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Pavadinimas  

APLINKOS GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS  

ENVIRONMENTAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Magistro kvalifikacinis laipsnis, bendrosios inžinerinės žinios. 

Pagrindinis tikslas 

Suteikti nuodugnias žinias apie geomatikos mokslą ir jo reikšmę aplinkos inžinerijoje 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Doktorantas  turi: 

Turėti aiškią sampratą apie geografinių informacinių sistemų, skaitmeninės kartografijos, geostatistikos ir 

nuotolinių tyrimų teorinius aspektus ir gebėti taikyti šias žinias jų vykdomuose moksliniuose tyrimuose. 

Susiformuoti požiūrį į GIS kaip į geomatikos mokslą, išmokinti realų pasaulį perteikti skaitmeniniais 

tikrovės modeliais, spręsti erdvinės analizės ir modeliavimo uždavinius, planuoti ir įgyvendinti su GIS 

susijusius mokslinius ir taikomuosius projektus, profesionaliai naudoti pagrindinius GIS programinės įrangos 

paketus. 

Anotacija 

Šiame kurse nagrinėjami fundamentiniai klausimai, kurie leidžia traktuoti geografines informacines sistemas 

kaip mokslą. Aptariami realaus pasaulio atvaizdavimo skaitmeniniais tikrovės modeliais principai, 

nagrinėjamos bendrosios ir specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos, šiuolaikiniai nuotolinių 

tyrimų metodai ir jų reikšmė aplinkos inžinerijoje. Analizuojamos geografinių informacinių sistemų diegimo 

moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose problemos. Doktorantai išplečia savo gebėjimus pasinaudoti 

profesionalia GIS, erdvinio modeliavimo įranga. 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) Dalyko lygis 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Doktorantūros Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai  

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1.Technologinių mokslų studijų srities studijų kryptys  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1. GIS kaip mokslas 

1.1. GIS kaip geomatikos mokslas ir kaip informacinė technologija. 

1.2. Pagrindinės žinios apie GIS studijas bei mokymą. 

1.3. GIS istorija pasaulyje ir šalyje. 

2. Geografiniai duomenys 

2.1. Šiuolaikiniai geografinių duomenų rinkimo metodai ir priemonės. 

2.2. 
Realaus pasaulio geografinių objektų struktūrizavimas tikslu aprašyti juos skaitmeniniais 

tikrovės modeliais. 

2.3. 
Naudojamos dabar, anksčiau naudotos koordinačių sistemos, Žemės paviršiaus atvaizdavimo 

plokštumoje principai. 

2.4. Geografinių duomenų tikslumo kriterijai, geografinių duomenų kokybės vertinimo samprata. 

2.5 Geografinių duomenų rinkimo planavimas bei vykdymas. 

3. Georeferencinės ir teminės GIS duomenų bazės Lietuvoje ir užsienyje 

3.1. Georeferencinių bei teminių GIS duomenų bazių esmė. 

3.2. Šiuo metu esamos GIS duomenų bazės. 

3.3. Standartinių GIS duomenų bazių pritaikymas savo reikmėms. Metaduomenų naudojimas ir 



Eil. Nr. Pavadinimas 

kūrimas. 

4. GIS programinė ir techninė įranga 

4.1. 
GIS programinės įrangos architektūros tipai, pagrindiniai šiuo metu naudojami GIS paketai, 

reikalavimai GIS techninei įrangai, jos evoliucija. 

4.2 
Tinkamos GIS programinės bei techninės įrangos pasirinkimas moksliniams ir taikomiesiems 

projektams vykdyti. 

4.3 
Naudojimasis paskirstytais duomenimis, programine įranga, paskirstytosios GIS, kaip 

pagrindinės šiuo metu GIS evoliucijos krypties esmė bei reikšmė. 

5. Erdvinė analizė 

5.1. 

GIS analizės bei modeliavimo funkcijos (užklausų ir atrankos procedūros, duomenų sumavimo 

būdai, perdangos, buferių kūrimo ir karpymo operacijos naudojant rastrinės ir vektorinės 

analizės priemones); 

5.2 Erdvinės analizės esminiai skirtumai nuo paprasto statistinio duomenų apdorojimo. 

5.3 GIS analizės vykdymo planavimas. 

5.4 Standartinių ir nestandartinių GIS analizės priemonių taikymas. 

6. Erdvinė statistika 

6.1. 

