
 

ŽEMĖLAPIO NAUDOJIMAS MATAVIMAMS 

 

Dalyvaujate projekte ir Jums buvo paskirta užduotis pamatuoti Vilniaus Vingio parko estrados plotą ir 
atstumą nuo Vingio parko tilto iki estrados bei sužinoti tikslias estrados koordinates. Tai atlikti galite 
neišėję iš namų! 

 

PLOTO MATAVIMAS ŽEMĖLAPYJE 

1. Pirmiausia prisjunkite prie savo ArcGIS Online paskyros (jei paskyros dar neturite, 

susikurkite ją pagal instrukciją). 

2. Nueikite į Programėlių vykdyklę (1) ir pasirinkite Map Viewer (2). 

 

3. Pasirinkite dešinėje ekrano pusėje Search (1) ir paieškos laukelyje įveskite frazę Vingio 

parkas (2), pasirinkite Vilniuje esantį adresą. Žemėlapis priartins Vingio parką 

https://www.gismokykla.lt/zemelapio-naudojimas-matavimams-2/
https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/


 

Pastaba: Jei pagrindo žemėlapyje aiškiai nesimato matuojamo ploto kontūrų ar objektų, 

žemėlapio pagrindą visada galite pasikeisti Basemap. 

4. Pasirinkite funkciją Measurement (1) ir pasirinkite, kad matuosite plotą (2). 

 

 

 

5. Pele apveskite estrados plotą. Su kiekvienu kairiojo pelės klavišo spustelėjimu 

pamatysite, koks yra paskaičiuotas plotas. Kai baigsite žymėti, du kartus paspauskite 

kairįjį pelės klavišą ir linijos pradžia bus sujungta su pabaiga. Matavimų rezultate bus 

pateikiamas apvestos teritorijos plotas ir perimetras (1). Taip pat iš iškrentančio sąrašo 

galite pasirinkti matavimo vienetus (2). 



 

ATSTUMO MATAVIMAS ŽEMĖLAPYJE 

1. Pasirinkite funkciją Measurement (1) ir pasirinkite, kad matuosite atstumą (2). 

 

 

2. Pamatuokite atstumą nuo Vingio parko tilto iki estrados. Pažymėkite pele vietą, nuo 

kurios pradėsite matuoti. Tada spustelėkite tose žemėlapio vietose, kur linija turi lūžti ir 

tokiu būdu pažymėsite visą atstumą. Su kiekvienu brėžiamos linijos pratęsimu matysite 

paskaičiuotą atstumą. 

Matavimų rezultate bus pateikiamas pažymėtas atstumas (1). Taip pat iš iškrentančio 

sąrašo pasirinkite matavimo vienetus (2). 



 

 

OBJEKTO KOORDINAČIŲ RADIMAS 

1. Pasirinkite funkciją Location (1). Paspauskite funkciją Expand (2) ir pažymėkite Live 

mode (3). 

 

 

2. Pažymėkite estrados pastato centrą, matavimo rezultate matysite XY koordinates (1). 

Taip pat jei žinote objekto koordinates galite jas įvesti ir objektą rasti žemėlapyje (2). 

 



3. Iškrentančiame sąraše galite pasirinkti į kokius vienetus norite konvertuoti 

koordinates, pavyzdžiui, laipsnius, minutes, sekundes arba tiesiog laipsnius. 

 

4. Jei norite, nepamirškite žemėlapio išsaugoti. 

 


