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Privalomas 1-ojo semestro nuolatinės formos magistro studijų programos 

„Kraštovaizdžio architektūra ir planavimas“, dėstomos Aplinkos ir civilinės 

inžinerijos fakultete, dalykas. Dėstoma anglų kalba. 

  

Anotacija: 

Studijų dalykas suteikia studentams pagrindines žinių apie kraštovaizdžio planavimą – 

svarbią kraštovaizdžio architektūros sritį, kurios studentai pradeda mokytis nuo 

sudėtingų užduočių sprendimo. Studentai įgyja pagrindinius darnaus kraštovaizdžio 

architektūros vystymo įgūdžius, sužino jam būdingus bruožus, energetikos planavimą, 

teritorijų planavimą ir miestų erdvės architektūrinę esmę, kraštovaizdžio planavimo 

funkciją plėtros planavime, pasirengimo kraštovaizdžio planavimui reikalavimus ir 

normas, taip pat kraštovaizdžio planų rengimo ir įgyvendinimo priemones. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – įgyti pagrindines žinias apie kraštovaizdžio planavimą 

darnaus vystymosi kontekste, įtraukiant ir naudojant ekologinius, ekonominius ir 

socialinius kraštovaizdžio ir (arba) teritorijos planavimo aspektus. 

 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija):  

Baigę dalyką, studentai turės: 

 Žinias: studentai žinos, kaip išspręsti ir įvertinti įvairius teorinius urbanizacijos 

aspektus kraštovaizdžio planavime, suprasti, aiškinti, taikyti ir kritiškai vertinti 

įvairią informaciją; žinios savivaldybėse vykstančius planavimo procesus ir 

kraštovaizdžio planavimo metodus.  

 Įgūdžius: studentai gebės pasirinkti tinkamus tyrimo ir duomenų tvarkymo 

metodus esamos situacijos analizei, pagrįsti pasirinkimą, aiškinti duomenų analizės 
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rezultatus ir padaryti atitinkamas išvadas.   

 Kompetenciją: studentai gebės atlikti duomenų analizę kartu su vadovu; 

praktiškai taikyti kitus tyrimo rezultatus, numatyti kraštovaizdžio planavimo 

sistemą, atsižvelgdami į plėtros procesus Latvijoje ir kituose regionuose.  

  

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Studijų dalykas susijęs su kitais akademinės bakalauro studijų programos 

„Kraštovaizdžio architektūra ir planavimas“ dalykais. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Studentai rengia ir teikia individualius laboratorinius darbus. Studentai seminaruose 

rengia ir pristato ataskaitas temomis, susijusiomis su bet kuria darnaus kraštovaizmo 

planavimo sritimi ar aspektais. 

 

Žinių įvertinimas: 

Prezentacija ir diskusijos seminaruose. Atlikti ir pateikti individualūs laboratoriniai 

darbai ir gautas teigiamas įvertinimas (išlaikyta). 

 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 

Paskaitų lankomumas bent 75 %. Individualūs laboratoriniai darbai pateikti ir 

pristatyti per numatytą terminą. Dalyvavimas seminaruose, seminarams pateiktos 

prezentacijos. Individualių praktinių darbų, pateiktų po numatyto termino (be 

pateisinamos priežasties), įvertinimas mažinamas 1 balu. Gautas kaupiamasis 

įvertinimas, apskaičiuotas įvedant gautų įvertinimų vidurkį.  

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  
Jei studento lankomumas mažesnis nei 75 %, kiekvienos praleistos paskaitos temą 

studentas turėtų išmokti pats. Ruošiama esė praleisto dalyko tema. Jei studento 

lankomumas mažesnis nei 50 %, studijų dalyko išlaikyti negalima, jį reikia mokytis 

pakartotinai. Studentui praleidus paskaitas dėl ligos ar kitokios pateisinamos 

priežasties, pateikiamas gydytojo sveikatos išrašas ar kitas pažymėjimas konkrečiam 

laikotarpiui; šiuo atveju esė praleistų paskaitų tema rašyti nebūtina. 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

„Regiono“ sąvoka. Regiono įvairovė ir rūšys, „regioninio požiūrio“ esmė. Latvijos 

regioninė struktūra. Įvairūs regionų dariniai. Įvairios zonavimo sistemos. 

Regioninė politika. Regioniniai plėtros planai, plėtros planavimo istorija. 
Strateginis ir direktyvų planavimas. Planavimas „iš apačios į viršų“, išteklių 

identifikavimas ir idėjų atnaujinimas. 

Pagrindiniai regioninio planavimo principai. Idėjų ir veiklos planavimas. 
Regiono įvaizdis ir jo suvokimas. Regiono įvaizdį formuojantys veiksniai. Darnus 

erdvinis planavimas, išteklių balansavimas ir organizavimas siekiant sumažinti 

klimato kaitą. Regioninės rinkodaros vaidmuo skatinant konkurencingumą. 

