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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
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Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  12 72 6 70 

160 6 
Ištęstinė (I) 10 26 54 70 

*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva), LP – laisvai pasirenkamas dalykas. 
***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

 

Anotacija 

Dalyke formuojamas studentų kompetentingumas erdvinių duomenų surinkimo ir įkėlimo į kompiuterį srityje. 

Nagrinėjama GIS duomenų struktūra ir modeliai, analizuojami GIS erdviniai duomenų rinkiniai; analizuojami objekto 

geografinės vietos nustatymo metodai; analizuojama GIS programinė įranga ir duomenų vizualizavimas. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos 

rezultatai 

Studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų vertinimo 

metodai 

A2. Demonstruoja žinias ir 

supratimą apie matavimo, 

projektavimo, konstravimo 

metodus ir būdus bei šiems 

veiksmams naudojamas 

technines priemones, jų 

valdymo metodus ir 

kokybės užtikrinimo 

principus 

A2.1. Studentas gebės 

analizuoti pirminių ir 

antrinių erdvinių 

duomenų rinkimo 

schemas bei jų įkėlimo į 

programinę įrangą 

metodus. 

Paskaita 

Savarankiškas darbas 

Erdvinių duomenų 

rinkimas ir 

suvedimas 

Savarankiško darbo pristatymas 

B1. Geba taikyti įgytas 

žinias naujoms 

technologijoms įsisavinti ir 

geodezijos, kartografijos 

bei nekilnojamojo turto 

kadastro, registro, teritorijų 

planavimo uždaviniams 

spręsti, geba parinkti 

matavimų metodus 

reikalingiems duomenims 

gauti 

B1.1. Studentas gebės 

analizuoti GIS 

programinės įrangos 

naudojimo galimybes 

vertinti objektų 

vaizdavimo GIS terpėje 

privalumus ir trūkumus, 

parinkti tinkamas ir 

vieningas koordinačių 

sistemas bei kartografines 

projekcijas. 

Paskaita  

Praktinis darbas 

Savarankiškas darbas 

 

Praktinio darbo pristatymas 

B2. Geba naudotis 

šiuolaikiniais matavimo 

prietaisais ir optimaliai 

organizuoti bei atlikti 

matavimus, apdoroti ir 

analizuoti matavimo 

rezultatus, taiko 

nekilnojamojo turto 

administravimo, 

formavimo, vertinimo 

metodus, atitinkančius 

Lietuvos ir ES standartus 

bei reglamentus 

B2.1. Studentas gebės 

analizuoti pagrindinių bei 

teminių erdvinių duomenų 

rinkinių turinius bei 

vieningą erdvinių objektų 

kodavimo sistemą. 

B2.2. Studentas gebės 

įvesti erdvinius duomenis 

į teminius erdvinių 

duomenų rinkinius bei 

juos koduoti 

vadovaujantis integruotos 

geoinformacinės sistemos 

(InGIS) geoduomenų 

specifikacija 

Paskaita 

Analizė 

Erdvinių duomenų 

rinkimas 

Erdvinių duomenų 

kodavimas 

 

Apklausa žodžiu 

Praktinio darbo gynimas 

C2. Geba taikyti matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems uždaviniams 

C2.1. Studentas gebės 

kurti, redaguoti ir 

atnaujinti erdvinius 

duomenų rinkinius 

Paskaita 

Praktinis darbas 

Erdvinio duomenų 

rinkinio kūrimas 

Praktinio darbo gynimas 



spręsti, projektuoti įvairaus 

pobūdžio žemėlapius, 

informacinių sistemų 

matavimų duomenų bazes,  

taikyti teisės aktus 

profesinėje veikloje 

programine įranga 

ArcGIS 9.3.  

C2.2. Gebės spręsti 

uždavinius susijusius su 

objektų vietos tikslumo 

nustatymu, objektų 

generalizavimu bei 

analizavimu. 

