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Anotacija 

Dalykas skirtas formuoti studento kompetentingumą LR teritorijų planavimo srityje, valstybinės žemės pardavimo ir 

nuomos tvarkos taikyme, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengime taikant GIS sprendimus, geodeziniuose 

ir žemės kadastro darbų taikymo planavime, žemės valdymo ir naudojimo valstybinis reguliavimo principuose. Taikyti LR 

žemės mokesčių apskaičiavimo tvarką,  analizuoti bei taikyti geoinformacines sistemas bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų 

planų rengimo principųs, saugomų teritorijų reglamentus, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo planus, jų 

sudarymo būtinybę ir tvarką. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos rezultatai Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 
Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

A2. Demonstruoja žinias ir 

supratimą apie matavimo, 

projektavimo, konstravimo 

metodus ir būdus bei šiems 

veiksmams naudojamas technines 

priemones, jų valdymo metodus ir 

kokybės užtikrinimo principus. 

A2.1. Išmanys  žemės 

savininkų bei žemės 

naudotojų teises ir pareigas.  

Analizuos L R žemės fondą. 

 

Paskaita, 

demonstravimas,  

palyginamoji analizė, 

individualios užduotys. 

Tyrimo ataskaitos 

pristatymas 

A3. Demonstruoja žinias ir 

supratimą apie tradicines ir 

inovatyvias matavimų inžinerijos 

technologijas bei jų taikymo 

būdus, reikšmingus technologijos 

mokslų srities tyrimų, 

projektavimo ir plėtros aplinkoje, 

taip pat turi holistinį požiūrį 

priimant inžinerinius sprendimus, 

derinant sąnaudas, naudą, 

saugumą, kokybę, patikimumą ir 

įtaką aplinkai, taikant darniosios 

raidos principus. 

A3.1. Apskaičiuos 

analizuojamų teritorijų plotus, 

taikydami GIS sprendimus su 

ArcGIS arba Bentley 

Microstation programine 

įranga. 

A3.2. Projektuos, tikslins ir 

analizuos žemės reformos 

žemėtvarkos projektų 

rengimo darbų technologiją ir 

projekto dokumentinę dalį. 

A3.3. Atliks žemės sklypų 

formavimą ArcGIS arba 

Bentley Microstation 

programine įranga. 

Paskaita, metodinės 

medžiagos analizė, 

individualios užduotys, 

programinės įrangos 

įsisavinimas. 

Individualių užduočių 

ataskaitų pateikimas 

B1. Geba taikyti įgytas žinias 

naujoms technologijoms įsisavinti 

ir geodezijos, kartografijos bei 

nekilnojamojo turto kadastro, 

registro, teritorijų planavimo 

uždaviniams spręsti, geba parinkti 

matavimų metodus reikalingiems 

duomenims gauti 

B1.1Taikyti saugomų 

teritorijų reglamentus ir 

specialiąsias žemės ir miško 

naudojimo sąlygas. 

Diskusija, 

demonstravimas, 

programinės įrangos 

įsisavinimas, apsaugos 

zonų nustatymas. 

Praktinio darbo ataskaita 

D1. Geba naudotis šiuolaikiniais D1.1. Įvertins detaliojo Paskaita, Praktinio darbo ataskaita, 



matavimo prietaisais ir optimaliai 

organizuoti bei atlikti matavimus, 

apdoroti ir analizuoti matavimo 

rezultatus, taiko nekilnojamojo 

turto administravimo, formavimo, 

vertinimo metodus, atitinkančius 

Lietuvos ir ES standartus bei 

reglamentus 

planavimo sprendinių įtaką 

teritorijų planavimo procesui 

demonstravimas, 

individualios užduotys, 

savarankiškas darbas. 

apklausa raštu 

D3. Geba naudotis bazine 

programine įranga, taikyti ir 

naudoti skaitinius kompiuterinius 

metodus, skirtus specifinėms 

inžinerinėms problemoms spręsti, 

naudoti kompiuterius problemų 

sprendimo duomenims gauti ir 

apdoroti, procesams valdyti, 

automatizuotam projektavimui, 

kompiuterinei grafikai.  

D3.1. Rengs ir tikslins 

nekilnojamojo turto kadastro 

rodiklius.  

D3.2. Parengs, papildys ir 

tikslins įvairios paskirties 

skaitmeninius žemėlapius, 

planus ir schemas taikydami 

GIS sprendimus ArcGIS arba 

Benley Microstation 

programinę įranga. 

Paskaita, 

demonstravimas, 

individualios užduotys. 

Individualios užduoties 

ataskaita 

E1. Geba taisyklingai ir logiškai 

raštu bei žodžiu, panaudojant 

šiuolaikines informacijos ir ryšio 

technologijas, lietuvių ir bent viena 

užsienio kalba bendrauti su 

kolegomis, vadovais ir klientais, 

dirbti daugiaprofilinėje grupėje 

(komandoje). 

