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KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

 

Technologijų fakultetas 
 

STUDIJŲ PROGRAMA:  GEODEZIJA 

DALYKO PAVADINIMAS:  KARTOGRAFIJA 

DALYKO KODAS: TF-G-2-022 

 

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

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  18 66 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 teorinės žinios apie žemėlapių mokslą, matematinį pagrindą žemėlapiams sudaryti, kartografinį 

dizainą, žemėlapių projektavimą, sudarymą ir leidybą. Įsisavinami skaitmeninių žemėlapių sudarymo technologijos 

ypatumai bei konstravimo metodai. Ugdomi skaitmeninių žemėlapių kūrimo, analizavimo, redagavimo 

specializuotomis programinėmis įrangomis įgūdžiai. 

 

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 ir parinkti 

žemėlapių duomenų 

modelius; ArcGIS 

programinės įrangos 

pagalba sukurti taškinius, 

linijinius bei plotinius 

skaitmeninių žemėlapių 

sluoksnius. 

Demonstravimas, 

individualios 

užduotys,  darbo 

įgūdžių su 

programine įranga 

įtvirtinimas. 

 

Praktinio darbo atsiskaitymas 

Apklausa žodžiu 

A3. Demonstruoja žinias ir 

supratimą apie tradicines ir 

inovatyvias matavimų 

inžinerijos technologijas 

bei jų taikymo būdus, 

reikšmingus technologijos 

mokslų srities tyrimų, 

projektavimo ir plėtros 

aplinkoje, taip pat turi 

holistinį požiūrį priimant 

inžinerinius sprendimus, 

derinant sąnaudas, naudą, 

saugumą, kokybę, 

patikimumą ir įtaką 

aplinkai, taikant darniosios 

raidos principus 

A3.1. Studentas gebės 

sukurti skaitmeninio 

žemėlapio fragmentą 

geografinius vaizdus 

pavaizduodamas 

kartografiniais vaizdais. 

 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

individualios 

užduotys, darbo 

įgūdžių su 

programine įranga 

įsisavinimas 

mokslinės – 

metodinės medžiagos 

analizavimas. 

Praktinio darbo pristatymas ir 

gynimas 

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 mokės 

skaityti ir suprasti įvairių 

mastelių žemėlapių 

kartografinį vaizdą, 

nubraižyti žemėlapio 

turinio elementus 

panaudojant įvairius 

sutartinius ženklus ir jų 

junginius; atpažins 

erdvinius objektus įvairių 

mastelių skaitmeniniuose 

žemėlapiuose, gebės 

sudaryti, redaguoti ir 

atnaujinti žemėlapių 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

individualios 

užduotys, 

analizavimas, 

programinės įrangos 

įsisavinimas, 

mokslinės – 

metodinės medžiagos 

analizavimas. 

 

Praktinio darbo pristatymas 

Apklausa žodžiu 
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erdvinius objektus. 

B1.2. Studentas gebės 

analizuoti pirminius ir 

antrinius skaitmeninių 

žemėlapių duomenų 

šaltinius. 

 

C1. Naudoja matavimo 

duomenų matematinio 

statistinio apdorojimo, 

matavimų patikimumo ir 

neapibrėžties nustatymo 

metodus kaupdami, 

sistemindami ir 

analizuodami matavimais 

gautą informaciją. 

 

C1.1. Studentas gebės 

analizuoti erdvinius 

duomenų modelius: 

kartometrinį, geodezinį 

bei fotogrametrinį. Gebės 

analizuoti erdvinių 

duomenų matavimo 

tikslumą įvairiais 

geodeziniais prietaisais  

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

grupinis darbas, 

analizavimas. 

Apklausa raštu 

C2. Geba taikyti matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems uždaviniams 

spręsti, projektuoti įvairaus 

pobūdžio žemėlapius, 

informacinių sistemų 

matavimų duomenų bazes,  

taikyti teisės aktus 

profesinėje veikloje 

C2.1. Studentas gebės 

erdvinių duomenų 

matavimo duomenis 

pritaikyti kuriant 

erdvinius duomenų 

rinkinius ir tuos duomenis 

pavaizduoti 

kartografiniais vaizdais 

bei juos išanalizuoti 

C2.2. Studentas gebės 

realaus pasaulio vaizdą 

logiškai išsiskirstyti į 

geoobjektus; aprašyti 

geoobjektų 

charakteristikas – 

atributus; gebės ArcGIS 

programinės įrangos 

pagalba taikyti Lietuvos 

Respublikoje naudojamą 

InGIS  specifikaciją ir 

apibrėžti bei koduoti 

skaitmeninio žemėlapio 

erdvinius objektus. 