Regioninės rinkodaros rūšys ir principai. Rinkodaros užduotys ir tikslai. Regioninė 

rinkodara, rinkodaros strategijos. Regioninių rinkodaros galimybių Europoje 

įvertinimas. SSGG analizė. Strateginė kryptis. 

Regioninė plėtra, jos kriterijai, valdymo galimybės ir metodai. Regioninio 

konkurencingumo vertinimo metodai ir modeliai. Išorinės komunikacijos 

rekomendacijos. Regioninės rinkodaros veiksniai. Reikšmingi regioninės rinkodaros 
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sėkmės veiksniai. 

Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo tikslas ir apimtis, taikymo sritis, įvairių 

rūšių planai. Teisinė ir reguliavimo sistema. Teritorijų planavimo tvarka Latvijoje, jos 

hierarchija. Poveikio aplinkai vertinimas teritorijų planavimo kontekste. Parapijų 

plėtros planavimas, pagrindiniai jo principai. Parapijų plėtros programų 

detalizavimas, vizijos ir tikslų apibrėžimas. SSGG analizė. Ekologinis pėdsakas. 

Sociologiniai tyrimai. Rizikos objektų analizė. Bendradarbiavimas su kaimynais. 

Teritorijų planavimas naudojant įvairias skaitmenines priemones: „MicroStation“, 

„AutoCad“, GIS technologijas. 

Kraštovaizdžio tvarkymas. Kraštovaizdžio tvarkymo sistemų ir jos komponentų 

vystymas Latvijoje. Organizacijos, susijusios su kraštovaizdžio plėtros klausimais. 

Kraštovaizdžio konvencija. Konvencijos tikslas ir pagrindiniai principai. 

Kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Europos šalyse ir Latvijoje. Europos 

kraštovaizdžio apdovanojimų konkursas, konkursinių projektų pavyzdžiai. 

Kraštovaizdžio politikos gairės. 

Sektoriai, turintys įtakos Latvijos kaimo kraštovaizdžiui. Miškininkystė, žemės 

ūkis ir kaimo plėtros politika, jų poveikis kraštovaizdžiui. GIS technologijų 

naudojimas kaimo kraštovaizdžio planavime ir tvarkyme. 

Latvijos darnios plėtros gairės. Latvijos planavimo dokumentai ir struktūra. 

Nacionalinis planas, darnumo strategija, regioniniai ir vietiniai dokumentai. 

Darnaus planavimo principai. Darni, pažangi ir lanksti aplinka. Erdvinio planavimo 

ištekliai ir jų darnus planavimas ir valdymas. Žmonių vaidmuo užtikrinant darnų 

kraštovaizdį. Išteklių planavimas ir valdymas naudojant GIS technologijas. 

Darnių miestų rūšys ir jų plėtros modeliai. Miesto zonos plėtros planai ir 

daugiafunkcinis zonavimas. Europos miestų planavimo praktikos pavyzdžiai. 

Funkcinių zonų ir jų sąlygų kūrimas „ArcGIS“. 

Darni infrastruktūra ir eismo organizavimas. Gatvių tinklo planavimo principai 

miesto aplinkoje. Dviračių takai ir viešasis transportas. „Park & Ride“ ir „Park & 

Bike“ sistemos. Žaliųjų stogų planavimas virš greitkelių, kuriant visuomenines 

žaliąsias erdves. 

Darnaus kraštovaizdžio projektavimas vietos lygiu. Vietos elementai – lietaus 

vandens surinkimo sistemos, individualūs želdynų elementai, žalieji stogai ir fasadai. 

Ekologiškos statybos ir vietos klimato sąlygų, augalijos, vandens telkinių 

išnaudojimas ekologiškai statybai. Perdirbtų medžiagų naudojimas statyboje. 

Miestų veiklos teritorijų planavimas. Gyvenamosios ir turizmo veiklos 

kartografavimo technologijos – protinės, rekreacinės ir kasdienės veiklos žemėlapiai. 

Įrašymo veikla naudojant GIS technologijas. 

Miesto žaliasis tinklas ir mėlyna-žalia struktūra. Vandentakio planavimas, apsauga 

ir valdymas. Želdynų formavimas ir priežiūra miesto aplinkoje. Želdynų ir 

vandentakių projektavimas naudojant GIS technologijas. 

Dykrų vertimas žaliosiomis zonomis. Dykrų inventoriaus tvarkymas ir valdymas bei 

stebėjimo duomenų analizė naudojant GIS technologijas. 

Ekologiniai kaimai, alternatyvios energijos gamybos rūšys ir klimato kaitos 

mažinimo vaidmuo. Pagrindiniai ekologinių kaimų formavimo principai. Energiją 

gaminantys kraštovaizdžiai. 

