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Studijų dalyko kodas LLU IS registre: Arhi1036 

6 kreditai (96 val.): paskaitos – 40 val., laboratoriniai darbai – 56 val., egzaminas. 

Autorius: Daiga Zigmunde, Kraštovaizdžio architektūros ir planavimo katedros 

profesorė. 

Privalomas 1-ojo semestro nuolatinės formos bakalauro studijų programos 

„Kraštovaizdžio architektūra ir planavimas“, dėstomos Aplinkos ir civilinės 

inžinerijos fakultete, dalykas.   

 

Anotacija: 

Bendras įvadas apie kraštovaizdžio architektūros ir planavimo tikslus ir uždavinius, 

mastą ir konkrečias kryptis. Kraštovaizdžio samprata ekologijos , geografijos ir kitose 

srityse. Veiksniai, turintys įtakos kraštovaizdžio vaizdui ir plėtrai. Gamtos procesų ir 

žmogaus veiklos vaidmuo kuriant kraštovaizdį. Latvijos kraštovaizdžio istorinė raida. 

Kraštovaizdžio suvokimas ir pažinimas. Kraštovaizdžio rūšys ir jų charakteristikos. 

Kraštovaizdžio analizė. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – suprasti kraštovaizdžio architekto profesiją ir jos vaidmenį 

gerinant gyvenamojo ploto kokybę. Studentai įgyja pagrindines žinias apie veiksnius, 

darančius įtaką kraštovaizdžio pobūdžiui ir kraštovaizdžio erdvinei struktūrai. 

Studentai mokosi suprasti kraštovaizdžio ir žmogaus suvokimo sąveiką praeityje, 

dabartyje ir ateityje. Studentai supažindinami su kraštovaizdžio architektūros sritimi. 

Sąvokos „kraštovaizdis“ prasmė ir jos tarpdisciplininis pobūdis. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija):  

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinias: apie kraštovaizdžio architektūroje vartojamą terminiją, sąvokos 

„kraštovaizdis“ prasmę; žinias apie gamtą ir antropogeninius veiksnius, turinčius 

įtakos kraštovaizdžio vystymui; žinias apie įvairias kraštovaizdžio rūšis, jiems 

būdingus elementus ir erdvinę struktūrą. 

 įgūdžius: įvertinti žmogaus ir gamtos elementų funkciją ir vietą, nustatant 

estetines, ekologines, socialines ir funkcines kraštovaizdžio savybes; nustatyti 
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įvairių rūšių kraštovaizdžius pagal jų elementus. 

 kompetenciją: atlikti vietos sąlygų įvertinimą prieš pradedant apibrėžtos 

teritorijos projektą; kaupti informaciją apie gamtą ir antropogeninius veiksnius, 

pastato konstrukcijos rūšį; dirbti pagal Latvijos teisės aktų dokumentų, taikomų 

statybai, paminklų apsaugai ir gamtos apsaugai, reikalavimus; vertinti paveldą ir 

gamtos vertybes plėtojant vietos ekonomiką; ir t. t.  

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Ankstesnės žinios nereikalingos, nes studijų dalykas yra įžanginis, jo užduotis – 

ugdyti studentų supratimą apie kraštovaizdį ir jo procesus. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Studentai rengia ir teikia individualias užduotis įvairiomis kraštovaizdį 

apibūdinančiomis temomis.  
 

 

Žinių įvertinimas: 

Atliekamos ir vertinimui teikiamos individualios užduotys. 
 

 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 

Individualūs praktiniai darbai teikiami per numatytą terminą. Individualių praktinių 

darbų, pateiktų po numatyto termino (be pateisinamos priežasties), įvertinimas 

mažinamas 1 balu. Vienas rašytinis, teigiamai įvertintas testas. Paskaitų lankomumas 

bent 75 %. 
 

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 

 

Įvadas į specialybę. Bendras įvadas į studijų procesą ir kraštovaizdžio architektūrą. 

Studentų savivaldos funkcija. LLU Fundamentaliosios bibliotekos infrastruktūra studijų 

proceso poreikiams. Įvadas į fakulteto ir LLU struktūrą ir veiklą. Praktikuojančių 

kraštovaizdžio architektūros specialistų praktikos kraštovaizdžio architektūros 

programose stebėjimas. 

Įvadas. Kraštovaizdžio  sąvokos turinys, jos ryšys su ekologija, geografija ir kitų mokslo 

sričių terminais, vartojamais teritoriniams vienetams žymėti.   

