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Studijų programa: Geodezija ir kartografija

(akredituota 6 metams)

Studijų forma:   Nuolatinės studijos

Studijų kalba: lietuvių

Studijų specializacijos:  

Geodeziniai tinklai

Geografinės informacinės sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos 

magistras

Nauja studijų programa: Inovatyvūs sprendimai 

Geomatikoje

Studijų forma:   Nuolatinės studijos

Studijų kalba: anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: 

matavimų inžinerijos magistras (VGTU), geomatikos 

inžinerijos magistras (RTU).

2017 m. studijų programa atnaujinta



Studijų programa: Inovatyvūs

sprendimai Geomatikoje

Jungtinė magistrantūros studijų 

programa, vykdoma kartu su 

Rygos technikos universitetu 

(Latvija), ją baigus suteikiami 

abiejų universitetų magistro 

mokslinio laipsnio diplomai.

1 semestrą studentai mokosi 

Latvijos Rygos technikos 

universitete: 



2 semestrą studentai 

mokosi Lietuvoje VGTU 

geodezijos ir kadastro 

katedroje

Nekilnojamojo turto kadastras
(naujas modulis)



3 semestrą 

studentai mokosi 

RTU arba VGTU 

pasirinktinai

Studentų kelionės, gyvenimo išlaidos finansuojami  iš ERASMUS mainų programos 

lėšų.



2016 m. studentai (RTU)



VGTU semestras

Studentai su prof. Maris Kalinka (RTU)



Lazerinio skenavimo praktika



Geoinformacinių sistemų projektavimas

Modulyje nagrinėjama: 
• Geoinformacinės sistemos sąvoka, struktūra, administravimas. 

• Geoinformacinės sistemos formavimo principai ir metodai. Geoinformacinių 

sistemų duomenų šaltiniai. 

• Geometrinių ir atributinių duomenų formatai. 

• Topologiniai informacijos aprašymo metodai. 

• Geometrinių duomenų specifikacijos. 

• Atributinių duomenų struktūros. 

• Tematinių informacinių sluoksnių projektavimas. 

• Geoinformacinės sistemos daugiatiksliškumas, duomenų naudojimo būdai ir 

formos.



Studentai mokomi projektuoti

geoinformacines sistemas.

Pavyzdyje pateiktas Birštono 

miesto pirminės sveikatos apžiūros 

centro – ambulatorijos 

suprojektuotas pirmojo aukšto 

planas ir sekančioje skaidrėje 

Vilniaus urėdijos miškų ūkio 

žemėlapis.

Pirmojo aukšto planas



Vilniaus miškų urėdijos žemėlapis

Teminis 

kartografavimas



Skaitmeniniai paviršiaus modeliai

• Iš LIDAR lazerinio skanavimo duomenų, taikant skirtingus metodus, 

kuriami skaitmeniniai DTM paviršiaus modeliai, atliekama jų analizė 

(paviršiaus pokyčių stebėjimai, matomumo iš pasirinkto taško 

nustatymas, apšviestumo realiu laiku įvertinimas, vietovės nuolydžių ir 

kt.). 



Skaitmeniniai paviršiaus modelių pavusdžiai

suformuoti ArcGis programa

Sudaryti 3D DTM įvairūs vietovės modeliai, animuojamas skrydis virš 

sukurto vietovės objekto, rezultatais pasidalinama internete.



Naujųjų VGTU centrinių rūmų 3D modelis

Pastaraisiais metais Geodezijos ir kadastro katedra bendradarbiaudama su šiuolaikinių

technologijų ir inovacijų įmone „InRe“, Kosmoso mokslų ir technologijų institutu (KMTI),

moksline-gamybine UAB „Cad ir F ProjektServisas“ įmone vykdė objektų erdvinio (3D)

modeliavimo tiriamuosius darbus.



Aplinkos inžinerijos fakulteto 3D modelis 

sugeneruotas Contex Capture (Bentley)

2016 m. rezultatas 



Programinė įranga naudojama magistratūros 

studijų metu:

• ArcGIS (ArcCatalog, ArcMap, ArcScene); ArcView; QGIS;

• AutoCAD; ArcScene; MicroStation, Context Capture, Descarte

(Bentley) (3D modeliavimui);

• GeoMap (Matininko paketas);

• MathCad; Statgraph; Excel (Geodinamikos užsiėmimams);

• Visual Foxpro (Duomenų bazių kūrimui);

• Cyclone (skenavimo duomenų apdorojimui);

• MatLab (skaitmeninių fotonuotraukų analizei, programavimui);

• PhotoMod Lite (skaitmeninių fotonuotraukų apdorojimui);

• Ir kt., kurias ateityje pasiūlys socialiniai partneriai.



Baigiamieji darbai 

2016

Studentai Darbų vadovai



Rytis Augustinas.  Valstybinių žemės 

sklypų, parduodamų ir nuomojamų 

aukcionuose, 3D vizualizacija 

• Tyrimo objektas – parduodamo nekilnojamojo turto 3D modelis.

• Tyrimo tikslas – į aukcionų elektroninę sistemą įtraukti parduodamo 

nekilnojamojo turto 3D vaizdą.

• Tyrimo uždaviniai: 

• Sudaryti parduodamo aukciono būdu žemės sklypo erdvinį modelį;

• Sudarytą erdvinį modelį integruoti į elektroninę aukcionų sistemą.



Elektroninė aukcionų sistema

Duomenys parduodamo objekto 3D modeliavimui gali 

būti iš lazerinio skenavimo, geodezinių matavimų arba 

bepiločių orlaivių sistemomis gautos foto-

nuotraukos.

Fotonuotraukų apdorojimui, 3D modeliavimui šiuo 

metu naudojamos fotogrametrinių algoritmų pagrindu 

paruoštos geografinės informacinės sistemos.



Titas Deveikis. Lazerinio skenavimo ir 

drono matavimo duomenų analizė

• Darbo tikslas – atlikti lazerinio skenavimo ir 

drono matavimo duomenų analizę.

• Uždaviniai darbo tikslui pasiekti: Naudojamų 

programų apžvalga; Duomenų apdorojimas; 

Duomenų analizė, gautų rezultatų 

palyginimas. 



Lazerinio skenavimo matavimų 

rezultatų pavyzdžiai

Metodo pasirinkimą apsprendžia, 

kokiam tikslui reikalingi duomenys, 

kokio tikslumo ir kokybės, struktūros 

duomenų reikia.

3D duomenys naudojami pramonės 

infrastruktūroje, civilinėje inžinerijoje, 

vykdant kasybos darbų kontrolę, 3D 

architektūroje bei kitose srityse.

Naudota Road-Sit programa



Ačiū, kad dalyvavote 

„GIS dienoje 2017“. 


