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2021 m. balandžio

d.

įsakymu Nr.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – VĮ „GIS-Centras“)
įsteigta 1992 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 153 „Dėl Agroresursų tyrimo
laboratorijos priskyrimo Valstybinės geodezijos tarnybos reguliavimo sferai“. Įmonės kodas 121351441. PVM
mokėtojo kodas LT213514410. Registracijos adresas: Sėlių g. 66, LT- 08109 Vilnius.
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nuo 2018 m. sausio 1d. – Žemės ūkio ministerija.
VĮ „GIS-Centras“ yra įmonė, kurios prioritetinė veikla yra erdvinių duomenų kūrimas ir su jais susijusių
paslaugų teikimas. VĮ „GIS-Centras“ veiklų pagrindinės strateginės kryptys:
1) Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) tvarkymas ir tobulinimas;
2) Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros (Lietuvos erdvinės informacijos portalas geoportal.lt, toliau
– LEI portalas) tvarkymas ir plėtra;
3) Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS)
administravimas ir paslaugų plėtra;
4) topografinių

ir

inžinerinės

infrastruktūros

erdvinių

duomenų

teikimo

elektroninės

paslaugos

administravimas;
5)

savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių patikra;

6)

stambaus mastelio topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacijos erdvinių duomenų tvarkymas;