 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

individualios 

užduotys, 

demonstravimas, 

analizavimas, darbo 

įgūdžių su 

programine įranga 

įtvirtinimas. 

 

Praktinio darbo atsiskaitymas 

Testas 

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 

suprasti kartografinių 

projekcijų sudarymo 

principus ir pritaikomumą, 

mokės analizuoti 

kartografinių projekcijų 

vaizdavimo principus; 

gebės analizuoti LKS – 

94, UTM (WGS) 1942 m. 

koordinačių sistemas bei 

jų transformavimo būdus 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

grupinis darbas, 

analizavimas, 

programinės įrangos 

įsisavinimas. 

Savarankiško darbo pristatymas 

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. Kartografijos samprata ir uždaviniai. 

Savarankiškas darbas Nr. 1 Išanalizuoti žemės formą, 

elipsoido parametrus, gebėti juos skirti. 

2 - - - - 2 6 8 

2. Matematinė kartografija: geodezinių koordinačių 2 6 - 2 2 4 2 10 
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sistemos, kartografinės projekcijos. 

Praktinis darbas Nr. 1  Kartografinio vaizdo iškraipymas 

žemėlapiuose. 

Tikslai: išanalizuoti kartografinių projekcijų vaizdavimo 

principus, gebėti apskaičiuoti kartografinio vaizdo 

iškraipymo dydį skirtingų mastelių žemėlapiuose, 

nustatyti, kokią įtaką žemėlapio projekcija daro atstumams 

žemėlapyje bei žemėlapio objekto formai. 

3. Kartografavimo metodai. Kartografinio vaizdavimo 

skirtumai GIS ir CAD sistemose. 

Praktinis darbas Nr. 2. Kartografinio vaizdavimo būdai 

ArcGIS, QGIS programinėmis įrangomis. 

Tikslai: mokėti skaityti ir suprasti įvairių mastelių 

skaitmeninių žemėlapių kartografinį vaizdą, ArcGIS ir 

GeoMAP programine įranga nubraižyti skaitmeninio 

žemėlapio turinio elementus panaudojant įvairius 

sutartinius ženklus ir jų junginius. 

- 12 - - 4 8 6 18 

4. Kontrolinis darbas Nr.1  

Tikslas: nubraižyti žemėlapio turinio elementus 

panaudojant įvairius sutartinius ženklus ir jų junginius 

- - 2 - - 2 4 6 

5. Kartografinio vaizdo generalizacija  GIS 

priemonėmis. 
Praktinis darbas Nr. 3  Generalizacija skirtingo mastelio 

skaitmeniniuose žemėlapiuose. 

Tikslas: Gebėti atlikti nesudėtingą kai kurių žemėlapio 

turinio elementų generalizavimą ArcGIS programine 

įranga, 

2 6 - 2 2 4 4 12 

6. Kontrolinis darbas Nr. 2 

Tikslas: pasiruošti kontroliniam darbui. 

- - 2 - - 2 4 6 

7. GIS istorija ir vystymasis. Skaitmeninis 

kartografavimas. 

Praktinis darbas Nr. 4. Teminio skaitmeninio žemėlapio 

fragmento sukūrimas ArcGIS programine įranga. 

Tikslas: ArcMAP aplinkoje sukurti kartografinio 

žemėlapio fragmentą atitinkantį žemėlapiui keliamus 

reikalavimus. 

2 8 - 2 2 6 4 14 

8. Popieriniai ir GIS žemėlapiai. GIS žemėlapių 

privalumai. 

Savarankiškas darbas Nr. 2 GIS žemėlapių  privalumai ir 

trūkumai. 

Tikslai: apdoroti ir pristatyti informaciją apie GIS 

žemėlapį pagal pasirinktą temą. Nustatyti GIS žemėlapio 

privalumus konkretiems uždaviniams spręsti. 

2 - - 2 - - 10 12 

9. GIS žemėlapių projektavimo ir sluoksnių valdymo 

pagrindai. 

Praktinis darbas Nr. 5. Sutartinių ženklų sluoksnių 

valdymas ArcGIS programinėje įrangoje 

Tikslas: ArcGIS programinės įrangos pagalba sukurti 

naujus žemėlapio sluoksnius bei paruošti vektorizavimui 

duotą analoginį ar rastrinį žemėlapį. 

2 10 - 2 4 6 6 18 

10. Žemės informacinė sistema Lietuvoje. 

Praktinis darbas Nr. 6. Teminiai skaitmeniniai žemėlapiai 

ir jų fragmento sukūrimas . 

