapio pasakojimą apie visą procesą. 

 

DUOMENŲ PARUOŠIMAS ŽEMĖLAPIO KŪRIMUI 

1. Pirmiausia prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros (jei paskyros dar neturite, 

susikurkite ją pagal instrukciją). 

2. Savo ArcGIS Online paskyroje jei praėjote pamoką Maršrutų planavimas turite 

išsisaugoję žemėlapį su Vilniaus plano grafiti duomenimis. 

3. Jei šio žemėlapio neturite nueikite į Žemėlapis (1) ir pasirinkite Pridėti (2) ir Ieškoti 

sluoksnių (3). 

 

 

4. Iškrentančiame sąraše pasirinkite, kad žemėlapių ieškosite ArcGIS Online (1) rinkinyje. 

Paieškos laukelyje įveskite Civilinės saugos duomenys (2) ir pasirinkite sluoksnį Civilinės 

saugos duomenys, sukurtą Vilniaus plano (vplano) (3). 

https://www.gismokykla.lt/zemelapio-pasakojimas/
https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/
https://www.gismokykla.lt/marsrutu-planavimas/


 

5. Pridėkite sluoksnį. 

6. Įjunkite Grafiti sluoksnį. 

 

7. Išsaugokite šį žemėlapį, jo mums prireiks žemėlapio pasakojimo kūrimui, 

spauskite Įrašyti. 

8. Pamokoje Projektų kūrimas QuickCapture programėle mokėmės, kaip kurti naują 

projektą ir rinkome duomenis, surinkti duomenys buvo saugomi ArcGIS Online 

žemėlapio sluoksnyje. 

9. Nueikite į skiltį Žemėlapis, ir lygiai taip pat pridėkite sluoksnį Grafiti 

sukurtą mokinys_gm. 

 

10. Išsaugokite žemėlapį, spauskite Įrašyti. 

https://www.gismokykla.lt/projektu-kurimas-quickcapture/


ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMO KŪRIMAS 

1. Nueikite į Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkite StoryMaps (2). 

 

2. Pradėkite kurti savo žemėlapio pasakojimą. 

 

3. Paspaudus Išvaizda atsidariusiame lange galite pasirinkti, kaip atrodys Jūsų 

žemėlapio pasakojimas. Pasirinkite Viršelį bei Temą. Šiuos parametrus galėsite pakeisti 

bet kada. 

 



 

4. Sukurkite pasakojimui pavadinimą ir trumpą aprašymą. Galite pridėti antraštės vaizdą 

spausdami Pridėti antraštės vaizdą arba vaizdo įrašą. 

 

 

5. Paspaudę pliusą (+), pamatysite daug funkcijų turintį bloką. Su šiomis funkcijomis 

galite po truputį kurti savo žemėlapio pasakojimą. 



 

6. Spauskite pridėti Struktūros sritis ir pasirinkite Fiksuotas skydelis. 

 

 



7. Pradėkite pasakoti savo projekto istoriją. Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite Pridėti 

vaizdą arba vaizdo įrašą. 

 

8. Internete suraskite tinkamą paveikslėlį ir pridėkite, kairėje pusėje pradėkite pasakoti – 

įterpkite tekstą. Pavyzdžiui: 

 

9. Tęskite savo istoriją pridėdami naujų skaidrių. Tai padaryti galite Struktūros 

srityje paspaudę +, taip pat galite keisti skaidrių padėtį. 

 



 

10. Į antrą skaidrę įterpkite pasakojimą apie Vilniaus plano surinktus duomenis. 

Pasirinkite Pridėti žemėlapį ir sąraše suraskite Vilniaus plano grafiti duomenų žemėlapį, 

kurį išsisaugojote. 

11. Atsidariusiame lange galite matyti pridėtą sluoksnį, žymas bei paspaudus 

ant Nustatymų galite pasirinkti, kokius veiksmus bus galima atlikti žemėlapyje. 

 

12. Nustatykite žemėlapio padėtį taip, kaip norėsite jį matyti savo žemėlapio pasakojime 

bei ekrano apačioje paspauskite Pradėtį žemėlapį. 

13. Kairėje vėl pasirinkite + ir pridėkite pasakojimą, skyriklį, galite pridėti nuotraukų. 



 

Mūsų kuriamas pasakojimas apie piešinius Vilniaus gatvėse, jau papasakojome apie 

Vilniaus plano duomenis, tęskime savo pasakojimą apie QuickCapture programėlę ir 

mūsų sukurtą projektą. 

