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2006 m. rugsëjo 25 d. Lietuvos Respublikos Vy-riausybë patvirtino �Lietuvos seisminiø sàlygø áverti-nimo 2007-2010 metø programà� (Þin., 2006, Nr.104-3970), atitinkanèià Lietuvos Respublikos Vyriau-sybës patvirtintus strateginius tikslus bei Nacionali-nës darnaus vystymosi strategijà. Pagrindinis ðios pro-gramos tikslas � ávertinti Lietuvos teritorijos seismi-nes sàlygas, uþtikrinti nuolatinius seisminio aktyvu-mo stebëjimus, ávertinti Lietuvos teritorijos seisminápavojingumà. Lietuvos seisminiø sàlygø ávertinimo2007-2010 metø programos priemoniø plane numa-tyta plëtoti ir modernizuoti pastoviai veikiantá seis-miniø stoèiø tinklà, naujai árengti tarptautinio seis-minio tinklo GEOFON programos labai plataus dia-pazono seimines stotis, uþtikrinti nuolatinæ seisminiomonitoringo tinklo prieþiûrà ir funkcionavimà, atliktiLietuvos seisminio pavojingumo ávertinimà, ásijung-ti á Europos ir tarptautiniø seisminiø stebëjimø tin-klà, uþtikrinti nuolatiná operatyvø pasikeitimà seis-miniø stebëjimø duomenimis ir kita informacija.Atsiþvelgiant á tai, kad seisminiai reiðkiniai

Baltijos jûros regiono ir gretimø kraðtø seismingumas�perþengia� vienos valstybës sienas ir yra jauèiami re-gioniniu mastu, o seisminiø reiðkiniø stebëjimas beivertinimas turi bûti vykdomas platesnëje teritorijoje,bendradarbiaujant su kaimyniniø ðaliø bei tarptauti-niais seisminiø stebëjimø tinklais, Lietuvos geologijostarnyba, bendradarbiaudama su Ignalinos atomineelektrine, 2007 m. rugsëjo 10-12 d. surengë tarptau-tiná seminarà �Baltijos jûros regiono ir gretimø krað-tø seismingumas bei seismologiniai stebëjimai�. Ren-ginys vyko Vilniuje, Lietuvos geologijos tarnyboje, suiðvyka á Ignalinos atominæ elektrinæ. Tai, kad tarp-tautiniame seminare dalyvavo visø Baltijos jûros re-giono ðaliø (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ðve-dijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos), Jungtinës Ka-ralystës, Baltarusijos ir Rusijos seismologijos specia-listai bei Ignalinos atominës elektrinës atstovai rodo,kad Baltijos jûros regionui ir gretimiems kraðtams seis-mingumo ir seisminio pavojingumo teritorijø stebë-jimai ir ðiø stebëjimø rezultatø apibendrinimas yratikrai svarbus. Vienas tarptautinio seminaro tikslø bu-vo susipaþinti su gretimø kraðtø seisminiø stebëjimøbûkle ir perspektyvomis, pasidalintipraktine patirtimi, aptarti tolesniobendradarbiavimo galimybes kuriantLietuvos seismologinio stebëjimo sis-temà. Tik Lietuvoje ið visø Baltijos re-giono bei gretimø kraðtø (taip pat irkitø ES ðaliø) nëra nei vienos labaiplataus diapazono seisminiø stebëji-mø stoties, � tai parodo aukðèiau mi-nëtosios Lietuvos seisminiø sàlygøávertinimo programos, ypaè jos ágy-vendinimo priemoniø, skirtø naujølabai plataus periodo seisminiø stoèiøárengimui Lietuvos teritorijoje bei na-cionalinio seisminiø stebëjimø tinkloákûrimui, aktualumà. Ðiame konteks-te itin svarbûs ne tik naujø labai pla-taus diapazono seisminiø stebëjimøstoèiø árengimo, bet ir ásitraukimo átarptautinius seisminiø stebëjimø tin-klus, Baltijos jûros regiono seisminiopavojingumo ávertinimo metodikosbei kiti klausimai.Konferencijos dalyviai ekskursijos metu prie seisminës stotelës (J. La-zauskienës nuotr.).Participants of the workshop in front of Ignalina seismic observation sta-tion (photo by J. Lazauskienë.).
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Projektas �Lietuvos geografinës informacijos in-frastruktûros (LGII) plëtra� skirtas ilgalaikëms Lie-tuvos geografinës informacijos infrastruktûroskryptims ir strategijai formuoti. Kartu numatomapateikti kompleksà priemoniø jai ágyvendinti, su-kurti metodinæ bazæ geografiniams duomenims irjø dokumentacijai tvarkyti, koordinuoti ir stebëti.Lietuvos geologijos tarnyba � viena ið deðimtiesprojekto dalyviø.Ágyvendinus ðá projektà, bus sukurta vieningaLietuvos geografinës informacijos infrastruktûra, pa-grásta su Tarptautinës standartizacijos organizacijos(International Standards Organizacion, ISO) geogra-finiø duomenø ir metaduomenø standartais sude-rintu duomenø modeliu ir jungianti nacionaliniø,apskrièiø ir savivaldybiø vieðojo administravimo ins-titucijø kaupiamus geografinius duomenis bei ðiøduomenø rinkiniø metaduomenis. LGII informa-cinæ sistemà sudarys:  nacionalinë geografinës in-formacijos dokumentacijos (metaduomenø) sistema,skirta metaduomenims tvarkyti, administruoti, jøpaieðkai ir analizei;  nacionalinë geografinës infor-macijos sistema, skirta nacionalinio geografinio pa-grindo duomenims tvarkyti bei teikti ir integruotiprojekto (vëliau � ir kitø valstybës, mokslo ar pri-vataus verslo) partneriø tvarkomus geografinius duo-menis ir paslaugas;  geografinës informacijos ter-minø bankas;  geografiniø duomenø klasifikato-riø sistema;  duomenø perdavimà ir elektroniniø

