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Programa 
 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: Arhi2056 ir Arhi2057 

3 kreditai (16 val. + 32 val.): paskaitos – 8 val., laboratoriniai darbai – 8 val., dalyko projektas – 

32 val., egzaminas. 

Autoriai: Irēna Kukule, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros lektorė, 

Vita Cintiņa, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros lektorė  

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ 

dalykas, dėstomas nuolatinės formos studijų 2-ų metų 2-ą semestrą ir ištęstinės formos studijų 3-

ų metų 2-ą semestrą.  

 

Anotacija 

Studijų dalykas „Erdvinis planavimas“ suteikia studentams reikiamas žinias apie erdvinį 

planavimą ir jo svarbą, erdvinio planavimo sistemą ir jos raidą Latvijoje. Studentai įgyja žinių 

apie erdvinio planavimo lygmenis, erdvinio planavimo dokumentų dalis, jų raidos organizacinę 

struktūrą, raidos seką ir metodiką. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – paaiškinti teritorijų planavimo įvairiuose planavimo lygmenyse 

pagrindus ir planavimo vaidmenį kuriant administracines teritorijas. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinių apie erdvinio planavimo teisinius aspektus, taip pat planavimo dokumentų rengimo 

metodus; 

 įgūdžius, kaip taikyti erdvinio vystymosi žinias, siekiant kurti erdvinius planus; 

 kompetenciją savarankiškai susipažinti, pasirinkti ir analizuoti informaciją ir duomenis; 

panaudoti įgytas žinias ir praktinius įgūdžius erdvinio planavimo procese ir erdvinio 

planavimo dokumentų rengime. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 
Studentai turi turėti ankstesnių žinių apie studijų dalykus „Kadastras“, „Kompiuterinė grafika 

žemėtvarkoje ir geodeziniuose matavimuose“. 
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Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Savarankiškas bibliografijoje pateiktos teorinės medžiagos, teisės aktų studijavimas, 

laboratorinių darbų metu surinktos informacijos peržiūrėjimas rengiant dalyko projektą. 

 

Žinių įvertinimas: 

1-as testas: bendrieji klausimai apie erdvinį planavimą. Erdvinio planavimo sistema. Teritorijų 

planavimas šalies ir regioniniu lygmeniu. 

2-as testas: teritorijų vystymasis savivaldybių lygmeniu. Informacinė erdvinio vystymosi 

planavimo sistema. 

 

Leidimo laikyti egzaminą reikalavimai: 

Egzamino įvertinimas grindžiamas kaupiamuoju vertinimu: 

 1-as testas – 25 taškai, 

 2-as testas – 25 taškai, 

5 taškai sudaro 1 vertinimo balą 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus laboratorinius darbus ir testų perlaikymą atsiskaitoma derinant su dėstytoju. 
 

 

Išplėstinis programos turinys 

 
Įvadas. Studijų dalykas, jo turinys ir ryšys su kitais studijų dalykais. Struktūra ir reikalavimai. 

Specialios literatūros sąrašas ir teisinis pagrindas. Pagrindinės erdvinio planavimo sampratos. 

 

Erdvinio planavimo tikslas, pagrindinės užduotys ir pagrindiniai principai. Teritorijų 

vystymo planavimo tikslas. Pagrindinės užduotys. Pagrindiniai teritorijų planavimo principai. 

 

Vystymo planavimo sistema. Vystymo planavimo sistema. Vystymo planavimo dokumentų 

rūšys, jų terminai ir jų tarpusavio hierarchija. Erdvinio planavimo lygmenys ir jų tarpusavio 

ryšiai. Valstybinių institucijų kompetencija planuojant teritorijų vystymą. 

 

Teritorijų vystymo planavimas šalies lygmeniu ir regioniniu lygmeniu.  
Teritorijų vystymo planavimo dokumentai šalies lygmeniu. Planavimo regionai. Planavimo 

regiono teritorijų vystymo planavimo dokumentai. 

 

Teritorijų vystymo planavimas savivaldybių lygmeniu. 

Darnaus vystymo strategija ir vystymo programa. Darnaus vystymo strategija, jos dalys, turinys 

ir tvirtinimo tvarka. Vystymo programa, jos turinys ir tvirtinimo tvarka. Regioninio vystymo 

rodiklių modulis (RAIM) ir jo vaidmuo rengiant vystymo planavimo dokumentus. 

 

Erdvinis planavimas savivaldybės teritorijoje. Bendra erdvinio planavimo samprata. Erdvinio 

plano dalys ir turinys. Erdvinio plano rengimo tvarka. Erdvinio plano viešojo aptarimo, 

tvirtinimo, tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarka. 

 

Vietos planas ir teminis planas. Bendra vietos plano samprata, jo dalys. Vietos plano rengimo, 

tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarka. Bendra teminio planavimo samprata. Teminių planų taikymas. 

 

Teritorijos funkcinis zonavimas ir naudojimo būdai. Bendra funkcinio zonavimo samprata. 

Funkcinės zonos, parajoniai ir jų nustatymo sąlygos. Pagrindiniai ir papildomi teritorijos 

naudojimai funkcinėse zonose būdai. Teritorijos naudojimo klasifikavimas. 
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Bendrieji teritorijų planavimo ir naudojimo reikalavimai. Bendrieji visų savivaldybių teritorijų 

planavimo ir naudojimo reikalavimai. Bendrieji individualių savivaldybių teritorijų planavimo ir 

naudojimo reikalavimai. 

 

Teritorijų vystymo planavimo informacinė sistema. Bendra teritorijų vystymo planavimo 

informacinės sistemos (TAPIS) samprata. TAPIS paleidimo tikslas. Pagrindiniai TAPIS 

principai.  

 

Laboratorinių darbų sąrašas: 

 

1. Teritorijos paskirstymas pagal dabartinį naudojimą, naudojant „ArcGIS“ ir „Bentley 

MicroStation“ programinę įrangą. 

2. Apgyvendintų vietovių ir transporto infrastruktūros objektų identifikavimas ir 

atvaizdavimas. 

3. Apsaugos zonų identifikavimas ir atvaizdavimas naudojant „Bentley MicroStation“ 

programinę įrangą. 

4. Savivaldybių kelių vertinimas, dalijimas į grupes ir atvaizdavimas „ArcGIS“ 

programinėje įrangoje. 

5. Teritorijų su specialiomis sąlygomis nustatymas ir atvaizdavimas. 

6. Planuojamo funkcinio zonavimo kūrimas. 

 

Dalyko projektas 

Dalyko projekto tikslas – įvertinti savivaldybės teritorijos charakteristikas (geografinę padėtį, 

socialines ir ekonomines sąlygas), žemės plotus ir jų pasiskirstymą; nustatyti socialinės, 

gamybinės ir transporto infrastruktūros objektus, jų buvimo vietą, gyvenviečių struktūrą, 

apsunkintas teritorijas ir objektus; nustatyti ir pavaizduoti teritorijas su specialiomis sąlygomis, 

rengti teritorijos funkcinį zonavimą, rengti aiškinamąjį straipsnį ir grafinę dalį, naudojant 

„ArcGIS“ ir „Bentley MicroStation“ programinę įrangą. 
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Rekomenduojami periodiniai leidiniai: 

1. Latvijas Arhitektūra: Arhitektūras, dizaina un vides apskats. 

 

 

       


