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Privalomas nuolatinės formos bakalauro studijų programos „Kraštovaizdžio 

architektūra ir planavimas“, dėstomos Aplinkos ir civilinės inžinerijos fakultete, 

dalykas. Dėstoma anglų kalba. 

 

 

Anotacija: 

Studijų dalyko tikslas – supažindinti studentus su pagrindiniais natūralių gamtinių zonų 

projektavimo principais. Dalyką sudaro: temos analizė, įvadas apie natūralaus 

kraštovaizdžio vertybes, inventorių, teisės aktus, planavimo principus, simbolius, 

elementus, kelius, aikštes, valdymą, architektūrą ir aplinkos prieinamumą. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – išmokyti pagrindinių natūralaus kraštovaizdžio projektavimo 

principų.  

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija):  

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinias: apie konkrečius atitinkamų plotų projektavimo principus ir geros praktikos 

pavyzdžius. 

 įgūdžius: studentai gebės suprojektuoti erdvę pagal funkcijas ir konkrečius darnios 

plėtros tikslus. 

 kompetenciją: studentai gebės nustatyti tinkamiausius įvairių gamtos 

kraštovaizdžių projektavimo principus, taip pat planuoti numatomus valdymo 

metodus.    

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Studijų dalykas susijęs su šiais dalykais: Kraštovaizdžio studijos, kraštovaizdžio 

ekologija ir aplinkos apsauga, esminiai lauko erdvių tyrimai, skaitmeninės 

kraštovaizdžio projektų priemonės, geografinės informacinės sistemos. 
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Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Įvairių šaltinių internetinės medžiagos studijavimas. Studentai rengia ir teikia 

savarankiškus praktinius darbus, atliktus naudojant GIS, „AutoCad“ ir „Photoshop“ 

programas.  

 

Žinių įvertinimas: 

oficialus testas: atliekami ir vertinimui teikiami savarankiški praktiniai darbai. 

 

Leidimo laikyti egzaminą ar testą reikalavimai: 

Paskaitų lankomumas bent 75 %. Individualūs praktiniai darbai atlikti ir pateikti per 

numatytą terminą. Individualių praktinių darbų, pateiktų po numatyto termino (be 

pateisinamos priežasties), įvertinimas mažinamas 1 balu. Individualūs praktiniai darbai 

įvertinti teigiamai (išlaikyta). Galimas kaupiamasis vertinimas, tokiu atveju kriterijus 

nustato lektorius.  

 

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

studentas turėtų išmokti pats. Pateikiamas savarankiškai sugalvotas praktinis darbas 

praleista 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; tokiu atveju esė praleistų paskaitų tema rašyti 

nebūtina. 

 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

Įvadas. Latvijos gamtinės teritorijos, jų statusas, įvairovė, padalijimas, vertybės 

natūraliose teritorijose. Galimos GIS duomenų bazės. 

Natūralių gamtinių zonų projektai. Projektų struktūra. Natūralių gamtinių zonų 

projektų valdymas. Gamtinių teritorijų planavimo taisyklės ir nuostatos, susijusios su jų 

apsauga ir kraštovaizdžio projektavimo galimybėmis. Gamtinių teritorijų planavimo 

principai ir įgyvendintų projektų pavyzdžiai. 

Natūralių gamtinių zonų moksliniai tyrimai ir analizė. Vietovės analizės rūšys, 

priklausomai nuo masto, struktūros, funkcijos, tikslų, erdvinės analizės, matomumo 

analizės. Analizės metodai: kartografinis metodas, skerspjūvio metodas, fotografavimo 

metodas, subjektyvaus suvokimo metodas, architektūrinės erdvinės kompozicijos 

metodas. Įvairių teritorijų analizės ir metodų taikymo pavyzdžiai. GIS priemonės, 

funkcijos ir metodai, skirti naudoti vietovės analizei. 