C4. Geba naudotis 

informacinėmis 

technologijomis, bazine 

programine įranga, taikyti 

ir naudoti skaitinius 

kompiuterinius metodus, 

skirtus specifinėms 

inžinerinėms problemoms 

spręsti, naudoti 

kompiuterius problemų 

sprendimo duomenims 

gauti ir apdoroti, 

procesams valdyti, 

automatizuotam 

projektavimui, 

kompiuterinei grafikai 

C4.1. Studentas gebės 

apdoroti ir analizuoti 

pirminius ir antrinius 

erdvinius duomenis 

sukurtame erdvinių 

duomenų rinkinyje. 

C4.2. Studentas gebės 

atskirti erdvinius 

matavimo duomenis bei 

atlikti jų analizę 

erdviniuose duomenų 

rinkiniuose. 

Paskaita 

Erdvinių duomenų 

analizė 

Matavimo duomenų 

analizė 

 

Praktinio darbo pristatymas. 

Testas 

Apklausa raštu 

D2. Turi mokymosi 

įgūdžių, būtinų 

savarankiškoms studijoms 

ir nuolatiniam profesiniam 

tobulėjimui taip pat geba 

perteikti informaciją, 

idėjas, problemas ir 

sprendimus, juos 

argumentuoti, ginti prieš 

matavimų inžinerijos srities 

specialistų ir ne specialistų 

auditorijas 

D2.1. Studentas gebės 

savarankiškai rinkti ir 

naudoti informaciją 

reikalingą teminių 

erdvinių duomenų 

rinkinių kūrimui. 

Informacijos 

rinkimas 

Informacijos analizė 

Apklausa žodžiu 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Įvadas į GIS. GIS samprata, istorija. 2 - - 2 - - - 2 

2. Erdvinių duomenų GIS vaizdavimas ir aprašomoji 

informacija. GIS programinė įranga: komponentai, 

funkcijos, taikymas. 

2 - - 2 - - - 2 

3. Įvadas į ArcGIS PRO. ArcGIS PRO grafinė sąsaja. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 1. Personalinės geoduomenų 

bazės kūrimas ArcGIS PRO programine įranga. 

Tikslas: susikurti personalinę geoduomenų bazę ArcGIS 

PRO programine įranga, transformuoti erdvinius duomenis 

ir juos eksportuoti, panaudojant užklausas. 

- 10 - - 4 6 6 16 

4. Erdvinių duomenų surinkimas ir eksportavimas į 

ArcGIS PRO programinę įrangą: pirminiai duomenys; 

antriniai duomenys; erdvinių duomenų rinkimo 

schema. 

- 4 - - 2 2 8 12 

5.Rastrinių erdvinių duomenų atvaizdavimas 

erdviniame duomenų rinkinyje (EDR) ArcGIS PRO 

aplinkoje. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 2. Rastrinių duomenų 

atvaizdavimas EDR ArcGIS PRO aplinkoje. 

Tikslas: išanalizuoti pirminio erdvinių duomenų rinkimo 

metodus. Atvaizduoti rastrinius duomenis EDR ArcGIS 

PRO aplinkoje. 

2 10 - 2 2 8 8 20 

6. Vektorinių erdvinių duomenų atvaizdavimas 2 10 - 2 2 8 8 20 



erdviniame duomenų rinkinyje ArcGIS PRO aplinkoje. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 3. Vektorinių duomenų 

atvaizdavimas EDR ArcGIS PRO aplinkoje. 

Tikslas: išanalizuoti antrinio erdvinių duomenų rinkimo 

metodus. Atvaizduoti vektorinius duomenis EDR ArcGIS 

PRO aplinkoje. 

7. Naujų erdvinių duomenų rinkinio elementų kūrimas 

ir esamų redagavimas ArcGIS PRO aplinkoje. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 4  Naujų GIS elementų 

įvedimas ir atributinės informacijos redagavimas. Esamų 

elementų redagavimo įrankiai, jų formos keitimas ir 

skaidymas. 

