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Alytaus miesto pastatų šilumos suvartojimo žemėlapis 

 

Apie sistemą 
 

 

 

WebGIS internetinei sistemai įdiegtas pastatų šildymo sąnaudų publikavimo modulis – 

informacija apie pastato šilumos suvartojimą pateikiama interaktyviame žemėlapyje. Pastato šilumos 

suvartojimo informacija susiejama su geografine jo vieta. Kas mėnesį į sistemą įkeliami praėjusio mėnesio 

šilumos suvartojimo duomenys.  Tai galimybė gyventojams lengviau pasiekti bei suprasti, išsamiau 

susipažinti su pastatų šildymo informacija, savivaldybei lengviau matyti bendrą situaciją bei priimti 

sprendimus. Išsieksportavus informacija galima analizuoti duomenis, sudaryti išsamias ataskaitas, bei 

diagramas. 

Interaktyviame žemėlapyje grafiškai pateikiama paskutiniojo mėnesio pastatų šilumos suvartojimo 

informacija. Pastato šilumos suvartojimo istoriją galima pasiekti peržiūrint konkretaus pastato duomenis.  

Pastatai nuspalvinami atitinkama spalva (Reikšmės pateiktos legendoje) pagal suvartotos šilumos kainą 

vienam kvadratiniam metrui. 

  

http://195.182.88.76/mapguide/sildymas
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Grafinis suvartojimo atvaizdavimas žemėlapyje 

Pastatai interaktyviame žemėlapyje nuspalvinami atitinkama spalva pagal suvartotos šilumos 

kainą vienam kvadratiniam metrui. Suskirstymas ir spalvinimas pateikiamas Legendoje: 

 

Šilumos suvartojimo analizė 

Žemėlapio kairėje pusėje, po legenda prieinama paskutiniojo mėnesio Suvartojimo analizė – 

pateikiamas 40 pastatų sąrašas išskirstytas į 4 grupes po 10 vnt. , pagal jų suvartojimą: 
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Pelės pagalba suvartojimo analizės sąraše spustelėjus ant pastato įrašo – žemėlapyje 

išdidinamas pažymėtas pastatas ir atveriama informacija apie jį: 

 

Pastato suvartojimo informacijos peržiūra 

Žemėlapio įrankių juostoje: 

 

Pasirinkus  įrankį ir spustelėjus pele ant pastato atveriamas išsamesnis 

suvartojimo dialogas: 
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Informacija pateikiama nuo 2009 metų sausio mėnesio. Dialoge išvedama kiekvieno mėnesio 

informacija atskiru įrašu. Pasirinkus norimą laikotarpį iš iškrentančiojo menu galime matyti konkretaus 

mėnesio informaciją. 

Greita informacijos peržiūra 

Norint greitai peržiūrėti pastato pagrindinius suvartojimo parametrus pakanka pelės kursorių 

užvesti ant pastato ploto ir 1-3 sekundžių bėgyje bus atvaizduoti pagrindiniai suvartojimo parametrai tam 

pastatui: 

 

 

 

Informacijos spausdinimas 

Pasirinkto pastato šilumos suvartojimo informaciją galima atspausdinti. 

Pažymėjus žemėlapyje dominantį pastatą įrankių juostoje: 



Alytaus m. pastatų šilumos suvartojimo žemėlapis   Vartotojo vadovas 

 

Patampa aktyvus  mygtukas. 

Pasirinkus jį atveriamas naujas naršyklės langas su paruoštu spausdinimo maketu. 

Makete galima didinti/mažinti žemėlapį keisti laikotarpį. Tas kas matoma makete bus atspausdinta lape. 

Pastatų palyginimas 

Realizuota galimybė palyginti pastatus pagal jų suvartotą šilumos kainą vienam kvadratiniam metrui. 

Pastatų palyginimas pasiekiamas įrankių juostoje . 

Prieš pasirenkant šį mygtuką reikia žemėlapyje pažymėti dominančius pastatus. 

Pastatus galima pažymėti: 

 Laikant nuspaustą „SHIFT“ mygtuką ir žymint pastatus bus pažymėti keli pastatai. 

 Įrankių juostoje pasirinkus „Žymėti daugiakampiu“ mygtuką – galima plotu nurodyti 

pastatus. 

Pažymėjus pastatus ir pasirinkus „Palyginti pastatus“ mygtuką atveriamas dialogas: 

 

Dialoge nurodomas pradžios ir pabaigos laikotarpis. 

Perskaičiavimai atliekami iškart po laikotarpio arba rodinio pakeitimo. 
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Taip pat mygtuko „Eksportuoti duomenis“ pagalba galima išsieksportuoti pažymėtų pastatų pilną 

informaciją detalesnei analizei. 

 

 


