
APLINKOS APLINKOS 
INFORMACINĖS INFORMACINĖS 
SISTEMOS SISTEMOS 
Nuo GeoEnviron iki AIVIKSNuo GeoEnviron iki AIVIKS



GeoEnviron sistemaGeoEnviron sistema

 GeoEnviron sistema buvo pradėta kurti 1994 GeoEnviron sistema buvo pradėta kurti 1994 
metais. Daniška sistemos versija yrametais. Daniška sistemos versija yra

      sudaryta iš daugelio modulių, kurie taikomi sudaryta iš daugelio modulių, kurie taikomi 
įvairiose informacijos valdymo srityse.įvairiose informacijos valdymo srityse.

 Lietuviška versija buvo rengiama, Lietuviška versija buvo rengiama, 
pasinaudojant ilgalaike informacijos apie pasinaudojant ilgalaike informacijos apie 
aplinką kaupimo duomenų bazių kūrimo aplinką kaupimo duomenų bazių kūrimo 
patirtimi.patirtimi.



Įmonių kontrolėĮmonių kontrolė



Duomenų įvedimas apie pažeidimusDuomenų įvedimas apie pažeidimus



„„Kitų pažeidimų“ modulisKitų pažeidimų“ modulis



Ataskaitų rūšysAtaskaitų rūšys
 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultataiAplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai
 RAAD / agentūros darbo ataskaitaRAAD / agentūros darbo ataskaita
 Informacija apie šiurkščius gyvūn. apsaugos teisės aktų pažeidimusInformacija apie šiurkščius gyvūn. apsaugos teisės aktų pažeidimus
 Informacija apie nustatytus pažeidimusInformacija apie nustatytus pažeidimus
 Patikrinimai ir privalomi nurodymaiPatikrinimai ir privalomi nurodymai
 Atlikti patikrinimaiAtlikti patikrinimai
 Atliktos kitos užduotysAtliktos kitos užduotys
 Numatyti patikrinimaiNumatyti patikrinimai
 Numatytos kitos užduotysNumatytos kitos užduotys
 Pradėtos bylosPradėtos bylos
 Užbaigtos bylosUžbaigtos bylos
 Patikrinimų / kt. užduočių suvestinė konkrečiam objektuiPatikrinimų / kt. užduočių suvestinė konkrečiam objektui
 Veikiančių objektų suvestinėVeikiančių objektų suvestinė
 Veikiančių objektų (mokėtojų) adresų suvestinėVeikiančių objektų (mokėtojų) adresų suvestinė



GeoEnviron duomenų bazės trūkumai:GeoEnviron duomenų bazės trūkumai:

 Duomenų bazė skirta tik inspekcinėms Duomenų bazė skirta tik inspekcinėms 
institucijomsinstitucijoms

 Duomenys apie įmonę tik paviršutiniški ir Duomenys apie įmonę tik paviršutiniški ir 
atspindi tik įmonės kontrolęatspindi tik įmonės kontrolę

 Nėra duomenų apie įmonės vykdomas Nėra duomenų apie įmonės vykdomas 
aplinkosaugines programas, aplinkos  aplinkosaugines programas, aplinkos  
stebėsenos rezultatusstebėsenos rezultatus

 Nekaupiami duomenys apie atliekamus Nekaupiami duomenys apie atliekamus 
aplinkos taršos matavimusaplinkos taršos matavimus



Aplinkos informacijos valdymo integruota Aplinkos informacijos valdymo integruota 

kompiuterinė sistema (AIVIKS)kompiuterinė sistema (AIVIKS)  
Lūkesčiai:Lūkesčiai:
 Duomenų suvedimas į sistemą ne tik inspekcinių institucijų bet ir Duomenų suvedimas į sistemą ne tik inspekcinių institucijų bet ir 

ūkio subjektųūkio subjektų
 Į sistemą būtų įvedami stebėsenos, taršos matavimų, gamtos Į sistemą būtų įvedami stebėsenos, taršos matavimų, gamtos 

išteklių naudojimo duomenys.išteklių naudojimo duomenys.
 Sistema generuotų statistines ataskaitas.Sistema generuotų statistines ataskaitas.
 Sistema generuoja mokesčių už aplinkos taršą deklaracijas, Sistema generuoja mokesčių už aplinkos taršą deklaracijas, 

kurias tiesiogiai priima mokesčių inspekcija. kurias tiesiogiai priima mokesčių inspekcija. 
 Sistemoje kaupiami duomenys apie ūkio subjekto kontrolės Sistemoje kaupiami duomenys apie ūkio subjekto kontrolės 

rezultatus.rezultatus.
 Į sistemą patalpinti jau esami GeoEnviron duomenys apie įmonių Į sistemą patalpinti jau esami GeoEnviron duomenys apie įmonių 

ir kitų subjektų ar fizinių asmenų kontrolę ar administracines ir kitų subjektų ar fizinių asmenų kontrolę ar administracines 
poveikio priemones. poveikio priemones. 



AIVIKS – AIVIKS – sistema sistema 
vienijanti ūkio vienijanti ūkio 
subjektus ir subjektus ir 
institucijas, gerinanti institucijas, gerinanti 
komunikavimą tarp komunikavimą tarp 
institucijų vardan institucijų vardan 
bendro tikslo –bendro tikslo –
informacijos valdymo informacijos valdymo 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮDĖKOJU UŽ DĖMESĮ


