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• Tūkstančiai žemėlapių, sluoksnių 

ir duomenų rinkinių

• Milijonai kasdienių užklausų

Weather

Basemaps

Landscape
Transportation

Hydro

Demographics
Oceans

Land Cover

Imagery

• Gyventojų surašymas 2020

• OSM integracija

• Pasaulio demografija

• Daugiau vaizdų 

• Naujas turinys

- Žemės dangos prognozė

- Bioįvairovė

- Oro kokybė

- Upių baseinų pokyčiai

- Sausrų sąlygos

- kita

Naujienos

Living Atlas of the World
OpenStreetMap

sluoksniai

Stebėsena

realiu laiku

Regioninė politika

Gamtinė įvairovė

Saugomos teritorijos

Žemės danga (NLCD)

ArcGIS Living Atlas of the World
Pagrindo žemėlapiai, vaizdai, demografiniai, verslo analitikos duomenys



ArcGIS Living Atlas of the World 
https://livingatlas.arcgis.com

https://livingatlas.arcgis.com/


Pagrindo žemėlapiai

Statistika

Adresai

Admin. ribosReljefas

...ir dar daugiau

Lietuvos organizacijų geoduomenys



Lietuvos 
organizacijų 
duomenys



Lietuvos 
organizacijų 
duomenys



Profesinis ugdymas

Vytauto Didžiojo 
universitetas

Klaipėdos 

Universitetas

Klaipėdos valstybinė 

kolegija

Vilniaus technologijų 
ir dizaino kolegija

Kauno Technologijos 
Universitetas

Vilniaus universitetas
Vilniaus Tech

Kauno kolegija

Pagalba būti „ant bangos“

Sertifikavimasis

Learn

ArcGIS

Webinar‘ai

Instruktoriaus

vedami kursai

MOOC‘ai

Mokymosi 

planai

100-ai

nemokamų 

kursų ir 

pamokų

Utenos Kolegija

Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija
Vilniaus kolegija

www.GisBaltic.eu



GIS mokykla – visiems, kurie moko(si) GIS
www.gisbaltic.eu/lt-lt/gis-mokykla - puslapis, pagalba, projektas, visuomeninė veikla

http://www.gisbaltic.eu/lt-lt/gis-mokykla


Hnit-Baltic mokymai

Hnit-Baltic

mokymai

Organizuojami ArcGIS 

platformos produktų 

(ArcGIS Pro, ArcGIS 

Online, ArcGIS 

Enterprise ir kt.) 

mokymai lietuviškai ir 

profesionaliai.

https://www.gisbaltic

.eu/lt-lt/hb-mokymai/

Nuotoliniai 

seminarai

Hnit-Baltic nemokami 

nuotoliniai seminarai, 

padedantys tobulinti 

ArcGIS technologijų 

įgūdžius lietuvių kalba.

https://www.gisbaltic.eu/lt-

lt/gis-renginiai/hnit-baltic-

nuotoliniai-

seminarai/artejantys-

seminarai-registracija

GIS

mokykla

Projektas, skatinantis 

geoinformacinių 

technologijų naudojimą 

Lietuvos mokyklose, 

universitetuose ir 

individualiai.

https://www.gisbaltic.e

u/lt-lt/gis-mokykla

YouTube 

kanalas

Hnit-Baltic YuoTube

kanale galite rasti

daug naudingų 

video įvairiomis 

ArcGIS temomis 

lietuvių kalba.

https://www.youtube.co

m/c/HnitBaltic-GIS



Esri mokymai

Esri Academy

Nuotoliniai mokymai pradedantiesiems ir 

pažengusiems ArcGIS naudotojams. Daugelis 

kursų nemokami turintiems, bent vieno ArcGIS 

produkto palaikymą.

www.esri.com/training

Learn ArcGIS

Šiame portale rasite daug praktinių užduočių 

skirtingomis temomis. Privalumas, kad galite 

rasti mokymų kitomis kalbomis, kurie pravers 

tiems, kas baiminasi nemokantys anglų kalbos.

https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/

Esri MOOC Programa

Šie nemokami savarankiški internetiniai kursai 

skirti visiems, norintiems įgyti naujų įgūdžių, 

augti profesionaliai ir plėsti savo akiratį. Kursai 

trunka nuo keturių iki šešių savaičių. Sėkmingai 

baigus gaunami sertifikatai.

https://www.esri.com/training/mooc/



Esri Academy mokymosi kursai



Esri Academy mokymosi kursai

Daugiausia išklausyta

• Klaipėdos universitete 
(38%)

• Vilniaus universitete
(35%)



Esri sertifikavimasis
https://www.esri.com/training/certification

Pasirenkama tema

Išlaikomas egzaminas

• Bazinis kursas – 250 USD

• Specializacija ir perlaikymas  – 150 USD 

Gaunamas vardinis sertifikatas

Įregistravimas į pasaulinę sertifikuotų 
ekspertų biblioteką:

www.esri.com/training/certification-
directory

https://www.esri.com/training/certification
http://www.esri.com/training/certification-directory


Naudingos nuorodos

• Transitioning to a modern GIS
https://storymaps.arcgis.com/stories/810da3a6d00649a8a58dfbdbfda0d1c4

• Lecture with GIS
https://lecture-with-gis-esriukeducation.hub.arcgis.com

• Modern GIS | GIS Curriculum
https://modern-gis-curriculum-new-learngis.hub.arcgis.com

• Esri GIS School Program Europe 
https://www.esri.com/en-us/school-program-europe

https://storymaps.arcgis.com/stories/810da3a6d00649a8a58dfbdbfda0d1c4
https://lecture-with-gis-esriukeducation.hub.arcgis.com/
https://modern-gis-curriculum-new-learngis.hub.arcgis.com/
https://www.esri.com/en-us/school-program-europe


Ačiū už dėmesį!


