
 127 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

 

Technologijų fakultetas 
 

STUDIJŲ PROGRAMA:  GEODEZIJA 

DALYKO PAVADINIMAS:  GEOREFERENCINĖS DUOMENŲ BAZĖS 

DALYKO KODAS: TF-G-2-035 

 

Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  20 64 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 suteikiamos žinios apie  georeferencinių duomenų koncepciją ir naudojimą, atraminius erdvinių duomenų 

rinkinius, ortofotografinius žemėlapius ir georeferencinius duomenis, analizuojami georeferencinio pagrindo 

komponentai, erdvinių duomenų apdorojimo praktinis taikymas; vertinamas georeferencinio pagrindo vystymas, 

kuriami, projektuojami, papildomi ir atnaujinami teminiai erdvinių duomenų rinkiniai. 

 

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 

kurti teminį vektorinį 

erdvinių duomenų rinkinį 

skaitmeninio 

ortofotografinio 

žemėlapio rastrinį vaizdą 

pervesti vektoriniu. 

Metodinės medžiagos 

analizė, praktinis 

darbas, individualios 

užduotys, duomenų 

skaitmeninimas 

Praktinio 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 erdvinių 

duomenų matavimus juos 

apdoroti programinės 

įrangos pagalbą   

Paskaita, analizė, 

demonstravimas 

Apklausa raštu 

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 

erdvinius duomenis 

vaizduoti kartografiniu 

vaizdu naudojantis 

vieninga sistema 

B2.2. Studentas gebės 

atnaujinti erdvinių 

duomenų rinkinių turinius 

pagal naujausią 

kartografinę medžiagą 

naudojant programinės 

įrangos redagavimo 

klaidas bei taisyti 

redagavimo klaidas. 

Metodinės medžiagos 

analizė, individualios 

užduotys 

Individualios 

užduoties 

informacijos rinkimas 

ir jos analizė, darbo 

įgūdžių su 

programine įranga 

įtvirtinimas 

Individualios užduoties 

atsiskaitymas 

Apklausa žodžiu 

C2. Geba taikyti matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems uždaviniams 

spręsti, projektuoti įvairaus 

C2.1. Studentas gebės  

įvesti vektorinius 

duomenis ir jų atributus; 

taisyti įvairias įvedimo 

klaidas. 

Metodinės medžiagos 

analizė, InGIS 

specifikacijos 

analizė, praktinis 

darbas 

Praktinio darbo pristatymas 

Savarankiško darbo pristatymas 
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pobūdžio žemėlapius, 

informacinių sistemų 

matavimų duomenų bazes,  

taikyti teisės aktus 

profesinėje veikloje 

C2.2. Studentas gebės 

analizuoti ORT10LT ir 

išmokti juos skaityti; 

analizuoti ir išmokti 

naudoti GDR10LT, 

GDR50LT, GDR200-

GDR250LT; analizuoti 

nekilnojamojo turto 

kadastro duomenų bazes; 

analizuoti PLBDR. 

Paskaita, 

savarankiškas darbas 

C4. Geba naudotis 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 

analizuoti rinkoje esančių 

programinių įrangų 

galimybes erdvinių 

duomenų rinkinių kūrime 

bei pritaikyti praktikoje 

keletą iš jų. 

C4.2. Studentas gebės 

kurti atributines lenteles 

Excel programoje; 

atributines lenteles įkelti į 

programinės įrangos 

aplinką; sujungti 

atributines lenteles 

naudojant suliejimą arba 

sąsają. 

 

Teorinės medžiagos 

pristatymas, 

diskusija, 

savarankiškas darbas 

Individualios 

užduotys, 

programinės įrangos 

funkcijų įsisavinimas 

Savarankiško darbo pristatymas 

Praktinio darbo pristatymas 

 

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.Georeferencinių duomenų koncepcija ir naudojimas. 