Autokoreliacija erdvėje ir vietos koeficientas, kintamo plotinio vieneto problema, erdvinio 

išsidėstymo analizė, pakraščio įtaka, tankio skaičiavimas ir karštųjų zonų nustatymas, vietinė 

erdvinė statistika, geografine padėtimi grindžiama regresija. 

6.2 Erdvinės statistikos metodų taikymas. 

7. Geostatistikos pagrindai 

7.1. Žinios apie įvairių reiškinių vertinimą geostatistikos požiūriu bei interpoliavimą erdvėje. 

7.2. Pirmo geografijos dėsnio esmė ir jo praktinė reikšmė. 

7.3. 
Pagrindiniai interpoliavimo algoritmai: atvirkščiai proporcingo atstumo, globalūs ir lokalūs 

polinomai, splainai, krigingas. 

7.4. Interpoliavimo rezultatų vertinimas ir interpretavimas. 

8. Erdvinis modeliavimas 

8.1. Pagrindinės žinios apie erdvinių problemų modeliavimą. 

8.2. Standartinės ir nestandartinės erdvinio modeliavimo priemonės. 

8.3. 
Erdvinių modelių kūrimas pasinaudojant populiariausiomis erdvinio modeliavimo 

technikomis. 

8.4. Erdvinių modelių tinkamumo vertinimas ir erdvinio modeliavimo svarba bei ribotumai. 

9. Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos 

9.1. 

Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos (reljefo analizė, adresų 

geokodavimąs, tinklų analizė, linijinis pririšimas ir dinaminis segmentavimas) bei 

daugiakriterinio vertinimo technika bei sprendimų priėmimo strategija erdviniame 

modeliavime. 

9.2 Specialiųjų erdvinės analizės ir modeliavimo technikų naudojimas moksliniuose tyrimuose. 

10. GIS informacijos pateikimo vartotojui (skaitmeninės kartografijos) pagrindiniai principai 

10.1. Skaitmeninės kartografijos ir GIS santykis. 

10.2. GIS analizės rezultatų moksliškas pateikimas. 

10.3. Standartinės GIS programinė įrangos panaudojimas rengiant žemėlapį. 

11. Nuotolinių tyrimų informacija, jos reikšmė bei integravimas į GIS 

11.1. Žinios apie nuotolinių tyrimų metodus.  

11.2. Esamos ir perspektyvinės nuotolinių tyrimų sistemos. 

11.3. 
Esami skaitmeniniai nuotolinių tyrimų informacijos šaltiniai bei jų integravimas į doktoranto 

mokslinį tiriamąjį darbą. 

11.4. Nuotolinių tyrimų informacijos gavimo/įsigijimo planavimas. 

12. GIS internete ir internetui 

12.1. GIS pritaikymas internetui. 

12.2. GIS išteklių internete paieška ir naudojimas. 

12.3. Specializuota internetui skirta GIS programinė įranga. 

13. GIS technologijų naudojimo projektavimas 

13.1. GIS projekto planavimas ir jo eigos koordinavimas. 

13.2 GIS naudojimas savo moksliniame tiriamajame darbe. 



Eil. Nr. Pavadinimas 

14. 
GIS naudojimas aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos moksliniuose tyrimuose bei 

praktiniuose projektuose 

14.1. GIS taikymai įvairiose srityse. 

14.2. GIS taikymai konkrečiose doktorantą dominančiose srityse. 

14.3. Papildoma informacija apie konkrečius GIS taikymus, jos radimas ir panaudojimas. 

 

Studijų metodai: 

Teorinės paskaitos parengtos naudojant Microsoft Power Point. Visa paskaitų medžiaga taip pat yra 

pateikiama naudojant nuotolinio mokymo sistemą. Kiekvienam doktorantui suteikiamas unikalus vartotojo 

vardas ir slaptažodis prisijungti prie sistemos, kur jis gali rasti visą studijoms reikalingą medžiagą, 

nuorodas į papildomus šaltinius, individualias užduotis, testus savikontrolei, egzaminų klausimus bei 

įvertinimo rezultatus. Doktorantas gali pateikti dėstytojui klausimus, gauti atsakymus. Paskaitų metu taip 

pat nuolatos taikomos nagrinėjamų problemų sprendimo demonstracijos naudojant įvairią GIS bei erdvinio 

modeliavimo įrangą. Dalis teorinio kurso paskaitų susijusios su pratybomis, kurios atliekamos kompiuterių 

klasėje.  