E1.1Taikys bendrojo ir 

specialiojo teritorijų 

planavimo principus  

 

Teorinės medžiagos 

demonstravimas, 

individualios užduotys 

Praktinio darbo ataskaita 

E2. Turi mokymosi įgūdžių, būtinų 

savarankiškoms studijoms ir 

nuolatiniam profesiniam 

tobulėjimui taip pat geba perteikti 

informaciją, idėjas, problemas ir 

sprendimus, juos argumentuoti, 

ginti prieš matavimų inžinerijos 

srities specialistų ir ne specialistų 

auditorijas 

E2.1. Taikys žemės kainos 

nustatymo metodiką. 

E2.2.  Analizuos ES ir  LR 

žemės mokesčių 

administravimo tvarką. 

Teisės aktų analizė, 

individualios užduotys, 

darbo įgūdžių su 

programine įranga 

įtvirtinimas 

 Paskaita - diskusija, 

teisės aktų analizė, 

individualus praktinis 

darbas 

Praktinių darbų  

Individualių užduočių 

vertinimas rinkinio 

pateikimas 

E3. Turi laiko tvarkymo ir 

organizacinius įgūdžius, 

atsiskleidžiančius mokėjimu 

planuoti ir įgyvendinti 

produktyvius bei veiksmingus 

darbo metodus  

E3.1. Išmanys teritorijų 

planavimo ir žemės 

naudojimo prioritetus 

Lietuvoje ir Europos 

Sąjungoje 

 

Paskaita, individualios 

užduotys palyginamajai 

analizei atlikti 

Kontrolinis patikrinimas 

-apklausa raštu 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 

S 

 

Iš 

viso 

val. 
T P K T P K 

1 . Žemės savininkai ir žemės naudotojai. 2 -  2 -   2 

2. Žemės savybių apibūdinimas. L R žemės fondo 

sandara. 

Praktinis darbas Nr. 1 Žemės savybių apibūdinimas. 

 Tikslas: Žemės kokybės tyrimas. 

Savarankiškas darbas  Nr. 1. LR žemės fondo tyrimas. 

Tikslas: Išanalizuoti LR žemės fondo sandara. 

4 8 - 2 3 7 4 16 

3.Plotų skaičiavimas taikant GIS sprendimus. 

Praktinis darbas Nr. 2. Žemėtvarkos projektavimo darbų 

sistemos analizė.  Kameralinis plotų skaičiavimas. 

Tikslas: Apskaičiuoti duotų sklypų plotus ir parengti 

žiniaraštį, eksplikaciją, teritorijos fragmentą taikant GIS 

sprendimus. 

4 10 -  2 12 12 26 



5. Žemėtvarkos projektavimo sistema. 

 Praktinis darbas Nr. 3. Tikslas: Žemėtvarkos projektavimo 

darbų sistemos analizė.  Projektų rengimo ir valdymo schemų 

parengimas. 

4 6 - 2 2 6 8 18 

4. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės 

planai. 

Praktinis darbas Nr. 4.  Valstybės išperkamos ir 

neprivatizuojamos žemės planai. 

Tikslas: Išanalizuoti duotos vietovės valstybės išperkamos ir 

neprivatizuojamos žemės planą ir pateikti analizės ataskaitą.  

4 8 -  4 8 4 16 

5. Nekilnojamojo turto kadastro rodikliai. Kartografinės 

medžiagos parengimas. 

Praktinis darbas Nr.5.  Nekilnojamojo turto kadastro rodiklių 

nustatymas. Kartografinės medžiagos parengimas taikant 

GIS sprendimus. 

 Tikslas: Rengti ir tikslinti kadastro rodiklius. Parengti 

kartografinę medžiagą duoto sklypo planavimo darbams. 

4 7 - 2 2 7 7 18 

6. Žemės valdymo ir naudojimo valstybinis reguliavimas.   

Praktinis darbas Nr.6. Žemės valdymo ir naudojimo 

valstybinis reguliavimas.   

Tikslas: Išanalizuoti LR žemės administravimo sistemos 

raidą ir parengti struktūrą 

Savarankiškas darbas Nr.2. Žemės valdymo ir naudojimo 

valstybinis reguliavimas.  Pagal duotas savarankiško darbo 

temas pateikti rašto darbą. 

5 6 -  2 9 5 16 

7. Saugomų teritorijų reglamentai. 

Savarankiškas darbas Nr.3.  Saugomų teritorijų reglamentai 

Tikslas: Išanalizuoti LR teisinę bazę, reglamentuojančią 

saugomas teritorijas, pateikti rašto darbą. 

5 7 - 2 2 8 7 19 

Praktinių ir savarankiškų darbų ataskaitos paruošimas ir 

pasirengimas gynimui  
- - - - - - 6 6 

Pasirengimas egzaminui   6   6  6 

7. Bendrieji, specialieji ir detalieji planai. 

KD praktinė užduotis Nr.1. Bendrieji planai.  

Tikslas: Išanalizuoti LR situaciją bendrųjų planų rengime, 

pateikti ataskaita. 

