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Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZ1039 

4 kreditai (64 val.): laboratoriniai darbai – 4 kreditai (64 val.) 

Vertinimas: oficialus testas, vertinamas balu 

Autorius: Irēna Kukule, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros asistentė, Arturs 

Gaurilka, Statybinių konstrukcijų katedros lektorius. 

Privalomas profesinio bakalauro nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programos 

„Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ dalykas.  

 

Anotacija: 

 Studentai susipažįsta su braižymo programų istorija, naujausiomis 

taikomosiomis programomis, jų teigiamomis ir neigiamomis savybėmis; inžinerinio 

projektavimo programomis „MicroStation“ ir „AutoCAD“, programų darbo aplinka ir 

jos naudojimu topografinio plano brėžime, taip pat kitos grafinės medžiagos ruošimu 

plotų nustatymui ir projektavimui. Studentai mokosi atsekti įvairius architektūros 

elementus, projektuoti planus ir kitus brėžinius, ruošti juos spausdinimui 

„MicroStation“ ir „AutoCAD“ sąsajoje. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Kadangi kadastrinių ir topografinių matavimų rezultatai šiuo metu yra 

tvarkomi kompiuterinėmis programomis, o abu planai ir žemėlapiai sudaromi 

skaitmenine forma, tikimasi, kad studentai šiame studijų dalyke įgis kompiuterizuotos 

„MicroStation“ programos pagrindus. Šias programas dažniausiai naudoja Valstybinė 

žemės tarnyba ir matavimo įmonės. „AutoCAD“ programa yra antroji labiausiai 

paplitusi kompiuterinė programa, naudojama matavimo įmonėse, taip pat kitose 

įstaigose ir organizacijose, todėl svarbu konvertuoti medžiagą iš vienos programos į 

kitą. 

  

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai turės: 

 Žinias apie „AutoCAD“ ir „MicroStation“ programų veikimo principus, 

„MicroStation“ ir „AutoCAD“ programų taikymą topografinių planų ir kitos 

grafinės medžiagos braižymui, plotų nustatymui ir projektavimui, „ArcGIS“ 

infrastruktūrą tvarkant .dgn („MicroStation“) ir .dwg („AutoCad“) failus. 



 Įgūdžius: naudoti įvairias brėžimo, redagavimo ir kitas priemones, brėžti 

topografinius planus ir kitą grafinę medžiagą. Studentai gebės koreguoti 

planus ir ruošti juos spausdinimui. 

 Kompetenciją: 1) spręsti problemas savarankiškai arba kartu su akademiniu 

personalu; 2) braižyti planus ir taikyti topografinius ženklus plano projektui, 

naudojant „MicroStation“ ir „AutoCAD“; 3) tvarkyti ir projektuoti kitose 

programose sukurtus ir parengtus failus, naudojant „ArcGIS“; 4) dirbti kartu 

su dėstytojais ir grupės draugais. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Studentai turi turėti ankstesnių kompiuterių mokslo žinių. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Savarankiškas laboratorinių darbų metu įgytų žinių studijavimas; studijavimas 

testams.  

 

Žinių vertinimo tvarka: 

Oficialus testas, vertinamas balu, kurį studentai laiko 1-o semestro pabaigoje.  

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Pagal katedros patvirtintą tvarką. 

 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

 Įvadas.  „MicroStation“ darbo aplinkos paruošimas. Darbas su „MicroStation“ 

peržiūros valdikliais (valdymo mygtukais ir pan.). Darbas su „MicroStation 

Manager“. Koordinačių sistema. Nulinis taškas. Darbo vienetai ir koordinačių 

rodmenų nustatymai. Darbas su pele, įklijavimo įrankiais. Darbas su lygiais.  

 

 Įrankių juostos aktyvinimas, linijų brėžimo įrankiai. Daugiakampių įrankių 

juosta. Uždarų kvadratų užpildymo būdai. Apskritimų ir elipsių įrankių juosta. 

Lankai. Daugiasluoksnės linijos (jungtinės linijos) ir veiksmai su jomis. 

 

Tikslaus įterpimo taikymas. Manipuliavimas. Atributų keitimas. 

Modifikavimas. 

 

 Darbas su elementais, elementų paryškinimas. Tvoros įrengimas. Braižymas 

naudojant pastą dviejų linijų sankirtoje. 

 

 Teksto įrankių juosta. Darbas su blokų bibliotekomis, blokų įrankių juosta. 

Aktyvių taškų įterpimas. 

 

 Matavimo įrankių juosta. Kryžminė brūkšniuotė ir užpildymo įrankiai. 

Matmenų įrankių juosta. Atskyrimo ir sujungimo elementų įrankių juosta. 

 

 Palaikymo failai ir jų įkėlimas. Failų kopijų kūrimas neprarandant 

koordinačių. Brėžinio paruošimas spausdinimui.  

 



  Įvadas apie „AutoCad“ braižymo programos sąsają. Supažindinimas 

su pagrindinėmis komandomis ir jų taikymas. Brėžimo įrankių juostos, darbo aplinkos 

konfigūracija. Brėžimas ir darbas su paprastais geometriniais elementais. Paprasto 

teksto ir kelių tekstų kūrimas ir naudojimo privalumai. Labiausiai paplitusių mastelių 

brėžiniai. Linijos dydžio nustatymo konfigūracija. Matmenų linijų išryškinimas. 

Darbas lygiuose, naujų lygių kūrimas. Blokų kūrimas, jų modifikavimas. Automatinių 

lentelių kūrimas. Spalvų taikymas elementams pagal visuotinai priimtus standartus. 

Brėžinio formato kūrimas ir naudojimas. Brėžinio ruošimas spausdinimui (puslapio 

formatavimas), brėžinių spausdinimas. 

 

 „MicroStation“ ir „AutoCad“ duomenų ir brėžinių importavimas ir tvarkymas 

„ArcGIS“ programinėje įrangoje, lapo ruošimas spausdinimui.  
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