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

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  38 87 9 106 

240 9 
Ištęstinė (I) 14 40 80 106 

*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 analizuojami nuotoliniai tyrimai (pirminis duomenų surinkimo būdas), suteikiamos žinios apie erdvinių duomenų, 

cheminių, fizinių ir biologinių objektų savybių surinkimą nuotoliniu būdu, naujausiomis technologijomis tiesiogiai, 

išvengiant fizinio kontakto. Gautų vaizdų apdorojimas, transformavimas, dešifravimas ir analizavimas siekiant gauti 

prasmingos informacijos apie pavaizduotus objektus ir reiškinius. Nagrinėjamas nuotolinių Žemės paviršiaus tyrimų 

fizikinis pagrindas, distancinių tyrimų dirbtiniai žemės palydovai ir jų skaitmeniniai duomenys, kosminių vaizdų taikymas 

žemės paviršiaus objektams identifikuoti ir klasifikuoti. Analizuojama nuotolinių tyrimų sąsaja su geografinėmis 

informacinėmis sistemomis. 

 

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 

gebėjimus apie matavimo, 

projektavimo, konstravimo 

metodus ir būdus bei šiems 

veiksmams naudojamas 

technines priemones, jų 

valdymo metodus ir kokybės 

užtikrinimo principus. 

A.2.1. Studentas gebės 

įvertinti gamtinių sąlygų 

įtaką nuotolinių matavimų 

metodų parinkimui ir 

išanalizuoti nuotoliniuose 

matavimų metoduose 

naudojamas technines 

priemones. 

Paskaita,  

teorinės medžiagos 

demonstravimas, 

aiškinimas,  

savarankiškas darbas,  

mokymosi medžiagos 

studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje Moodle. 

Žodiniai klausimai, 

Savarankiškų darbų rezultatų 

pateikimas.   

A3. Demonstruoja žinias ir 

gebėjimus 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. 

A.3.1. Studentas gebės skirti 

nuotoliniuose tyrimuose 

naudojamų jutiklių įrengimo 

technologijas, tipus, jų 

veikimą skirtingose 

spektrinėse srityse. 

Paskaita,  

teorinės medžiagos 

demonstravimas, 

aiškinimas,  

savarankiškas darbas,  

mokymosi medžiagos 

studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje Moodle. 

Žodiniai klausimai 

Savarankiškų darbų rezultatų 

pateikimas.   

B1.Geba taikyti įgytas žinias 

naujoms technologijoms 

įsisavinti ir geodezijos, 

kartografijos bei erdvinės 

informacijos infrastruktūros, 

teritorijų planavimo 

B.1.1. Studentas gebės 

parinkti tinkamą nuotolinių 

tyrimų metodą geodezijos, 

kartografijos ar teritorijų 

planavimo uždaviniams 

spręsti bei jį panaudojus gauti 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

grupinės - praktinės 

užduotys, darbo 

įgūdžių su programine 

Praktinio darbo pristatymas ir 

gynimas 

Apklausa raštu 



uždaviniams spręsti, geba 

parinkti matavimų metodus 

reikalingiems duomenims 

gauti. 

tinkamus vaizdus bei 3D 

modelius.  

įranga įsisavinimas 

mokslinės – metodinės 

medžiagos 

analizavimas. 

B2. Naudoja matavimo 

duomenų matematinio 

statistinio apdorojimo, 

matavimų patikimumo ir 

neapibrėžties nustatymo 

metodus kaupdami, 

sistemindami ir 

analizuodami matavimais 

gautą informaciją. 

B.2.1 Studentas gebės 

parinkti tinkamą programinę 

įrangą reikiamiems vaizdams 

ir 3D modeliams gauti bei 

juos paruošti, gerinti, 

transformuoti ir dešifruoti. 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

praktinės individualios 

užduotys, darbo 

įgūdžių su programine 

įranga įsisavinimas. 

Praktinio darbo pristatymas, 

apklausa žodžiu 

C1. Taiko matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems inžinerijos 

uždaviniams spręsti, 

projektuoti įvairaus 

pobūdžio inžinerijos 

žemėlapius, informacinių 

sistemų matavimų duomenų 

bazes,  taikyti teisės aktus 

profesinėje veikloje. 

C.1.1. Vadovaudamasis 

galiojančiai teisės aktais 

studentas gebės parengti 

tinkamą skaitmeninį žemėlapį 

bei 3D modelį.  

Paskaita,  

teorinės medžiagos 

demonstravimas, 

aiškinimas,  

savarankiškas darbas,  

mokymosi medžiagos 

studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje Moodle. 

Praktinio ir savarankiško darbo 

pristatymas 

D1. 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. 

D.1.1 Studentas gebės gauti 

duomenis bei vaizdus 

įvairiais nuotolinių tyrimų 

metodais (LIDAR, 

Aerofotografijos, DTM, 

DEM, DSM) ir juos 

analizuoti kompiuterinėmis 

programomis.  