Praktinis darbas Nr.1. Georeferencinių duomenų 

naudojimas internetinėje aplinkoje. 

Tikslas: analizuoti duotus georeferencinius duomenis 

internetinėje naršyklėje www.geoportal.lt bei pritaikyti 

juos geodezinių ir kartografinių uždavinių sprendimui. 

4 6 - 2 - 8 - 10 

2.Georeferencinio pagrindo vystymasis: 

georeferencinio pagrindo paskirtis; georeferencinio 

pagrindo tikslinimas ir atnaujinimas. 

Savarankiškas darbas Nr.1 Lietuvos georeferencinis 

pagrindas 

Tikslas: išanalizuoti Lietuvos georeferencinio pagrindo 

vystimosi poreikį, jo temas bei tikslinimo ir atnaujinimo 

galimybes. 

4 - - 4 - - 8 12 

3.Georeferencinio pagrindo komponentai: 

georeferencinio pagrindo objektas; erdviniai 

duomenys. 

Savarankiškas darbas Nr.2 Lietuvos georeferencinio 

pagrindo duomenys 

Tikslas: susipažinti ir išanalizuoti internetinėje naršyklėje 

www.geoportal.lt duotus georeferencinius erdvinius 

duomenis. 

2 - - - - 2 8 10 

4. Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) 

Praktinis darbas Nr. 2 Georeferencinio pagrindo kadastras. 

Tikslai: Tikslas: internetinėje naršyklėje www.geoportal.lt 

atlikti erdvinių duomenų paieška pagal žemėlapių: tipą, 

koordinačių sistemą, mastelį, orientavimą, viešumą, 

duomenų tipą, formatą, leidybos metus bei erdvinių 

duomenų geografinę paiešką pagal: nurodytą, įbrėžtą 

dominančios aprėpties plotą (stačiakampį). 

Savarankiškas darbas Nr.3  Georeferencinio pagrindo 

kadastras. 

4 8 - - 4 8 10 22 
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Tikslai: analizuoti GRPK, GDR50LT, GDR250LT, 

TOP50LKS, GV_DRLT bei jų specifikacijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Savarankiškas darbas Pasiruošimas kontroliniam 

darbui 

Tikslas: pasiruošti kontroliniam darbui. 

- - 2 - - 2 4 6 

5. Erdvinių duomenų gavybos metodai ir išsaugojimo 

būdai. 

Praktinis darbas Nr. 3 Duomenų konvertavimas GIS 

Tikslai: Konvertuoti CAD erdvinius duomenis  ArcGIS 

programine įranga 

Savarankiškas darbas Nr. 4 CAD ir GIS erdviniai 

duomenys. 

Tikslas: išanalizuoti teminio EDR erdvinius duomenis ir  

surinkti apie juos reikalingą informaciją. 

- 14 - 2 6 6 10 24 

6. Duomenų rinkinio pildymas rastriniais ir 

vektoriniais duomenimis 

Praktinis darbas Nr. 4 GIS duomenų bazės papildymas 

rastriniais ir vektoriniais duomenimis .  

Tikslai: ArcMap aplinkoje įkelti specializuotus GIS 

duomenis. 

- 10 - - 2 8 - 10 

7. Erdvinių duomenų bazių topologija  

Praktinis darbas Nr.5 Erdvinių duomenų bazių topologija 

Tikslai: Taikant topologijos taisykles sukurti EDR 

topologiją. 

Savarankiškas darbas Nr. 5 EDR topologija. 

Tikslas: išanalizuoti EDR topologijos taisykles ir 

naudojimo eigą. 

2 10 - - 6 6 8 20 

8. GIS duomenų naujinimas 

Praktinis darbas Nr. 6 GIS duomenų naujinimas. 

Tikslas: atnaujinti duomenų rinkinio  informaciją 

naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo 

(www.geoportal.lt) duomenis. 