Natūralių gamtinių zonų geodeziniai matavimai. Natūralių gamtinių zonų 

inventorizacija. Geodezinių matavimų elementai: gamtiniai objektai, kultūrinio ir 

istorinio paveldo vertybės, ekologinės vertybės, kraštovaizdžio struktūra, antropogeninė 

apkrova, infrastruktūra. Inventorizacijos pavyzdžiai ir duomenų rinkimo bei 

kompiliavimo naudojant GIS pavyzdžiai. 

Geros praktikos pavyzdžiai Europoje ir Latvijoje. Gamtinių teritorijų gerinimas, 

prieinamumo prie jų užtikrinimas. Medžiai natūraliose teritorijose, jų išsaugojimas, 

galimi želdynų ir augalų tipai. 

Turizmo plėtros galimybės natūraliose teritorijose. Latvijos turizmo produktai, 

turizmo rūšys, turistų pasiskirstymas pagal interesus ir amžių. Su turizmu susijusi 

infrastruktūra ir su turizmu susijusios paslaugos natūraliose gamtinėse zonose. 
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Aplinkosauginiai pajėgumai, erozijos mažinimas natūraliose gamtinėse zonose. 

Turizmo maršrutų planavimas naudojant „ArcGIS“ internetinių kortelių istorijas. 

2 pažintinės ekskursijos į turizmo objektus gamtinėse teritorijose, siekiant supažindinti 

su jų infrastruktūra ir teritorijų valdymu. 

Natūralių gamtinių zonų valdymas ir stebėjimas. Gamtos elementai ir išteklių 

valdymo veikla metų eigoje, valdymo planų pavyzdžiai. 

 

Laboratorinių darbų sąrašas (52 val.): 

 

1. Teritorijos geodeziniai matavimai ir inventorizacija naudojant GIS mobiliasias 

programas. Matavimų rezultatų tvarkymas, jų interpretavimas. (14 val.) 

2. Pagrindinių gamtinių teritorijų planavimo principų supratimas. Pirmojo eskizo 

rengimas. (6 val.) 

3. Eskizo idėjos pristatymas naudojant įvairias vizualines medžiagas (popierių, 

skaitmeninę prezentaciją per „ArcGis“ internetinių kortelių istorijas). (2 val.) 

4. Vietovės pobūdį ir funkciją atitinkančių elementų pasirinkimas ir (arba) 

projektavimas. (4 val.) 

5. Elementų pasirinkimo pagrindimas, naudojant įvairią pristatymo medžiagą. (2 

val.) 

6. Detalus pagrindinio plano koncepcijos projektas. (16 val.) 

7. Elementų (reljefo, tobulintinų elementų, augalų grupių ir t. t.) detalizavimas. (6 

val.) 

8. Valdymo plano rengimas. (2 val.) 

 

Paskaitos (12 val.) 

 

1. Latvijos gamtinės teritorijos, jų statusas, įvairovė. 

2. Natūralių gamtinių zonų projekto struktūra. Gamtinių teritorijų projektų 

valdymas, planavimo taisyklės ir nuostatos. 

3. Gamtinių teritorijų moksliniai tyrimai ir analizė. Pagrindiniai principai. 

4. Natūralių gamtinių zonų analizė naudojant GIS programinę įrangą ir programas. 

5. Natūralių gamtinių zonų geodeziniai matavimai, inventorizacija naudojant GIS 

programinę įrangą ir programas. 

6. Pagrindiniai gamtinių teritorijų erdvinio planavimo principai. 

7. Gamtinių teritorijų gerinimas, aplinkos prieinamumas. 

8. Geros praktikos pavyzdžiai Europoje ir Latvijoje. 

9. Turizmo plėtros galimybės gamtinėse teritorijose. Aplinkosauginiai pajėgumai, 

erozijos mažinimas natūraliose gamtinėse zonose. Teritorijos stebėjimas. GIS 

duomenų bazės kūrimas. 

10. Elementų, gamtinių vertybių ir objektų gamtinėse teritorijose valdymas. 
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