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Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 28 Pasirengimas pratyboms 30 
Konsultacijos 4 Individuali užduotis 51 
Pratybos 20 Pasirengimas egzaminui 50 
Egzaminas 4   
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Trečioji (doktorantūra) Miškotyros krypties studijų programa Laisvai pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Suformuoti žinių apie geomatikos mokslo - geografinių informacinių 
sistemų, skaitmeninės kartografijos, geostatistikos ir nuotolinių tyrimų teorinius aspektus bei 
gebėjimų sistemą, kuri leistų naudoti geografines informacines sistemas aplinkos tyrimuose.  

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: geografinių informacinių sistemų pagrindai ir 

darbo profesionaliais GIS programinės įrangos paketais įgūdžiai. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios, jų taikymas. Naujausios sistemingos su geomatika susijusių mokslinių tyrimų žinios, 

kurias geba taikyti kuriant naujas su aplinkos tyrimais susijusias fundamentines žinias ir idėjas, 
sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos uždavinius. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti 
naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių, strateginių sprendimų, sprendžiant sudėtingas 
mokslo, profesinės veiklos problemas. Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius 
mokslinius didelės apimties tyrimus, kuriuose pasitelkia geomatikos metodus ir kurie reikšmingai 
išplečia žinių ribas.  

Specialieji gebėjimai. Geba, remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, 
kurti originalias mokslinių tyrimų, studijų, naujovių kūrimo priemones ir instrumentus. Geba 
savarankiškai dirbti intelektinį ir kūrybinį darbą. Geba, naudoja, valdo ir kuria geografinę informaciją, 
kuria naujas geografinių duomenų bazes bei efektyviai pasinaudoja esamomis geografinių duomenų 
bazėmis, profesionaliais GIS programinės įrangos paketais, juos pritaiko specifiniams poreikiams 
tenkinti. 



Socialiniai gebėjimai Geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, 
perteikiant savo veiklos srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, plėtoti kūrybinę veiklą, 
skatinti visuomenės raidai palankią techninę, visuomeninę ir kultūrinę pažangą. 

Asmeniniai gebėjimai. Geba tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi 
perspektyvą. Imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba 
greitai reaguoti į dinamiškus visuomeninės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos pokyčius, 
atskleisti ir plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. Atsakomybės jausmas saugant GIS 
technologijų autorines teises, nepakantumas piratavimui. Pasiruošimas vykdyti mokslinę veiklą 
informacinės visuomenės sąlygomis. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Studijų žinių įsisavinimas ir jų taikymas moksliniuose tyrimuose. 
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
3. Pažintiniai, analitiniai ir kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas ir jų 

sprendinių argumentavimas. 
4. Pasirengimas naudoti geomatikos metodus vykdomuose moksliniuose tyrimuose. 
 

Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1 paskaita. GIS kaip mokslas: GIS kaip geoinformatikos mokslas ir kaip informacinė technologija; 
GIS studijos bei mokymas; GIS istorija pasaulyje ir šalyje. (2 val.) 
2 paskaita. Geografiniai duomenys: realaus pasaulio geografinių objektų struktūrizavimas siekiant 

juos aprašyti skaitmeniniais tikrovės modeliais; geografinių duomenų tikslumas, jų kokybės valdymas; 
šiuolaikiniai geografinių duomenų rinkimo metodai ir priemonės. (2 val.) 

3 paskaita. Georeferencinės ir teminės GIS duomenų bazės Lietuvoje ir užsienyje: georeferencinių 
ir teminių GIS duomenų bazių paskirtis; esamos GIS duomenų bazės; standartinės GIS duomenų 
bazėse pateikiamos informacijos adaptavimas specifinėms reikmėms tenkinti; GIS metaduomenų 
kūrimas ir naudojimas. (2 val.) 

4 paskaita. GIS programinė ir techninė įranga: GIS programinės įrangos architektūros tipai, 
pagrindiniai šiuo metu naudojami GIS paketai, reikalavimai GIS techninei įrangai, paskirstytoji 
GIS; GIS programinės ir techninės įrangos pasirinkimas vykdant mokslinius tyrimus; pagrindinės GIS 
evoliucijos kryptys. (2 val.) 

5 paskaita. Erdvinė analizė ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: GIS analizės bei modeliavimo 
funkcijos (užklausos ir atrankos procedūros, duomenų sumavimo būdai, perdangos, buferių kūrimo ir 
karpymo operacijos ir jų ypatumai naudojant rastrinės ir vektorinės analizės priemones); erdvinės 
analizės ir statistinio duomenų apdorojimo panašumai ir skirtumai; GIS analizės planavimas; aplinkos 
tyrimuose naudotos GIS analizės pavyzdžiai. (2 val.) 