KD praktinė užduotis Nr.2. Specialieji planai.  

Tikslas: Palyginti pateiktus specialiuosius planus, juos 

patikslinti. 

KD praktinė užduotis Nr.3. Detalieji planai.  

Tikslas: Išanalizuoti duotą detalųjį planą, atlikti žemės 

sklypų formavimą naudojant ArcGIS arba Bentley 

programinę įrangą,  pateikti pastabas ataskaitoje. 

3 6 - 2 2 5  9 

8. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo planai 

KD praktinė užduotis Nr.4.  Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų nustatymo planai. 

Tikslas: Išanalizuoti specialiąsias žemės ir miško naudojimo 

sąlygas. Sudaryti specialiųjų žemės ir miško naudojimo 

sąlygų sąrašą duotam sklypui. 

3 6 - 2 2 5 7 16 

9. Geodeziniai ir žemės kadastro darbai teritorijų 

planavime. 

KD praktinė užduotis Nr.5.  Geodeziniai ir žemės kadastro 

darbai teritorijų planavime. 

Tikslas: Aprašyti duoto projekto geodezinių ir žemės 

kadastro darbų  seką. 

3 5 - - 2 6 6 14 

10. Žemės vertinimo planai. 

KD praktinė užduotis Nr.6.  Žemės vertinimo planai. 

Tikslas: Įvertinti žemės sklypą, vadovaujantis Žemės sklypų 

vertinimo metodika. 

2 4 - 2 2 2 7 13 

11. Žemės kainos skaičiavimas 3 5 - 2 4 2 7 15 



KD praktinė užduotis Nr. 7.  Žemės kainos skaičiavimas 

Tikslas: apskaičiuoti duotų  žemės, miško sklypų  vertes 

taikant GIS technologijas.. 

12. LR žemės mokesčių apskaičiavimo tvarka 

KD praktinė užduotis Nr.8. LR žemės mokesčių 

apskaičiavimo tvarka 

 Tikslai:   Apskaičiuoti duotų  žemės ir miško sklypų 

nekilnojamojo turto mokesčius. 

4 5 - 2 3 4 6 15 

Referato parengimas ir pristatymas - - - - - - 6 6 

Pasirengimas kursinio darbo gynimui - - 3 - - 3 6 9 

Bendras valandų skaičius 50 83 9 20 32 90 98 240 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų nr. Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A2.1. 

 

Pagrindinių žemės naudotojų savininkų teisių ir pareigų principų 

įsisavinimas. 

A2.2. LR žemės fondo analizavimas. 

A3.1. Skaičiavimo būdų  supratimas ir taikymas. 

A3.2. Matavimų ir skaičiavimų rezultatų taikymo svarbos suvokimas. 

A3.3. Duomenų, reikalingų žemėlapiams sudaryti būdu, supratimas. 

B1.1. Saugomų teritorijų reglamentų taikymas ir išvadų formulavimas. 

B2.1. Gebėjimas atlikti projektines užduotis duomenims gauti. 

C4.1. Problemų sprendimas ir argumentavimas, parenkant tikslinant 

matavimus bei rengiant programinę sistemą.   

C4.2. Įvairios paskirties žemėlapių rengimas ir tikslinimas. 

D1.1. Teritorijų planavimo principų taikymas. 

D2.1. Žemės kainos metodikos taikymas. 

D2..2. ES ir  LR žemės mokesčių administravimo išmanymas. 

E1.1. Teritorijų planavimo ir žemės naudojimo prioritetų nustatymas. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema.  

IKV=


n

i 1

 Xi × ki 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius (4), 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, 

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai. 

Egzaminus gali laikyti studentai, kurių tarpinių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 balai. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Jankauskienė D. (2011). Teritorijų planavimas. K: UAB Vitea Litera. 81 - 

2. Bunevičienė G. Raulinaitienė D. (2008). Nekilnojamojo turto kadastras. 

Mokomoji knyga, UAB “Vaistų žinios” 

17 - 

3. Atkocevičienė, V. (2008) Žemės naudmenų plotų skaičiavimas : metodiniai 

patarimai, Kaunas : Ardiva 

10 - 

4.  Tarvydienė M. E. (2008) Teritorijų planavimas. Metodiniai patarimai. 

Kaunas : Ardiva 

10 

 

- 

5. Neteler M. (2010). Open source GIS : a grass GIS approach. New York, NY. 
: Springer. 

5 - 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 



6. Kennedy M. (2009). Introducing Geographic information systems with ArcGIS: a workbook approach to learning 

GIS. Hoboken (N.J.) : John Wiley & Sons. 

7. Longley, Paul A. (2006). Geographical information systems and science.  Chichester : John Wiley & Sons, Ltd. 

8. Stravinskienė V. (2008), Kaimo plėtros žemėtvarka : metodiniai patarimai . Kaunas : Ardiva 

9. Marsh W.M. (2005). Landscape planning. Environmental applications. John Wiley and sons, New Jersey. 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

Lektorė    Dainora Jankauskienė 

      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 

 