Individuali užduotis, susijusi su GIS naudojimu konkrečioje, doktoranto mokslinių interesų sferoje. 

Kiekvienam doktorantui taip pat yra pateikiama ArcGIS programinės įrangos licenzija bei individualiai 

užduočiai atlikti reikiami pradiniai duomenys. 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinio ASU 

bibliotekoje 
Egz. sk. fak. 

metod. kab. 
šifras egz. sk. 

1 

P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. 

Rhind, 2011, Geographic Information Systems and 

Science, 3
rd

 edition, Wiley, 539 p 

 10 2 

2 

M.J. de Smith, M.F. Goodchild, P.A. Longley, 2015, 

Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to 

Principles, Techniques and Software Tools [Prieiga per 

internetą 

http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html] 

   

3 

Lillesand T.M., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2008, 

Remote Sensing and Image Interpretation, Sixth Edition, 

John Wiley & Sons, Inc., 756 p. 

  2 

4 

G.Mozgeris, A.Dumbrauskas, D.Jonikavičius, 

Geoinformacinių sistemų pagrindai. Studijų knyga, 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakultetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, 

2015, Akademija, 205 p. 

 20 20 

5 
G.Mozgeris, Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 228 p. 
 2 2 

6 J. McCoy, K. Johnston, Using ArcGIS Spatial Analyst   2 

7 B. Booth, Using ArcGIS 3D Analyst   2 

8 
K. Johnston, J.M. Ver Hoef, K. Krivoruchko, N. Lucas, 

Using ArcGIS Geostatistical Analyst 
  2 

9 

G.Mozgeris, Ekologijoje ir aplinkotyroje naudojami 

šiuolaikiški erdvinės analizės metodai ir jų praktinis 

panaudojimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 

2008, - 104 p.  

 1 2 

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 



Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1 

Mozgeris G., Augustaitis A., Jonikavičius D., Bosas G., Darbo ArcGIS 10 programine įranga 

pagrindai. Praktinių darbų aprašas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Aplinkos institutas, Miškų 

ir ekologijos fakultetas, 2011, 159 p.  

 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos 

(patalpos) tipas 

Nominalus vietų 

skaičius 

auditorijoje 

Būtina įranga/pastabos 

T/P 
Kompiuterių 

klasė 
15-20 

Bet kuri ASU kompiuterių klasė. Studijų procese bus 

naudojama neriboto naudojimo ArcGIS programinės 

įrangos edukacinė licencija. Įranga gali būti įdiegiama 

asmeninėse doktorantų darbo vietose 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorius Dr. Arvydas Povilaitis 1203 

Padalinys  

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas,  

Vandens išteklių inžinerijos institutas 
 5 

Dalyko programos bendraautoriai  

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorius Dr. Gintautas Mozgeris 1203 

Padalinys  

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas  95 

 

Dalyko programos recenzentai 

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/ Padalinys 

  

  

 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. ECTS kred. 
T P L S 

R P D 28 20 0 131 187 7 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 2 0 0 8 2 2 0 

2. 2 0 0 9 2 0 0 

3. 2 0 0 10 2 0 0 

4. 2 0 0 11 2 2 0 

5. 2 2 0 12 2 0 0 

6. 2 2 0 13 2 0 0 

7. 2 2 0 14 2 0 0 

    Iš viso: 28 20 0 

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties tipas Temos(ų) Nr. 
Iš viso, 

val. 

Įtaka 

paž, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individuali užduotis 1-14 51 20   *                         0     

Pasirengimas pratyboms 5-8,11 30 20     * * * *   *     0  

Pasirengimas egzaminui 1-14 50 60  *                               0 

Iš viso: - 131 100                  

                                                 Studijų modulio vedimo forma Nr. 1 



 

Aprobuota instituto posėdyje: Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos institute, 

2014-09-16, protokolo Nr. 3. 

 

Aprobuota VŪŽF tarybos mokslo komisijos posėdyje:  
 