Biokoridoriai, pasyvieji ir išmanieji pastatai, kiti miesto kraštovaizdžio 

elementai. Vietos elementai – lietaus vandens surinkimo sistemos, individualūs 

želdynų elementai, žalieji stogai ir fasadai. Ekologiškos statybos ir vietos klimato 

sąlygų, augalijos, vandens telkinių išnaudojimas ekologiškai statybai. Perdirbtų 

medžiagų naudojimas statyboje. 
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Praktinių užduočių, seminarų sąrašas (30 val.) 

 

1. Praktinis darbas: regioninės rinkodaros galimybių vertinimas. SSGG analizė 

(4 val.) 

2. Praktinis darbas: mokytis, rinkti informaciją apie studento pasirinktos šalies 

veiklą įgyvendinant kraštovaizdžio konvenciją (2 val.). 

3. Praktinis darbas: specialios literatūros apie darnaus miestų planavimo metodus 

ir modulius studijos (4 val.). 

4. Seminarai: darnaus erdvinio planavimo gerosios praktikos pavyzdžių analizė 

(4 val.); prezentacija ir diskusijos seminaruose (6 val.). 

5. Praktinis darbas: pagrindinių ekologinio kaimo kūrimo principų analizė (4 

val.) ir modeliavimas klasėje (6 val.) 

 

Laboratorinių darbų sąrašas (30 val.) 

 

1. Teritorijų planavimas naudojant įvairias skaitmenines priemones: 

„Microstation“, „AutoCad“, GIS technologijas (6 val.). 

2. Teritorijų planavimo išteklių planavimas ir valdymas naudojant GIS 

technologijas (4 val.). 

3. Teritorijos funkcinių zonų ir jų sąlygų nustatymas „ArcGIS“ terpėje (4 val.). 

4. Gyventojų ir turistų veiklos kartografavimo technologijos: protinės, rekreacinės 

ir kasdienės veiklos žemėlapiai ir judumo stebėjimas naudojant GIS 

technologijas (6 val.). 

5. Želdynų ir vandentakių struktūros projektavimas naudojant GIS technologijas (6 

val.). 

6. Dykrų inventoriaus rinkimas ir valdymas bei duomenų stebėjimas naudojant GIS 

technologijas (4 val.). 

 

 

Paskaitos (36 val.) 

 

1. „Regiono“ sąvoka. Regiono įvairovė ir rūšys, „regioninio požiūrio“ esmė. (2 val.).  

2. Regioninė politika. Regioniniai plėtros planai, plėtros planavimo istorija. (2 val.)  

3. Pagrindiniai regioninio planavimo principai. Idėjų ir veiklos planavimas (2 val.) 

4. Regioninė plėtra, jos kriterijai, valdymo galimybės ir metodai (2 val.) 

5. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo tikslas ir apimtis, taikymo sritis, įvairių 

rūšių planai. (1 val.) 

6. Teisinė ir reguliavimo sistema. Teritorijų planavimo tvarka Latvijoje, jos 

hierarchija. Parapijų plėtros planavimas, pagrindiniai jo principai. (2 val.) 

7. Rizikos objektų analizė. Bendradarbiavimas su kaimynais. (1 val.) 

8. Teritorijų planavimas naudojant įvairias skaitmenines priemones: „MicroStation“, 

„AutoCad“, GIS technologijas. (2 val.) 

9. Kraštovaizdžio tvarkymo sistemų ir jos komponentų vystymas Latvijoje. (1 val.)  

10. Konvencijos tikslas ir pagrindiniai principai. Kraštovaizdžio konvencijos 

įgyvendinimas Europos šalyse ir Latvijoje. (1 val.)  

11. Sektoriai, turintys įtakos Latvijos kaimo kraštovaizdžiui. Miškininkystė, žemės 

ūkis ir kaimo plėtros politika, jų poveikis kraštovaizdžiui. GIS technologijų 

naudojimas kaimo kraštovaizdžio planavime ir tvarkyme.  (2 val.) 

12. Latvijos darnios plėtros gairės. Latvijos planavimo dokumentai. (1 val.) 
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13. Darnaus planavimo principai. Darni, pažangi ir lanksti aplinka. Išteklių 

planavimas ir valdymas Žmonių vaidmuo užtikrinant darnų kraštovaizdį. Išteklių 

planavimas ir valdymas naudojant GIS technologijas. (2 val.) 

14. Darnių miestų rūšys ir jų plėtros modeliai. Funkcinių zonų ir jų sąlygų kūrimas 

„ArcGIS“. (2 val.) 

15. Darni infrastruktūra ir eismo organizavimas. (1 val.)  

16. Darnaus kraštovaizdžio projektavimas vietos lygiu. (2 val.)  

17. Miestų veiklos teritorijų planavimas. (2 val.)  

18. Miesto žaliasis tinklas ir mėlyna-žalia struktūra. (2 val.)  

19. Dykrų vertimas žaliosiomis zonomis. (2 val.)  

20. Pagrindiniai ekologinių kaimų formavimo principai. (2 val.) 

21. Biokoridoriai, pasyvieji ir išmanieji pastatai, kiti miesto kraštovaizdžio elementai. 

(2 val.)  
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