Tikslas: ArcGIS PRO aplinkoje įvesti naujus EDR 

elementus, bei pakeisti ir išskaidyti jau esamus elementus 

kuriamame EDR 

- 12 - - 4 8 8 20 

9. Objekto geografinės vietos nustatymas taikant 

geodezinį metodą, 3D skenavimą ir nuotolines 

matavimo technologijas (droną su TERMO bei LIDAR 

jutikliais). 

2 2 - - - 4 8 12 

8. 3D duomenų vizualizacija ArcGIS PRO aplinkoje. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 5.  3D duomenų vizualizacija 

Tikslas: Peržiūrėti, vaizduoti ir analizuoti erdvinius 

duomenis trimatėje erdvėje. Panaudojant ArcGIS PRO 

paviršiaus ir 3D analizės įrankius kurti skaitmeninius 3d 

paviršiaus modelius naudojant LIDAR, TIN ir rastrinius 

duomenis. 

2 12 - 2 6 6 8 22 

10.GIS programinė įranga ir duomenų vizualizavimas: 

GIS programinės įrangos apibūdinimas; GIS duomenų 

pateikimas vartotojui; metaduomenys; duomenų 

perdava. 

Kursinio darbo užduotis Nr. 6.  GIS programinė įranga ir 

duomenų vizualizavimas. 

Tikslas: išanalizuoti GIS programinės įrangos naudojimo 

galimybes ir įvertinti objektų vaizdavimo ArcGIS PRO 

aplinkoje privalumus ir trūkumus. 

- 12 2 - 6 8 10 24 

Pasirengimas egzaminui - - 4 - - 4 6 10 

Bendras valandų skaičius 12 72 6 10 26 54 70 160 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A2.1. Erdvinių duomenų įkėlimo į programinę įrangą metodų parinkimas 

B1.1 GIS programinės įrangos panaudojimo galimybių įvertinimas 

B2.1 Vieningos erdvinių duomenų kodavimo sistemos suvokimas 

B2.2 Erdvinių duomenų ir informacijos apie juos įvedimo ArcGIS programine įranga metodo parinkimas 

C2.1 Erdvinių duomenų rinkinio turinio atnaujinimo kokybės įvertinimas 

C2.2 Erdvinio objekto vietos tikslumo įvertinimas, pasirenkant generalizavimo ar analizavimo metodus 

C4.1  Pirminių ir antrinių erdvinių duomenų panaudojimo galimybių įvertinimas 

C4.2 Matavimo duomenų panaudojimas erdvinių duomenų rinkinių analizėje 

D2.1 Savarankiškai surinktų erdvinių duomenų kokybės įvertinimas EDR kūrimui  

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir individualaus kaupiamojo vertinimo sistema. 

IKV = X1 · 0,5 + X2 · 0,5 

X1 – tarpinių vertinimų vidurkis: savarankiškų darbų įvertinimo vidurkis (savarankiško darbo vertinimas – 20%, 

praktinių darbų vertinimas – 80%).  

X2 -  egzamino įvertinimas. 

Egzaminą gali laikyti studentai, kurių tarpinių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 balai.. 

 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 



bibliotekoje 
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10 - 
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Mineikyte A. (2008). Geografinės informacinės sistemos: mokymo(si) 
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20 - 

3 
Mozgeris G. (2008). Geoinformacinių sistemų pagrindai: mokomoji 

knyga.  K: Ardiva. 
9 - 

4 
Paršeliūnas E. (2001). Geoinformacinės sistemos: technologija. 

V.:Technika. 
3 - 

5 
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Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1 Bekonytė G. (2004). Duomenys ir duomenų bazės kartografijoje. V.: VU. 

2 Kennedy M. (2009). Introducing Geographic information systems with ArcGIS: a workbook approach to 

learning GIS. Hoboken (N.J.) : John Wiley & Sons. 

3 Longley, Paul A. (2006). Geographical information systems and science.  Chichester : John Wiley & Sons, Ltd. 

4 Neteler M. (2010). Open source GIS : a grass GIS approach. New York, NY. : Springer. 

5 Rekus D. Urbanavičius V. Pekrosnienė I. (2008). Georeferencinės duomenų bazės. K.: UAB „Vaistų žinios“. 
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