Tikslas: naudojantis atskiruose teminiuose erdvinių 

duomenų rinkiniuose sukauptais ir vienoje sistemoje 

www.zis.lt susietais erdviniais duomenimis apie žemę, 

analizuoti informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės 

fondą, žemės naudmenų sudėtį, žemės kiekybines ir 

kokybines savybes, žemės naudojimo sąlygas, kitas žemės 

naudojimui turinčias įtakos charakteristikas. 

2 12 - - 6 8 10 24 

11.  Kartografinis dizainas. 

Praktinis darbas Nr. 9  Kartografinis dizainas 

Tikslas: ArcMAP aplinkoje sukurti skaitmeninio 

žemėlapio maketą (projekto 

žemėlapio rodinį (Map view)) bei pridėti prie žemėlapio 

2 12 - - 4 10 4 18 

http://www.zis.lt/
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elementus, reikalingus galutiniam maketui (žemėlapio arba 

objekto sritis, pavadinimas, legenda, žemėlapio mastelis,   

įdėtinis vaizdas,  informacija apie autorius,  geografinių 

arba stačiakampių koordinačių tinklelis,  kraštinės ir 

rėmeliai, šiaurės rodyklė. 

12. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros 

erdvinių duomenų rinkiniai. 

Savarankiškas darbas Nr. 3 Lietuvos erdvinės informacijos 

infrastruktūros erdvinių duomenų rinkiniai. 

Tikslas: išmokti naudotis georeferenciniais duomenimis 

internetinėje naršyklėje www.geoportal.lt bei atlikti šių 

duomenų analizę. 

2 - - - 2 - 4 6 

Pasirengimas egzaminui - - 2 - - 2 6 8 

Bendras valandų skaičius 18 66 6 10 26 54 70 160 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A2.1. 
Skaitmeninio žemėlapio kūrimo metodo pasirinkimas, sluoksnių kūrimas ArcGIS programine 

įranga.  

A3.1. 
Geografinių objektų vaizdavimo kartografiniais vaizdais tikslumas taikant ArcGIS programinę 

įrangą. 

B1.1. Įvairių mastelių žemėlapių turinių supratimas, žemėlapio elementų bei erdvinių objektų atpažinimas. 

B1.2.  Pirminių ir antrinių duomenų atpažinimas skaitmeniniuose žemėlapiuose. 

C1.1. Erdvinių duomenų matavimo tikslumo įvertinimas, pasirinkus erdvinių duomenų modelį. 

C2.1. Informacijos kiekis kuriant teminį erdvinį duomenų rinkinį 

C2.2. InGIS specifikacijos įsisavinimas ir panaudojimas koduojant EDR sluoksnius 

C4.1. Kartografinių projekcijų vaizdavimo ir sudarymo principų supratimas 

 

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, 3 savarankiškų darbų vertinimas, 3 praktinių darbų 

vertinimas). 

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

vertinimas – 20%, praktinių darbų vertinimas – 50%).  

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. 
Kuklienė L. (2011). Kartografija: Mokomosios priemonės 

aukštosioms mokykloms. Kaunas : Vitae Litera 
10 - 

2. 
Aleknavičius A. (2008). Kartografija: mokomoji knyga. LŽŪU 

Leidybos centras. 
11  

3. Bagdžiūnaitė R. (2008). Kartografija.  Vilnius: Technika. 20 - 

4. 
Urbanavičius V., Rožokienė A., Sližienė G. (2008). Kartografija. 

Kaišiadorys: UAB „AJS. 

KK elektroninės 

knygos 
- 

5. 

Kumetaitienė A., Stanionis A. (2010). Skaitmeninių žemėlapių 

sudarymas ir duomenų apdorojimas: mokomoji knyga.  

Vilnius: Technika. 

www.ebooks.vgtu.lt 

 
- 

 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Burrough, P. A. (2011). Principles of geographical information systems. Oxford : Oxford University Press 

2. Krygier, J. (2011). Making maps : a visual guide to map design for GIS. New York, [N.Y.] : The Guilford press 

http://www.geoportal.lt/
http://www.ebooks.vgtu.lt/
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3. Zakarevičius A. (1996). Lietuvos geodezinių tinklų koordinačių sistemos ir jų ryšiai. V.: Technika. 

4. Stankevičius Ž. (2002). Skaitmeniniai žemėlapiai: mokomoji knyga. V.: Technika. 

5. Wade T. (2006). A to Z GIS: an illustrated dictionary of geographic information systems. Redlands 

(Calif.): ESRI Press. 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

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

 