Lietuvos geologijos tarnyba kartu su kitø Lietu-vos valstybës ir savivaldybës institucijø specialistaisbei ástaigø darbuotojais dalyvauja projekte �Lietu-vos geografinës informacijos valdytojø kvalifikaci-jos këlimas�. Projekto tikslas � tobulinti mokymodalyviø gebëjimus geografinës informacijos valdymoir ðiuolaikiniø geografiniø informaciniø technolo-gijø srityje, taikant nuotolinius mokymus.Darbuotojai, baigæ ðiuos kvalifikacijos këlimo kur-sus, ágis þiniø apie naujausias geografinës informacijostvarkymo technologijas, jø plëtros kryptis ir taikymà,iðmoks apdoroti (gauti, saugoti, struktûrizuoti, anali-zuoti, modeliuoti, vizualizuoti) geografinæ informaci-jà; ágaus ágûdþiø, kaip valdyti organizacijos geografinësinformacijos padalinius ir projektus. Siekiama, kad

Projektas �Lietuvos geografinës informacijos valdytojø kvalifikacijos këlimas�kvalifikacijos këlimo kursus baigæ dalyviai sugebëtøprisitaikyti prie naujø reikalavimø, susijusiø su Lie-tuvos geografinës informacijos infrastruktûros projek-to ágyvendinimu Lietuvoje.Projektà ið dalies finansuoja Europos Sàjunga.Projekto vykdytojas � Nacionalinë þemës tarnybaprie Lietuvos Respublikos þemës ûkio ministerijos.Projekto ágyvendinimo pradþia � 2006 m. kovo 6 d.,numatoma projekto ágyvendinimo pabaiga � 2008 m.birþelio 1 d. Specialistø mokymø pradþia � 2007 m.geguþës mën.Detali informacija apie ðá projektà skelbiamaprojekto �Lietuvos geografinës informacijos valdy-tojø kvalifikacijos këlimas� tinklalapyjewww.gismokymai.lt.Projektas �Lietuvos geografinës informacijosinfrastruktûros (LGII) plëtra�paslaugø teikimà uþtikrinantis interneto portalas(vartai). Elektroninës paslaugos apims geografinës irsu ja susijusios informacijos paieðkà pagal ávairiuskriterijus; pasirenkamo turinio (þemëlapio) perþiû-rà ir spausdinimà, koordinaèiø ir duomenø forma-tø konversijà, duomenø rinkinio suformavimà irperdavimà, geografiniø vardø indeksavimà ir pan.Ágyvendinant projektà bus modernizuoti geogra-finius duomenis ir elektronines paslaugas teikiantysprojekto partneriø, tarp jø ir LGT, mazgai.Sukurta sistema sudarys galimybes visiems Lietu-vos gyventojams interaktyviai gauti ir naudoti valsty-binius geografinius duomenis ir jø pagrindu teikiamaspaslaugas, palengvins skaitmeninës geografinës infor-macijos kaupimà, valdymà ir taikymà, pakels vieðosiosgeografinës informacijos naudojimà á kokybiðkai aukð-tesná lygmená, sudarys sàlygas Lietuvos geografinæ in-formacijà integruoti á Europos Sàjungos erdvinës in-formacijos infrastruktûrà pagal INSPIRE nuostatas.Projektas �Lietuvos geografinës informacijos in-frastruktûros (LGII) plëtra� ágyvendinamas pagalLietuvos 2004�2006 m. bendrojo programavimodokumento 3.3 priemonæ �Informaciniø technolo-gijø paslaugø ir infrastruktûros plëtra�. Projekto pra-dþia � 2005 m., pabaiga � 2008 m. IV ketvirtis. Pro-jekto vykdytojas � VÁ Distanciniø tyrimø ir geoin-formatikos centras �GIS-Centras�. R.AleknienëInformaciniø technologijø skyrius
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