6 paskaita. Erdvinė statistika ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: autokoreliacija erdvėje ir vietos 
koeficientas,  kintamo  plotinio  vieneto  problema,  erdvinio  išsidėstymo  analizė,  pakraščio  įtaka, 
tankio skaičiavimas ir karštųjų zonų nustatymas, vietinė erdvinė statistika; erdvinės statistikos metodų 
taikymo aplinkos tyrimuose pavyzdžiai. (2 val.) 

7 paskaita. Geostatistika ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: reiškinių vertinimas geostatistikos 
požiūriu bei interpoliavimas erdvėje; pirmo geografijos dėsnio esmė ir jo praktinė reikšmė; pagrindiniai  
interpoliavimo algoritmai: atvirkščiai proporcingo atstumo, globalūs ir lokalūs polinomais, splainai, 
krigingas; interpoliavimo rezultatų interpretacija ir vertinimas; geostatistikos taikymų aplinkos 
tyrimuose pavyzdžiai. (2 val.) 

8 paskaita. Erdvinis modeliavimas ir jo reikšmė aplinkos tyrimuose: erdvinės problemos ir jų 
modeliavimas; erdvinio modeliavimo priemonės; erdvinio modeliavimo technikos; erdvinių modelių 
tinkamumo vertinimas, erdvinio modeliavimo reikšmė bei ribotumas; erdvinio modeliavimo taikymų 



aplinkos tyrimuose pavyzdžiai. (2 val.) 
9 paskaita. Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos: reljefo analizė, adresų 

geokodavimas, tinklų analizė, linijinis pririšimas ir dinaminis segmentavimas, sprendimų priėmimo 
strategija erdviniame modeliavime; specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos. (2 val.) 

10 paskaita. GIS informacijos pateikimo vartotojui (skaitmeninės kartografijos) principai: 
skaitmeninė kartografija ir GIS; mokslinis GIS analizės rezultatų vaizdavimas; kaip paruošti 
profesionaliai atrodantį žemėlapį GIS? (2 val.) 

11 paskaita. Skaitmeninė nuotolinių tyrimų informacija, jos reikšmė aplinkos tyrimuose bei 
integravimas į GIS: skaitmeninių nuotolinių tyrimų metodai, esamos ir planuojamos nuotolinių tyrimų 
sistemos; esami skaitmeninės nuotolinių tyrimų informacijos šaltiniai bei jų integravimas į mokslinį 
tiriamąjį darbą; nuotolinių tyrimų informacijos gavimas/įsigijimas. (2 val.) 

12 paskaita. GIS internete ir internetui: GIS pritaikymas internetui bei paskirstytoji GIS; GIS 
ištekliai internete; specializuota GIS internetui programinė įranga. (2 val.) 

13 paskaita. GIS metodų naudojimo projektavimas: GIS projekto planavimas, jo eigos 
koordinavimas; GIS galimybės doktoranto moksliniame tiriamajame darbe. (2 val.) 

14 paskaita. GIS naudojimas moksliniuose tyrimuose bei praktiniuose projektuose: GIS taikymai 
įvairiose srityse; GIS taikymai konkrečiose doktorantą dominančiose srityse; papildomos informacijos 
apie konkrečius GIS taikymus šaltiniai. (2 val.) 
 

Pratybos: 
GIS duomenų rinkimo planavimas (2 val.); 
GIS duomenų bazių adaptavimas specifiniams doktoranto mokslinių tyrimų uždaviniams spręsti (2 val.); 
GIS duomenų bazių sudarymas (2 val.); 
Erdvinė duomenų analizė ir modeliavimas (priklausomai nuo specifinių doktoranto interesų (10 val.); 
Nuotolinių tyrimų informacijos šaltiniai bei jų integravimas į doktoranto mokslinį tiriamąjį darbą (4 val.). 

 
Individuali užduotis: 

Individuali užduotis pareikiama ir atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 
 

Dalyko studijų metodai: 
Pakaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, tyrimų 

tendencijos, diskusijos paskaitų ir pratybų metu, studentų pratybos pagal individualią užduotį. 
Paskaitų, pratybų metu nagrinėjami užsienio ir šalies tyrimų duomenys, probleminės situacijos, 
sprendimų  ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. Paskaitų metu taip pat nuolatos taikomos 
nagrinėjamų problemų sprendimo demonstracijos naudojant įvairią GIS bei erdvinio modeliavimo 
įrangą. Kiekviena teorinio kurso paskaita susijusi su pratybomis, kurios atliekamos kompiuterių klasėje. 
Individuali užduotis, susijusi su GIS panaudojimu konkrečioje, doktoranto mokslinių interesų sferoje. 
Kiekvienam doktorantui taip pat yra pateikiama ArcGIS programinės įrangos licencija bei individualiai 
užduočiai atlikti reikiami pradiniai duomenys. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. 

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,2 Semestro metu 
Individuali užduotis 0,2 Sesijos metu 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
G.Mozgeris, Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, 228 p.  
G.Mozgeris, Ekologijoje ir aplinkotyroje naudojami šiuolaikiški erdvinės analizės metodai ir jų 

praktinis panaudojimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, 104 p. 
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. 
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