GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

2019 m. rugpjūtis
Vilnius

Telia Lietuva, AB (toliau – Telia), vykdydama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. liepos 19d. įsakymu
Nr. 1V-768 nustatytą įpareigojimą suteikti prieigą prie Telia valdomos geografinės informacinės
sistemos (toliau – GIS) duomenų su Valstybės įmone Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras „GIS-Centras“ yra sudariusi sutartį, pagal kurią Telia perka automatinio atnaujinimo ir
teikimo per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (toliau – portalas) elektroninę paslaugą. Portalas
savyje talpina Telia GIS duomenis, o naudotojams, registruotiems portale, suteikiamos teisės
peržiūrai pasiekti žemėlapio duomenis.
Naudotojų sąrašą, kuriems turi būti suteiktos prieigos teisės prie Telia duomenų gali
būti registruoti portale, pateikia Telia. Naudotojais negali būti operatoriai, kurie neturi su Telia Ryšių
kabelių kanalų nuomos sutarties (toliau - RKKS).
Prisijungimo prie GIS - Centras ir duomenų naudojimo paslaugos teikimo sąlygos:
1. Operatoriai, turintys su Telia RKKS, susikuria savo asmeninę paskyrą geoportal.lt.
Detalesnę instrukciją kaip užsiregistruoti ir prisijungti portale galima rasti čia: naudotojo
registracija ir prisijungimas.
2. Operatoriai, užsiregistravę portale, kreipiasi į Telia el. paštu į už RKKS atsakingą
produkto vadovą ir pateikia siūlomų naudotojų:
➢

naudotojo vardas, pavardė,

➢

elektroninio pašto adresus;

➢

geoportal.lt paskyrų prisijungimo vardus.

3.Telia naudotojų sąrašą pateikia GIS-Centrui el. paštu adresu info@geoportal.lt. Sąraše
pateikiamas:
➢

naudotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas;

➢

prisijungimo vardas portale.

4. GIS centras konkrečiam naudotojui per 5 darbo dienas suteikia prieigos teises prie
Telia duomenų peržiūros ir apie suteiktas teises informuoja kiekvieną naudotoja el. paštu.

5. Naudotojas, gavęs reikalingas prieigas, prisijungęs portale atsidaro Telia teminę sritį,
kurioje yra pateiktos nuorodos į Telia duomenų peržiūros paslaugą ir į metaduomenų
(glausto duomenų aprašymo) dokumentą.
Telia teminė sritis yra pasiekiama geoportal.lt puslapyje „Teminės sritys“ arba per
tiesioginę nuorodą https://www.geoportal.lt/geoportal/web/telia-lietuva
Naudotojui pasirinkus peržiūrėti duomenis, jam yra atidaroma portalo žemėlapių naršyklė
su Telia duomenimis. Telia duomenys yra matomi tik 1: 25 000 ir stambesniuose
masteliuose, todėl norėdamas peržiūrėti šiuos duomenis, naudotojas žemėlapyje turi
susirasti norimą teritoriją ir prisiartinti žemėlapį iki reikiamo mastelio. Apie Telia duomenų
peržiūrą ir

portalo žemėlapių naršykles funkcijas,

naudotojas gali sužinoti čia:

geoportal.lt - https://www.youtube.com/watch?v=lznL_YacE_I
6. Kilus neaiškumams ar problemoms naudotojai gali rašyti paklausimą. Parašiusiems
paklausimą naudotojams portalo administratoriai atsakys elektroniniu paštu.
7. Telia naudotojų sąrašą inventorizuoja kartą per metus, t. y. per naujai patikrina ar visi
operatoriai turi RKKS sutartis ir su operatoriais sutikslina esamus naudotojus sąraše.
8. Operatorius, pasirašęs RKKS sutartį ir pateikęs naudotojų kontaktus ir geoportal.lt
paskyrų

prisijungimo

vardus,

įsipareigoja

savo

lėšomis

įgyvendinti

tinkamas

organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti GIS duomenis nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo.
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