 

14. Pasakojimą galite daryti ne tik skaidrių dizainu, nueikite už skaidrių struktūros srities 

ir spauskite +. Pasirinkite Vaizdo įrašas. 

 



15. Galite įkelti vaizdo įrašą iš savo kompiuterio arba galite pasirinkti Sąsajos (1), įdėti 

nuorodą iš kitos platformos ir spausti Pridėti (2). 

 

16. Užvedus ant vaizdo įrašo iššoka langas, kuriame galite pasirinkti, kokio dydžio vaizdo 

įrašas bus rodomas pasakojime. 

 

17. Virš vaizdo įrašo pridėkite trumpą pasakojimą apie QuickCapture projektą. 

 

18. Taip pat, kaip vaizdo įrašą, galite pridėti žemėlapius, nuotraukas, mygtukus su 

nuorodomis ir t.t. 

19. Po vaizdo įrašu pridėkite pasakojimą su nuotrauka iš projekto programėlės apie 



Jūsų sukurtą projektą QuickCapture. 

Kad pasakojimas būtų nenuobodus – venkite daug teksto. 

 

20. Rezultatus, kad pasakojimas atrodytų tvarkingai galime vėl pateikti skaidrių formatu. 

Po pasakojimo apie QuickCapture projektą vėl pridėkite Struktūros sritį ir tokį patį 

skaidrių dizainą. 

 



 

21. Atsidariusiame lange pasirinkite Pridėti žemėlapį ir pasirinkite žemėlapį, kuriame 

surinkti QuickCapture duomenys. Kairėje galite rinktis, ką norite pridėti. 

 



 

22. Paspaudus ant objekto galima matyti jo atributinę informaciją. 

 

23. Kitose skaidrėse pridėkite tą patį Žemėlapį, tik įkeliant priartinkite prie aprašomo 

objekto, toks žemėlapis įsikels Jūsų pasakojime. Kairėje pridėkite objekto aprašymą ir 

nuotrauką. 

Pavyzdžiai: 



 

 

 

INTEGRUOKITE SUKURTĄ PROGRAMĖLĘ Į ŽEMĖLAPIO 
PASAKOJIMĄ 

Įkelkite iš QuickCapture surinktų duomenų sukurtą programėlę. 

1. Į žemėlapio pasakojimą galima integruoti jau sukurtą programėlę. Ją galite integruoti 

pasirinkę + ir paspaudę Nuoroda bei įkopijavę programėlės URL adresą. 



 

2. Arba tam, kad programėlė atrodytų gražiau panaudokite Struktūros sritį ir 

pasirinkite Slankiojančio skydelio maketą. 

 

 

3. Paspauskite Pridėti mediją (1) ir pasirinkite Pridėti įterptąjį elementą (2), įkopijuokite 

programėlės nuorodą ir spauskite Pridėti. 

 



 

4. Programėlė integravosi į Jūsų sukurtą Struktūros sritį. 

 

5. Pakoreguokite teksto skydelį į Jums tinkamiausią padėtį, kuri neužstotų svarbiausių 

programėlės dalių bei trumpai papasakokite apie rezultatų panaudojimą. 

 



 

6. Sukurkite žemėlapio pasakojimui pabaigą. Galite pridėti Mygtuką su nuoroda į kitą 

puslapį. 

 

 

StoryMaps programėlėje galite kurti savo žemėlapio pasakojimą bet kokia tema, pridėti 

kiek norite žemėlapių, paveikslėlių ar teksto, viską dėlioti taip, kaip norite, viskas 

priklauso tik nuo Jūsų vaizduotės! 

7. Kuriant žemėlapio pasakojimą visada galima jį peržiūrėti pasirinkus Peržiūra ir 

pamatyti, kaip pasakojimas atrodys ne redagavimo režime. 

 

8. Kai baigsite žemėlapio pasakojimą nepamirškite jo Publikuoti. 

Baigtą žemėlapio pasakojimą galite rasti čia: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/14a0aeb0c72a4ccaaf9c87ad178173d7 (dabar dar 

privatus) 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/14a0aeb0c72a4ccaaf9c87ad178173d7