7) valstybės sienos kartografavimas;
8) skaitmeninio kartografavimo paslaugos;
9) nuotolinių tyrimų vykdymas, nuotoliniais tyrimais gautų duomenų apdorojimas ir analizė;
10) erdvinės informacijos produktų kūrimas (erdvinių duomenų rinkiniai, elektroninės paslaugos, taikomosios
programos ir programiniai įrankiai, žemėlapiai bei geografinės informacijos sistemos);
11) erdvinės informacijos gamybos galimybių tyrimai.
Taip pat VĮ „GIS-Centras“ vykdė ir komercinę veiklą geografinės informacijos sistemų, distancinių tyrimų ir produktų
kūrimo, diegimo bei administravimo srityse.
Įmonės galimybės ir grėsmės
Galimybės: ES finansuojami projektai (INSPIRE-2, TIIIS, kiti ES lėšomis finansuojami projektai); LEII
paslaugų plėtra; specializacija vykdant projektus susijusius su erdvinės informacijos apdorojimu; galimybė kurti naujus
produktus ir paslaugas; galimybė vykdyti naujas valstybės deleguotas funkcijas; nuotolinių tyrimų paslaugos teikiamos
su bepilote nuotolinių tyrimų sistema; galimybė kurti mobiliąsias GIS aplikacijas; tarptautinės veiklos plėtra.
Grėsmės: įmonei nepalankūs politiniai sprendimai tokie kaip įmonės statuso keitimas; nepakankamas valstybės
priskirtų funkcijų vykdymo finansavimas; erdvinės informacijos valdymo ir apdorojimo teisinio, techninio ir kokybės
reglamentavimo trūkumas; didėjantis kvalifikuoto IT personalo trūkumas; didėjantys darbuotojų lūkesčiai darbo
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užmokesčiui; konkurencija erdvinių duomenų apdorojimo paslaugų rinkoje.
VĮ “GIS-Centras” veikla per 2020 m.
Per 2020 m. įmonė siekdama savo strateginių tikslų vykdė šiuos darbus:
- tvarkė Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinį pagrindą;
- tvarkė Lietuvos erdvinės informacijos portalą;
- vykdė nuolat veikiančių GPS stočių Lietuvos teritorijoje (LitPOS) tvarkymo ir administravimo darbus;
- vykdė savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio kokybės kontrolės darbus;
- vykdė valstybės sienos kartografavimo darbus;
- kūrė ir tvarkė erdvinių duomenų rinkinius;
- kūrė erdvinės informacijos produktus, taikomąsias aplikacijas, naujas el. paslaugas ir jų komponentus;
- vykdė kartografinės produkcijos sudarymo darbus;
- vykdė mažmeninę prekybą kartografine produkcija.
VĮ “GIS-Centras” per 2020 m.
VĮ „GIS-Centras“ veiklą vykdė šiose strateginėse veiklos srityse, kurios išvardintos šio dokumento pradžioje.
Pirmosios trys veiklos yra priskiriamos valstybės deleguotų funkcijų vykdymui ir įmonė pelno iš jų negali uždirbti, o jų
vykdymui patiriamos išlaidos yra kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Tai pagrindinė įmonės veikla valstybės
deleguotų funkcijų sėkmingam ir savalaikiam įgyvendinimui. Iš valstybės biudžeto buvo skirta 1467,4 tūkst. Eur
įmonės patirtoms sąnaudoms kompensuoti, panaudota – 1411,1 tūkst. Eur
Pagal rinkos segmentus VĮ „GIS-Centras“ veikla priskiriama verslas-vyriausybei ir verslas-verslui naudotojų
segmentams, t.y. įmonės klientai yra valstybės ir savivaldos institucijos bei ūkio subjektai. Auganti ekonomika ir
atsigaunantis vartojimas Lietuvoje veikia ūkio subjektų lūkesčius, tačiau nežiūrint to, daug ūkio subjektų lūkuriuoja ir
neskuba investuoti į GIS ir erdvinius duomenis, ieško alternatyvių sprendimų. Didelė dalis įmonės klientų ir užsakovų
yra valstybės bei savivaldybių organizacijos. Daugumai savivaldybių sunkiai sekasi subalansuoti savo pajamas su
išlaidomis, todėl pirmiausiai jos stengiasi dėmesį skirti socialinių problemų sprendimui taip erdvinių duomenų ir GIS
klausimus nukeliant vėlesniems laikotarpiams. Taip pat matomas konkurentų erdvinių duomenų gamybos rinkoje
suaktyvėjimas. Tai reikalauja optimizuoti komercines gamybines veiklas, mažinti gamybos kaštus ir tuo pačiu išlaikyti
produktų kokybę. Per 2020 m. VĮ “GIS-Centras” iš teikiamų komercinių paslaugų uždirbo 949,3 tūkst. Eur pajamų.
2020 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 76 darbuotojai.
2020 m. į darbą įmonėje priimti 5 darbuotojai.
2020 m. buvo atleista 13 darbuotojų.
Nuo 2014 m. GIS-Centre veikia pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus sertifikuota kokybės vadybos
sistema (KVS), o nuo 2016 m. veikia sertifikuota ISO 27001:2013 standarto reikalavimus atitinkanti informacijos
saugos vadybos sistemą (ISVS). Sertifikavimą atliko ir kasmetinės priežiūros auditus atlieka tarptautinę akreditaciją
turinti sertifikavimo įstaiga.
VĮ “GIS-Centras” įstatinis kapitalas nepasikeitė ir 2020-12-31 sudarė 219,4 tūkst. Eur.
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Per 2020 m. GIS-Centras įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 67,3 tūkst. Eur, Laikotarpio pabaigoje
ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 928,2 tūkst. Eur, o nematerialaus turto likutinė vertė – 263,1 tūkst. Eur.
Pirktų prekių,skirtų perparduoti, laikotarpio pabaigai turėjome sukaupę už 41,2 tūkst. Eur .
Pajamų struktūra per 2020 m.
Per ataskaitinį laikotarpį VĮ “GIS-Centras” iš komercinės veiklos uždirbo 949,3 tūkst. Eur pajamų. Įmonė
gaunamas komercinės veiklos pajamas skirsto į dvi pagrindines

grupes: GIS paslaugos ir mažmeninė prekyba

kartografine produkcija Žemėlapių parduotuvėje. Prekybos pajamos kartografine produkcija Žemėlapių parduotuvėje
priklauso nuo sezoniškumo. Prekybą kartografine produkcija šiek tiek pagyvino elektroninė parduotuvė, kurios
prekybos apimtys gali susilyginti su klasikinės prekybos pardavimų apimtimis.
Pajamų pasiskirstymas:
Eil. Nr.
1.
2.