D.1.2. Studentas gebės 

analizuoti erdvinės, 

spektrinės ir laikinės 

skiriamosios gebos sąvokas; 

gautus vaizdų duomenis 

paruošti, pagerinti ir apdoroti 

taikant atitinkamas 

transformacija. 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

individualios ir 

grupinės užduotys, 

darbo įgūdžių su 

programine įranga 

įtvirtinimas 

mokslinės – metodinės 

medžiagos 

analizavimas. 

Praktinio darbo pristatymas ir 

gynimas 

D3. 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. 

D.3.1 Studentas, panaudojęs 

nuotolinių tyrimų sistemomis 

gautus duomenis, gebės 

taikyti specifines 

kompiuterines programas 

skaitmeniniams žemėlapiams 

bei 3D modeliams kurti. 

Teorinės medžiagos 

išdėstymas, 

demonstravimas, 

individualios 

užduotys, darbo 

įgūdžių su programine 

įranga įtvirtinimas. 

Žodiniai klausimai, 

Savarankiškų darbų rezultatų 

pateikimas.   

 

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. Nuotolinių tyrimų pagrindai. 2 - - 1 1 - 2 4 



Nuotolinių tyrimų sąvoka, procesas, jų esmė ir reikšmė. 

2. Nuotolinių tyrimų duomenys. 

Praktinis darbas Nr. 1 Nuotolinių tyrimų duomenys. 

Tikslas: išanalizuoti nuotolinių tyrimų istoriją, duomenis ir jų 

rinkimo formas bei būdus. 

2 4 - - 1 5 2 8 

3. 3. Nuotolinių matavimų metodai. 

4. Praktinis darbas Nr. 2. Nuotolinių matavimų metodai. 

5. Tikslas: Įvertinti gamtinių sąlygų įtaką nuotolinių matavimų 

metodų parinkimui. Išanalizuoti nuotoliniuose matavimų 

metoduose naudojamas technines priemones. 

2 8 - 1 4 5 4 14 

6. 4. Kontrolinis darbas (1, 2 ir 3 temos). 

Tikslas: pasiruošti kontroliniam darbui. 
- - 1 - - 1 6 7 

5. Nuotolinių tyrimų sistemos. 

Praktinis darbas Nr.3. Nuotolinių tyrimų sistemos. 

Tikslas: Išanalizuoti skaitmeninių fotografinių vaizdų apdorojimo 

programinių sistemų įvairovę ir panaudojimą 

4 8 - 1 4 7 6 18 

6. 6. Nuotolinių tyrimų jutikliai. Pasyvieji ir aktyvieji jutikliai. 

7. Praktinis darbas Nr.4. Pasyvieji ir aktyvieji jutikliai. 

8. Tikslas: Išanalizuoti nuotoliniuose tyrimuose naudojamų jutiklių 

įrengimo technologijas, tipus, jų veikimą skirtingose spektrinėse 

srityse. 

4 10 - 1 4 9 6 20 

Pasirengimas egzaminui (3 semestras). - - 2 - - 2 7 9 

Rudens semestro valandų skaičius 14 30 3 4 14 29 33 80 

9. Nuotolinių tyrimų vaizdų analizė. Aerofotografijos. 

KD praktinė užduotis Nr.1 Aerofotografijos. 

Tikslas: ištirti įvairiais metodais (aerofotografijos) gaunamų 

reljefo aukščių duomenų patikimumą ir palyginti juos tarpusavyje. 

4 6 - 1 2 7 8 18 

10. Nuotolinių tyrimų vaizdų analizė. LIDAR 

KD praktinė užduotis Nr.2 LIDAR 

Tikslas: ištirti įvairiais metodais (LIDAR) gaunamų reljefo 

aukščių duomenų patikimumą ir palyginti juos tarpusavyje. 

4 6 - 1 2 7 8 18 

11. Nuotolinių tyrimų vaizdų analizė. DTM, DEM ir DSM 

modeliai. 

KD praktinė užduotis Nr.3 DTM, DEM ir DSM modeliai. 

Tikslas: ištirti įvairiais metodais (DTM, DEM, DSM) gaunamų 

reljefo aukščių duomenų patikimumą ir palyginti juos tarpusavyje. 

4 6 - 2 2 6 12 22 

12. Nuotolinių tyrimų vaizdų analizės sistemų apdorojimo 

funkcijos. 

KD praktinė užduotis Nr.4 12. Nuotolinių tyrimų vaizdų analizė. 

Tikslas: Išanalizuoti erdvinės, spektrinės ir laikinės skiriamosios 

gebos sąvokas; gautus vaizdų duomenis paruošti, pagerinti ir 

apdoroti taikant atitinkamas transformacija. 

2 8 - 1 4 5 8 18 

13. Nuotolinių tyrimų vaizdų paruošimas. 

KD praktinė užduotis Nr.5 Nuotolinių tyrimų vaizdų paruošimas 

Tikslas: Paruošimo operacijų pagalba ištaisyti jutikliui ir 

platformai būdingus radiometrinius ir geometrinius duomenų 

iškraipymus. 