2 10 - 2 2 8 8 20 

9. Geografinės informacijos ir paslaugų metaduomenys 

Praktinis darbas Nr. 7 GIS metaduomenų failo formavimas 

Tikslas: nustatyti GIS  metaduomenų elementus arba tų 

metaduomenų elementų grupes.  

Savarankiškas darbas Nr. 6 GIS metaduomenų failo 

formavimas 

Tikslai: Išanalizuoti metaduomenų rengimo standartus ir 

reikalavimus 

2 6 - - 6 2 8 16 

Pasirengimas egzaminui - - 4 - - 4 6 10 

Bendras valandų skaičius 20 64 6 10 26 54 70 160 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A2.1. Ortofotografinio žemėlapio panaudojimo galimybių įvertinimas vektorizuojant rastrinį vaizdą. 

B1.1. Matavimo duomenų apdorojimas ArcGIS programine įranga.  

B2.1. Erdvinių duomenų vaizdavimas kartografiniu vaizdu naudojant vieningą sutartinių ženklų sistemą. 

B2.2. 
ArcGIS programinės įrangos panaudojimo galimybių įvertinimas analizuojant georeferencinių 

duomenų rinkinių turinius. 

C2.1. Atributinių duomenų kiekybės ir kokybės įvertinimas. 

C2.2. Georeferencinių duomenų rinkinių naudos Lietuvos registrų ir kadastrų sistemai suvokimas 

C4.1. 
Teminiam EDR kūrimui GIS programinės įrangos iš rinkoje esančių parinkimo galimybių 

įvertinimas. 

C4.2. 
Programinių įrangų panaudojimas kuriant atributines lenteles, bei informacijos apie erdvinius 

objektus jose įvertinimas 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir individualaus kaupiamojo vertinimo sistema. 

IKV=


n

i 1

 Xi × ki 

n –tarpinių atsiskaitymų skaičius (2 kontrolinių darbų vertinimas, 1 savarankiško darbo vertinimas, 3 praktinių darbų 

http://www.geoportal.lt/
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vertinimas). 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, (kontrolinių darbų vertinimas – 30 %, savarankiško darbo 

vertinimas – 10%, praktinių darbų vertinimas – 60%).  

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai (visi tarpiniai darbai vertinami dešimtbalėje kriterinė 

sistemoje nuo 5 iki 10 balų, visų tarpinių atsiskaitymų svertinis koeficientas lygus 1). 

 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. 
Kumetaitienė A. (2010). Skaitmeninių žemėlapių sudarymas ir duomenų 

apdorojimas : mokomoji knyga . Vilnius : Technika. 
10 - 

2. 
Juodkienė V. (2013). Aplinkos geografinės informacinės 

sistemos: mokomoji knyga.  LŽŪU Leidybos centras Leidybos centras. 
10 - 

3. 
Gurklys V. (2008). Aplinkos geografinės informacinės 

sistemos:  metodiniai patarimai.  LŽŪU Leidybos centras. 
10 - 

4. 
Rekus D. Urbanavičius V. Pekrosnienė I. (2008). Georeferencinės 

duomenų bazės.  K.: UAB „Vaistų žinios“. 
15 - 

5. 
Rusonytė D. (2013). Geografinės informacinės sistemos. Praktiniai 

darbai: mokymo(si) priemonė. KK Geodezijos katedra 

KK elektroniniai 

leidiniai 
- 

 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Jensen, John R. (2013). Introductory geographic information systems, Boston, (N.J.) : Pearson 

2. Peterson Gretchen N. (2009). GIS Cartography: a guide to Effective map design. Boca Raton (Fla.): CRC Press 

3. Kennedy M. (2006). Introducing Geographic information systems with ArcGIS: featuring GIS Software from 

Environmental Systems Research Institute, Hoboken (N.J.) : John Wiley & Sons. 

4. Žurnalai “Geodezija ir kartografija”, V.: Technika, 2000-2013 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

Lektorė    Lina Kuklienė 
(pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 

 