Pajamų šaltinis
GIS paslaugos
Prekyba žemėlapių parduotuvėje
Viso:

Suma, tūkst. Eur
941,5
7,8
949,3

Kaštų struktūra per 2020 m.
Per 2020 m. komercinės veiklos išlaidos sudarė 619,1 tūkst. Eur. Pagrindinę įmonės kaštų dalį sudaro veiklos
sąnaudos, kuriose didžioji kaštų dalis tenka darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms ir su darbo užmokesčiu susijusiam
socialinio draudimo mokesčiui, bei turto amortizacijos kaštai. Žemėlapių parduotuvės patiriamų išlaidų pagrindinę dalį
sudaro parduotų prekių savikaina, po to eina su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos.
Per ataskaitinį laikotarpį įmonės patirti kaštai išskirti į šias grupes:
-

veiklos sąnaudos;

-

žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina;
Lentelėje pateikiamas kaštų pasiskirstymas pagal šias grupes:
Kaštai

Eil. Nr.
1.
2.

Suma, tūkst. Eur

Veiklos sąnaudos

613,6
5,5

Žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina
Viso:

619,1

Bendras 2020 metų VĮ „GIS-Centras“ ūkinės-finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas ir sudaro 330,2tūkst.
Eur pelno prieš apmokestinimą. Grynasis metų veiklos pelnas sudaro 279,9 tūkst. Eur.
Būtina pažymėti, kad šiuo metu seimo Kaimo reikalų komitete svarstoma Geodezijos ir kartografijos įstatymo
redakcija, kurioje numatoma, kad valstybės sienos kartografavimo darbus vykdo VĮ GIS-Centras. Taip pat Žemės ūkio
ministerija ketina Nacionalinės žemės tarnybos elektronines paslaugas, kurios pastaruosius metus buvo vystomos
Nacionalinei žemės tarnybai skelbiant viešuosius pirkimus, priskirti LEIP paslaugoms, t.y. praplėsti LEIP nuostatus.
Abi šios veiklos taptų valstybės įpareigojamais, kurių sąnaudos kompensuojamos biudžeto lėšomis. Tai sumažintų VĮ
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GIS-Centras komercines pajamas. Tačiau VĮ GIS-Centras daugelį metų laimėdavo šių pirkimų konkursus ir šios
komercinės pajamos sudarydavo didžiąją dalį komercinių pajamų. Tokie Žemės ūkio ministerijos inicijuoti pokyčiai iš
esmės mažina VĮ GIS-Centras galimybes ateityje gauti aukščiau nurodyto dydžio komercines pajamas. Tai ne tik iš
esmės sumažins įmonės gaunamą pelną, tačiau taip pat atims įmonei galimybę pasiūlyti darbuotojams rinkoje
konkurencingus atlyginimus.
2020 m. planuojami užbaigti VĮ „GIS-Centras“ projektai
VĮ „GIS-Centras“ įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą
„Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių
duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013 ). Projekto tikslas įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE direktyva) nuostatas, kaip nurodyta
valstybėms narėms privalomame direktyvos įgyvendinimo plane 2015–2021 m. laikotarpiu, bei padidinti valstybėje
sukauptos erdvinės informacijos vertę.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių
elektroninių paslaugų kūrimas“ įgyvendina projektą „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos
ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007 (toliau – TIIIS projektas). TIIIS
projektas vykdomas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 29 dienos Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto sutarties Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007/8P-17-259 nuostatomis. Valstybės įmonė Distancinių
tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ yra TIIIS projekto vykdantysis partneris pagal 2017 m. gruodžio 29 d.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-848 „Dėl projekto „Topografijos ir inžinerinės
infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ priežiūros komisijos,
administracinės grupės ir veiklos grupės sudarymo“.

Direktorius

Žilvinas Stankevičius
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