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Geografinės informacinės sistemos 

Jelgava 

Programa 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre:  

2 kreditai (32 val.): paskaitos (16 val.), praktiniai darbai (8 val.), laboratoriniai darbai 

(8 val.), egzaminas.  

Autorius: Ainis Lagzdiņš, Aplinkos ir vandentvarkos katedros docentas. 

Privalomas profesionalios bakalauro studijų programų „Aplinka ir vandentvarka“ ir 

„Kraštovaizdžio architektūros ir planavimas“ dalykas. Dėstoma anglų kalba. 

 

Anotacija 
Šio dalyko tikslas – supažindinti su pagrindinėmis geografinių informacinių sistemų 

(GIS) sampratomis ir praktiniu sistemų taikymu. Studentai geoerdvinių duomenų 

analizėje paprastai naudojamų metodų ir priemonių. Studentai įgyja gebėjimą kurti, 

pavaizduoti ir analizuoti geografinę informaciją daugelyje disciplinų, susijusių su 

aplinkos mokslu ir kraštovaizdžio architektūra, įskaitant hidrologiją, ekologiją, 

miškininkystę, žemės ūkį, kartografiją. 

 

Studijų dalyko tikslas: 
Dalyko tikslas – paaiškinti geografinių informacinių sistemų pobūdį ir jų taikymą 

sprendžiant įvairių sektorių problemines situacijas. Studentai mokosi kurti, redaguoti, 

valdyti ir naudoti geografinę informaciją. Studentai susipažįsta su GIS analitiniais 

metodais ir priemonėmis, taiko juos aplinkos inžinerijoje, hidroenergetikoje ir 

kraštovaizdžio architektūroje. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija) 
Baigę šį dalyką, studentai: 

1. turės žinias ir supratimą apie pagrindines geografinių informacinių sistemų 

sampratas ir praktinį taikymą; 

2. išsiugdys įgūdžius apibrėžti konkrečius nagrinėjamos temos poreikius, kritiškai 

vertinti potencialų GIS naudojimą ir taikyti atitinkamus GIS metodus bei priemones 

erdvinių problemų sprendimui; 

3. demonstruos kompetenciją kurti ir taikyti geoerdvinius duomenis ir geoduomenų 

bazes kituose studijų dalykuose ir mokslinių tyrimų veikloje. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 



Ankstesnės žinios nebūtinos.  

 

Reikalavimai individualiam darbui: 
Baigti praktiniai darbai ir dalyko projektas, vertas 2 kreditų. 

 

Žinių įvertinimas: 

Reguliarus praktinių įgūdžių patikrinimas praktinių darbų ir dalyko projekto 

metu. 
 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 

Sėkmingai išlaikyti praktiniai darbai ir pristatytas dalyko projektas. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  
Pagal katedros patvirtintą tvarką. 

 

Išplėstinis programos turinys 

Geografinių informacinių sistemų (GIS) apibrėžimas. Geografinės informacinės 

sistemos – naujos technologijos aplinkos mokslo ir kompiuterių mokslo srityse. GIS 

komponentai ir jų taikymo reikalavimai. Geografinių informacinių sistemų raidos 

istorija 

Geografinių informacinių sistemų komponentai ir jų reikalavimai, įskaitant 

aparatinę įrangą ir išorinius įrenginius, programinę įrangą, duomenų kūrimą ir 

saugojimą, interaktyvias interneto korteles, personalą. 

GIS programų kompleksiškumas ir ryšys su kitomis mokslo sritimis. GIS 

technologijų taikymas įvairiose srityse ir GIS programinės įrangos funkcijos. GIS 

esmė ir galimybės sprendžiant įvairių sektorių problemines situacijas. 

GIS duomenų modeliai. Vektoriniai duomenys, rastriniai duomenys, TIN (trikampio 

netaisyklingo tinklo) duomenys. Duomenų modelių palyginimas, jų taikymo 

ypatumai, pranašumai ir trūkumai. 

Duomenų bazės ir GIS. Duomenų bazės kūrimas ir naudojimas.  

GIS duomenų rinkimas. Duomenų iš geografinių informacinių sistemų rinkimas, 

tvarkymas ir ruošimas. Vektorinių ir rastrinių duomenų rinkimo ir tvarkymo ypatumai 

(nuskaitymas, skaitmeninimas, duomenų transformavimas, palydovų vaizdų 

koregavimas ir pritraukimas, koordinačių transformavimas ir kt.). 

Žemės paviršiaus nuotoliniai tyrimai. GIS ir Žemės paviršiaus nuotolinių tyrimų 

istorija. „ArcGIS“ programinės įrangos principai ir taikymas. 

Palydoviniai vaizdai ir jų naudojimas. Palydoviniai vaizdai ir jų naudojimas. GIS ir 

palydovinių vaizdų raidos istorija. „ArcGIS“ programinės įrangos principai ir 

taikymas. 

Skaitmeninė kartografija ir GIS. GIS plėtros ir skaitmeninės kartografijos raidos 

istorija. „ArcGIS“ programinės įrangos principai ir taikymas.  

Geoerdvinė informacija Latvijoje ir užsienyje. Laisvos prieigos geoerdvinės 

informacijos šaltiniai Latvijoje ir užsienyje. 

GIS analizės metodai ir priemonės. Geoerdvinių duomenų analizės metodai ir 

priemonės, įskaitant „Spatial Analyst“, „3D Analyst“, „ArcToolbox“, naudojimo 

galimybes ir sprendimus.  



Vandentvarkos kadastras ir GIS. GIS duomenų vandentvarkos ir hidrologijos 

srityse atvaizdavimas ir analizė. Drenažo sistemos skaitmeninis kadastras. 

Aplinkos rizikos modeliavimas ir GIS technologijos. Geografinių informacinių 

sistemų duomenų analizė, atrankos pavyzdžiai ir metodų bei priemonių taikymas. 

GIS technologijų taikymas vandens kokybės stebėjimo organizavime. Geografinių 

informacinių sistemų duomenų analizė, atrankos pavyzdžiai ir metodų bei priemonių 

taikymas. 

GIS žemės ūkyje. Geografinių informacinių sistemų duomenų analizė, atrankos 

pavyzdžiai ir metodų bei priemonių taikymas. 

GIS ekologijoje. Geografinių informacinių sistemų duomenų analizė, atrankos 

pavyzdžiai ir metodų bei priemonių taikymas. 

GIS kraštovaizdžio architektūroje. Geografinių informacinių sistemų duomenų 

analizė, atrankos pavyzdžiai ir metodų bei priemonių taikymas. 

 

Praktinių darbų sąrašas (16 val.) 

1. Susipažinimas su „ArcGIS“ programine įranga prieš pradedant dalyko projektą. 

2. GIS duomenų modeliai ir jų struktūra. 

3. Vektorinių ir rastrinių duomenų pateikimas. 

4. Nepriklausomas darbas kompiuteriu. 

5. Geodezinės duomenų bazės ir jų reikšmė. 

6. Erdvinių geografinių objektų parinkimas pagal užduotą klausimą. 

7. Savarankiškas darbas kompiuteriu. 

8. GIS duomenų kūrimas, redagavimas ir priežiūra. 

9. Grafinių objektų kūrimas ir naudojimas. 

10. GIS duomenų analizė. 

11. Savarankiškas darbas kompiuteriu. 

12. GIS duomenų analizė. 

13. Savarankiškas darbas kompiuteriu. 

14. Skaitmeninis kartografavimas. 

15. Skaitmeninio žemėlapio projektavimas ir spausdinimas. 

16. Dalyko projekto pristatymas ir gynimas. 
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