Veiksniai, lemiantys kraštovaizdžių kūrimą ir plėtrą. Gamtos veiksniai ir procesai, 

jų naudojimas kraštovaizdžio architektūroje ir planavime, lauko statyboje. Socialiniai ir 

antropogeniniai veiksniai.  Spontaniški procesai ir procesai, kilę dėl žmogaus veiklos, 

jų vaidmuo kuriant kraštovaizdžio struktūras. Įvairių kraštovaizdžio aspektų ir 

informacijos sluoksnių kūrimas naudojant GIS technologijas. 

Dirvožemis, Latvijos dirvožemis, jo savybės. Latvijos dirvožemio žemėlapiai. 

Dirvožemio funkcija praktinėje kraštovaizdžio architektūroje ir planavime. Dirvožemio 

struktūra ir tankis, pH lygis ir jo poveikis augalų atrankai, dirvožemio analizė (N-P-K), 

vandens pralaidumas ir užšalimo gylis. 
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Geomorfologija. Reljefo genetiniai tipai, reljefo formų klasifikacija. Reljefas 

Latvijoje. Regioniniai kraštovaizdžio projektavimo ir išvaizdos ypatumai. 

Augmenija. Šeimos, rūšys, įvairovė. Latvijos flora. Dendrologijos augalai Latvijoje. 

Klimato zonos, jų įtaka augalų atrankai. 

Latvijos kraštovaizdžių raidos istorija. Baltijos jūros raidos etapai. Žmonių 

atvykimas į Latvijos teritoriją ir gyvenviečių bei žmonių veiklos raida istoriniu 

požiūriu. 

Socialinių ir ekonominių, politinių, gamtos veiksnių vaidmuo raidos procese. 

Kraštovaizdžio struktūra. Kraštovaizdžių struktūrą, jų charakteristikas formuojantys 

veiksniai. Kraštovaizdžio struktūros analizė ir kartografavimas naudojant GIS 

technologijas. 

Žmogaus suvokimas ir kraštovaizdis. Subjektyvių ir ekspertinių metodų taikymas 

kraštovaizdžio vertinime ir planavime. 

Vaizdinės kraštovaizdžio erdvės, jų formavimas ir struktūros dėsningumai. Vaizdai 

ir matomas kraštovaizdžio ryšys. Vaizdinio kraštovaizdžio kartografavimo ir 

klasifikavimo galimybės. Pagrindiniai faktai ir išskiriantys veiksniai. Praktinis 

vizualinės kraštovaizdžio struktūros analizės taikymas. 

Funkcinės kraštovaizdžio erdvės, jų formavimo dėsningumai. Funkciniai 

kraštovaizdžiai, susiformavę dėl ankstesnių plėtros procesų ir darantys įtaką ateities 

raidai. Kelių kraštovaizdis, jo savybės. 

Tipologinė kraštovaizdžių įvairovė. Klasifikavimo principai. Pasiskirstymo 

dėsningumai. Konkrečios kraštovaizdžio rūšys įvairiomis geografinėmis sąlygomis. 

Miesto ir kaimo kraštovaizdžio charakteristikos, skirtumai. Kraštovaizdžio rūšių 

kartografavimas naudojant „ArcGIS“ ir „MicroStation“. 

Kraštovaizdžio zonavimas Latvijoje. Zonavimo principai ir tikslai. Didžiosios 

reljefo formos ir plačios kraštovaizdžio panoramos Latvijoje. 

Miško kraštovaizdžiai. Miško kraštovaizdžio elementai ir jų charakteristikos. 

Latvijos miškų rūšys. Pagrindiniai miškotvarkos principai. 

Miesto kraštovaizdžiai. Miestų formavimosi istorija. Miesto struktūra. Miesto 

kraštovaizdžio analizės ir planavimo metodai. Funkcinės zonos ir jų charakteristikos. 

Kaimo kraštovaizdžiai. Problemos ir galimi sprendimai planuojant kaimo 

kraštovaizdžius. Ekologinis požiūris į planavimą. 

Vandens kraštovaizdžiai. Vandens elementų charakteristikos, jų funkcija 

kraštovaizdyje. Dirbtiniai ir natūralūs vandens telkiniai. Apribojimai planuojant 

kraštovaizdį šalia vandenų – vilkimo takai ir apsaugos zona. 

Rekreaciniai kraštovaizdžiai. Rekreacinio kraštovaizdžio planavimo ypatumai. 

