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1. Nuolat atnaujinamas Duomenų analitikos Vilniaus žemėlapis 
duomenys.vilnius.lt

2. Sveikatos infrastruktūros ir paslaugų prognozės 2025-2030 
aplikacija

3. Pesčiųjų takų renovacijos prioritetų skyrimo aplikacija

Duomenų analitikos aplikacijos
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http://duomenys.vilnius.lt
https://experience.arcgis.com/experience/89e40f4b13644e2b99d736fe3a41057b/page/Eil%C4%97s/
https://experience.arcgis.com/experience/af5e031aea9e4cfba137bdbfdd3af21d/page/Visuomenei/


1. Sukurta miesto duomenų politika
2. 3. Sukurti paslaugų pasiekiamumo prototipai
4. Sukurtas 0 – 1 aukšto realybės modelis projektavimui
5. Sukurtas vėjo ir saulės energijos intensyvumo mieste prototipas
6. Sukurtas darbų neatitikimo projektui vertinimo prototipas
7. Sukurtas šaligatvių ir kelių dangos būklės vertinimo prototipasIN
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NAUDA 
GYVENTOJAMS
Miestiečiams informacija apie 
miesto paslaugų ir pokyčių 
planavimą, plėtra bei kokybę 
pateikiama skaidriai ir suprantamai, 
sukuriama interaktyvi aplinka 
palyginti sprendimų ir rezultatų 
pagrįstumą paremtus duomenimis

NAUDA 
SAVIVALDAI
Priimami duomenų visuma pagrįsti 
sprendimai, panaikinant 
subjektyvaus vertinimo galimybes, 
efektyvesnis pokyčių planavimas 
atsižvelgiant į analitinius ir 
prognozavimo kriterijus

NAUDA VERSLUI
Galimybė naudotis atvirais 
duomenimis ir analitiniais 
duomenų modeliais, tikslingai 
planuoti verslo ir paslaugų plėtrą 
ten kur jų labiausiai reikia, 
atsižvelgiant į miesto  pokyčių 
tendencijas

DK Pasiekiamumo nuoroda

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vilniustech/vp
307772

https://docs.google.com/presentation/d/1kXYb57TgLaNuB
_HidtRJ5-Tf-Bcb4ZQU/edit?usp=sharing_eil_m&rtpof=true
&sd=true&invite=CKOuws8H&ts=619b92ce

Paupys - linkas

https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=0356ca961b3c4ab19ee0d5df30305631
https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vilniustech/vp307772
https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vilniustech/vp307772
https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vilniustech/paupysbebim
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21 NAUDA 
GYVENTOJAMS
Miestiečiams kuriama saugesnė 
ir kokybiškesnė aplinka, 
operatyviau ir efektyviau 
sprendžiami miesto trūkumai

NAUDA 
SAVIVALDAI
Greitai perduodami dideli kiekiai 
apdorotos informacijos iš skirtingų 
miesto vietų apie problemas ir 
pokyčius paslaugų ir procesų 
kokybės vertinimui, planavimui, 
projektavimui

NAUDA VERSLUI
Galimybė naudoti pažangiomis 
paslaugomis efektyvesniam 
kaštų planavimui infrastruktūros 
priežiūros ir vystymo srityse 
neinvestuojant į techninę ir 
programinę įrangą
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1. Sukurta SAVITARNA Parkavimo vietų pasiūlos planavimui. Transporto eismo intensyvumo planavimui. 
Sankryžų projektavimui atsižvelgiant į incidentų prognozę.
2. Sukurta SAVITARNA Atliekų konteinerių prieigų būklės nustatymui. Atliekų surinkimo užtikrinimui / 
pažeidėjų ir vežėjų kontrolei. Nelegalių sąvartynų likvidavimui.
3. Sukurta SAVITARNA Pavojingų šulinių ir avarijų likvidavimui. Rangos darbų kokybei užtikrinti. 
Statinių būklės, avarinių pastatų ir teritorijų tvarkymui užtikrinti.
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Oro kokybės ir taršos rodiklių matavimo realiu laiku aplikacija

Žiedadulkių rodiklių matavimo realiu laiku aplikacija

Mob. app.

Mob. app.

NAUDA 
GYVENTOJAMS
Efektyviau sprendžiamos 
potencialios oro taršos 
problemos, sudaromos 
galimybės sekti oro kokybės 
pokyčius ir išvengti neigiamo 
poveikio sveikatai

NAUDA 
SAVIVALDAI
Greitai nustatomi oro teršėjai ir 
operatyviai imamasi veiksmų oro 
taršos mažinimo srityje, gyventojų 
informavime

NAUDA VERSLUI
Verslas ir įmonės gali nemokamai 
jungti prie aplikacijos platformos 
savo sensorius ir demonstruoti 
atsakingo, „žaliojo“ verslo įvaizdį

https://621gwu.axshare.com/#id=hipeo3&p=oro_tar_a__web_&c=1
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Sveikatos infrastruktūros ir paslaugų esamos situacijos bei 2025-2030 prognozės įrankio prototipas

Šaligatvių ir kelių remonto prioritetų priskyrimas prototipas paremtas duomenimis

NAUDA 
GYVENTOJAMS
-Galimybė greičiau gauti sveikatos 
paslaugas matant kurios sveikatos 
įstaigos paslaugas teikia greičiau, 
planuoti savo gyvenimo vietą remiantis 
paslaugų prieinamumu.
-Aiškiai suprasti savivaldos priimamų 
sprendimų pagrįstumą.

NAUDA 
SAVIVALDAI
-Efektyviai planuoti sveikatos įstaigų 
poreikį per infrastruktūrą, paslaugas 
bei reikalingus specialistus
-Priimti sprendimus paremtus 
duomenimis

NAUDA 
VERSLUI
-Efektyviai planuoti verslo 
plėtrą remiantis duomenimis 
rajonuose, kuriuose paslaugų 
labiausiai trūksta.

https://621gwu.axshare.com/#id=hipeo3&p=oro_tar_a__web_&c=1

https://experience.arcgis.com/experience/89e40f4b13644e2b99d736fe3a41057b

https://experience.arcgis.com/experience/af5e031aea9e4cfba137bdbfdd3af21d/page/Sprendim%C5%B3-pri%C4%97m%C4%97jui/



 https://youtu.be/feHGDd7uOoI

Video:

https://youtu.be/feHGDd7uOoI