2 9 - 1 6 4 8 19 

14. Kontrolinis darbas (9, 10, 11, 12 ir 13 temos). 

Tikslas: pasiruošti kontroliniam darbui. 
- - 2 - - 2 - 2 

15. Nuotolinių tyrimų vaizdų gerinimas ir transformavimas. 

KD praktinė užduotis Nr.6 Nuotolinių tyrimų vaizdų gerinimas ir 

transformavimas 

Tikslas: Kompiuterinių programų pagalba pagerinti gautus 

vaizdus bei palengvinti jų dešifravimą; Įvairiais filtravimo 

metodais skirtingais metodais atlikti vaizdų transformacijas. 

2 8 - 1 4 5 9 19 

16. Nuotolinių tyrimų vaizdų dešifravimas 

KD praktinė užduotis Nr.7 Nuotolinių tyrimų vaizdų dešifravimas 

Tikslas: Dešifruoti gautus vaizdus pagal visus vizualaus vaizdų 

dešifravimo požymius: toną, dydį, formą, tekstūrą, struktūrą, 

2 8 - 1 4 5 8 18 



šešėlį, vietą ir sąryšį. 

17. Nuotolinių tyrimų vaizdų panaudojimas 

KD praktinė užduotis Nr.8 Nuotolinių tyrimų vaizdų 

panaudojimas 

Tikslas: išanalizuoti nuotolinių tyrimų vaizdų panaudojimo 

galimybes. 

4 6 - 2 2 6 12 22 

Kursinio darbo ataskaitos parengimas ir gynimas                     

(4 semestras). 

- - 2 - - 2 - 2 

Pasirengimas egzaminui (4 semestras). - - 2 - - 2 - 2 

Pavasario semestro valandų skaičius 24 57 6 10 26 51 73 160 

Bendras valandų skaičius 38 87 9 14 40 80 106 240 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų nr. Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A.2.1. 
Gamtinių sąlygų įtakos nuotolinių matavimų metodų parinkimui ir nuotolinių matavimų 

techninių priemonių panaudojimo suvokimas. 

A.3.1. 
Nuotoliniuose tyrimuose naudojamų jutiklių įrengimo technologijų, tipų, jų veikimo 

skirtingose spektrinėse srityse atpažinimas. 

B.1.1. 
Tinkamo nuotolinių tyrimų metodo parinkimas geodezijos, kartografijos ar teritorijų 

planavimo uždaviniams spręsti bei tinkamų vaizdų bei 3D modelių sukūrimas. 

B.2.1. 
Tinkamos programinės įrangos reikiamiems vaizdams ir 3D modeliams gauti parinkimas 

bei gautų vaizdų paruošimas, gerinimas, transformavimas ir dešifravimas. 

C.1.1. 
Geodezijos ir kartografijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų įsisavinimas ir 

panaudojimas tinkamo skaitmeninio žemėlapio bei 3D modelio kūrimui. 

D.1.1. 
Įvairiais nuotolinių tyrimų metodais (LIDAR, Aerofotografijos, DTM, DEM, DSM) 

gautų duomenų  analizė specializuotomis kompiuterinėmis programomis.. 

D.1.2. 
Erdvinės, spektrinės ir laikinės skiriamosios gebos sąvokų suvokimas; gautų vaizdų 

duomenų paruošimas, pagerinimas ir apdorojimas taikant atitinkamas transformacijas 

D.3.1. 
Specifinių kompiuterinių programų skaitmeniniams žemėlapiams bei 3D modeliams 

kurti panaudojimas. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema.  

IKV=


n

i 1

 Xi × ki 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius (2 kontrolinių darbų vertinimas, 3 savarankiškų darbų vertinimas, 4 praktinių darbų 

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). 

Egzaminus 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 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. 
Keranen K., Kolvoord R. (2016). Making spatial decisions using GIS and 

Lidar : a workbook . Redlands: Esri press academic 
1 - 

2. 

Mozgeris G., Dumbrauskas A., Jonikavičius D.  (2015). Geografinių 

informacinių sistemų pagrindai : studijų knyga. Akademija, Kauno r. : 

Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras 

5 - 

3. 

Ruzgienė B. (2011). Skaitmeninė fotogrametrija: ortofotografinės 

nuotraukos sudarymas : metodikos nurodymai. Klaipėda: Klaipėdos 

universiteto leidykla 

98 - 



4. 

Viliuvienė R., Sikorskytė A., Mineikytė A. (2008).  Geografinės 

informacinės sistemos : mokymo(si) priemonė. Kaunas: Kauno kolegijos 

leidybos centras 

19 - 

5. 
Qihao Weng (2010). Remote sensing and GIS integration : theories, 

methods, and applications..New York (N.Y.) : McGraw Hill 
3 - 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. 
Kumetaitienė A., Stanionis A. (2010). Skaitmeninių žemėlapių sudarymas ir duomenų apdorojimas: mokomoji knyga.  

Vilnius: Technika. 

2. Tomlin D. (2013).  GIS and cartographic modeling  C.. Redlands, [Calif.]: Esri Press. 

3. Gudritienė D., Darbutas A.  (2008). Aerofotografija ir jos taikymo sritys : mokomoji knyga.  Kaunas : Ardiva 

4. Ruzgienė B. (2008). Fotogrametrija: vadovėlis. Vilnius : Technika 
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