Rekreacinių objektų ir turistinių maršrutų nustatymo ir planavimo galimybės 

naudojant GIS technologijas. 

Kraštovaizdžio vertinimas ir analizė. Įžvalgos apie kraštovaizdžio inventorizaciją ir 

analizę – etapai, mastas, pagrindiniai principai. Kraštovaizdžio analizės rūšys ir 

metodai, naudotinos medžiagos ir ištekliai. Skaitmeniniai žemėlapiai. „ArcGIS“, 

„MicroStation“ naudojimas kraštovaizdžio analizei. 

Laboratoriniai darbai (56 val.): 

 

1. Kraštovaizdžio veiksniai ir elementai. Klimatas. Miesto klimatas. Krituliai. Vėjas. 

Saulė ir temperatūra. Reljefas. Dirvožemis. Vandens augalija. Miško danga. 

Medžiai ir krūmai. Pievos. Žoliniai augalai. (4 val.) 

2. Kraštovaizdžio zonavimas Latvijoje. Kraštovaizdžių kartografavimas, 

kraštovaizdžio apylinkės ir rūšys ir informacijos pridėjimas per GIS technologijas. 

(6 val.) 
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3. Kraštovaizdžio erdvės struktūra / gamtos vaizdo analizė. (4 val.) 

4. Kelių kraštovaizdžio analizė ir jos suvokimo modeliavimas naudojant GIS. (6 val.) 

5. Miško kraštovaizdžio analizė, taikant vertinimo kriterijus. (4 val.) 

6. Miestų kraštovaizdžio analizė. (6 val.) 

7. Įvairių kraštovaizdžio aspektų ir informacijos sluoksnių kūrimas naudojant GIS 

technologijas. (6 val.) 

8. Kraštovaizdžio struktūros analizė ir kartografavimas naudojant GIS technologijas. (4 

val.) 

9. Apribojimai planuojant kraštovaizdį šalia vandenų – vilkimo takas ir apsaugos 

zona, informacijos įtraukimas į žemėlapius naudojant GIS technologijas. (4 val.) 

10. Rekreacinių objektų ir turistinių maršrutų bei planavimo galimybių 

identifikavimas naudojant GIS technologijas. (6 val.) 

11. Skaitmeniniai žemėlapiai. „ArcGIS“, „MicroStation“ taikymas kraštovaizdžio 

analizėje. (6 val.) 

 

Paskaitos (40 val.) 

 

1. Įvadas į specialybę. (2 val.)  

2. Kraštovaizdžio sąvokos turinys. (2 val.) 

3. Veiksniai, lemiantys kraštovaizdžių kūrimą ir plėtrą. Įvairių kraštovaizdžio 

aspektų ir informacijos sluoksnių kūrimas naudojant GIS technologijas. (2 val.) 

4. Dirvožemis, Latvijos dirvožemis, jo savybės. (2 val.) 

5. Geomorfologija. (2 val.)  

6. Augmenija. Šeimos, rūšys, įvairovė. Latvijos flora. (4 val.)   

7. Latvijos kraštovaizdžių raidos istorija. (1 val.)  

8. Kraštovaizdžio struktūra. Kraštovaizdžio struktūros analizė ir kartografavimas 

naudojant GIS. (3 val.) 

9. Žmogaus suvokimas ir kraštovaizdis. Subjektyvių ir ekspertinių metodų taikymas 

kraštovaizdžio vertinime ir planavime. (1 val.) 

10. Vaizdinės kraštovaizdžio erdvės, jų formavimas ir struktūros dėsningumai. (3 

val.)  

11. Funkcinės kraštovaizdžio erdvės, jų formavimo dėsningumai. (1 val.)  
12. Tipologinė kraštovaizdžių įvairovė. Kraštovaizdžio rūšių kartografavimas 

naudojant „ArcGIS“ ir „MicroStation“. (3 val.) 

13. Kraštovaizdžio zonavimas Latvijoje. (2 val.)  

14. Miško kraštovaizdžiai (2 val.)  

15. Miesto kraštovaizdžiai (2 val.)  

16. Kaimo kraštovaizdžiai (1 val.)  

17. Vandens kraštovaizdžiai (3 val.)  

18. Rekreaciniai kraštovaizdžiai (2 val.)  
19. Kraštovaizdžio vertinimas ir analizė (2 val.)  

20. Skaitmeniniai žemėlapiai. „ArcGIS“, „MicroStation“ taikymas kraštovaizdžio 

analizėje (2 val.) 
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