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Programa 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: VidZ4015 ir VidZ4016 

4 kreditai (64 val.): paskaitos – 1 kreditas (24 val.), laboratoriniai darbai – 1 kreditas (32 val.), 

dalyko projektas – 2 kreditai (32 val.). 

Vertinimas: egzaminas, dalyko projektas (oficialus testas, vertinamas balu) 

Autoriai: Vivita Puķīte, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros docentė. 

Vita Cintiņa, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros dėstytoja.  

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ 

dalykas, dėstomas nuolatinės formos studijų 7-ą semestrą ir ištęstinės formos studijų 8-ą 

semestrą.  

 

Anotacija 

Studentai sužino apie žemės ūkio paskirties žemės naudojimo reikalavimus ir galimybes. 

Studentai įgyja žinių apie žemės valdų naudojimą istoriniu požiūriu. Studentai išmoksta 

sistemą priemonių, skirtų išgauti teritorines sąlygas, palankias produkcijos ūkyje 

organizavimui, aplinkos apsaugai ir racionaliam žemės bei su ja susijusių gamybos išteklių 

naudojimui. Jie susipažįsta su ES finansavimo galimybėmis ir tvarka. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – išmokti žemės ūkio paskirties žemės naudojimo vertinimo 

principus, įgyti planavimo įgūdžių planuojant žemės naudojimą, kurti ir vertinti įvairius 

variantus, susipažinti su ES mokėjimais žemės ūkio įmonėms ir sužinoti apie paraiškų 

išmokoms už plotus gauti reikalavimus. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę studijų dalyką, studentai turės: 

 žinias apie žemės ūkio išteklius, skirtus žemės ūkio produkcijai, žinių apie žemės ūkio 

paskirties žemės erdvinio plano rengimą ir variantų vertinimą. 

 įgūdžius vertinti žemės naudojimą ūkiuose, naudoti žemės ūkio paskirties žemės 

naudojimo planavimo taisykles ir nuostatas projekto rengimo metu. 
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 kompetenciją, kurią sudarys žemės naudojimo, žemės ūkio paskirties žemės plotų 

planavimo, darnaus žemės naudojimo ir apsaugos, įskaitant ES reikalavimus ir paramos 

išmokas, žinių ir įgūdžių derinys. 

 

Studentai turi turėti ankstesnių žinių šiuose studijų dalykuose:  
Studentai turi turėti ankstesnių žinių studijų dalykuose „Nekilnojamasis turtas“, 

„Kadastras“, „Žemėtvarkos projektavimas“ ir „Žemės teisės aktai“, „Žemės drenavimas“.  

Šio dalyko suteiktos žinios leis lengviau įsisavinti studijų dalyką „Nekilnojamojo turto 

ekonomika“. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Bibliografijoje pateiktos teorinės medžiagos studijavimas savarankiškai. Dalyko projekte 

studentai rengia du sėjomainos plotų ir kultyvuojamų ganyklų projektų variantus tam tikrai 

ūkio teritorijai ir atlieka kiekvieno varianto analizę. Projekto planų rengimas. 

 

Žinių įvertinimas: 

Du testai numatytu laiku: 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus testus atsiskaitoma katedros patvirtinta tvarka, su dėstytoju suderintu 

laiku. 
 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

 

1. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo planavimo samprata ir uždaviniai. 

Samprata ir uždaviniai. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo planavimo ryšys su 

žemėtvarka, drenavimu, kelių statyba, apgyvendintų vietovių ir gamybos centrų planavimu, 

teritorijos apželdinimu, aplinkos apsauga, miškotvarka ir kitomis erdvinio planavimo ir 

gamybos organizavimo priemonėmis. 

 

2. Ūkio teritorijų planavimo projekto turinys ir jo įgyvendinimo tvarka  

Ūkio teritorijų planavimo projekto dalys ir turinys. Projekto įgyvendinimo tvarka. 

Projektavimo metodai.  

 

3. Ūkio teritorijų planavimo projekto organizavimas  

Organizacinio darbo uždavinys ir turinys. Projekto dokumentų paketo rengimas. Darbų 

lauko sąlygomis rengimas. Užduoties rengimas.  

 

4. Kaimo vietovių ir gamybos centrų vieta  

Kaimo vietovių samprata ir ypatybės. Įvairių kaimo vietovių privalumai ir trūkumai. 

Pagrindiniai kaimo gyvenviečių kūrimo ūkiuose ir valstybinėse įmonėse reikalavimai. Kaimo 

gyvenviečių vietos nustatymas. Gyvenvietės vietos ryšys, teritorijos zonavimas ir ūkio 

teritorijos organizavimas. Gamybos centrų vietos nustatymas. 

 

5. Vidaus kelių vietos nustatymas 

Vidaus kelių klasifikavimas. Pagrindiniai uždaviniai ir reikalavimai, kurių turi būti 

laikomasi nustatant vidaus kelių vietą. Kelių vietos nustatymo ryšys su kitomis žemės ūkio 

naudojimo planavimo dalimis. Kelių vietos nustatymo tvarka ir darbo tvarka. Susisiekimo 

schemos rengimas. Kelių krypčių projektavimas. Kelių eismo apkrova ir kelio paviršiaus 

medžiagos nustatymas. Kelių tinklų išdėstymo projektas ir kelių dangos pagrindimas. 
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6. Žemės naudojimo būdų organizavimas 

Žemės naudojimo būdų organizavimo samprata ir turinys. Žemės naudojimo būdų 

organizavimo užduotys. Žemės naudojimo būdų organizavimo projektavimo tvarka. 

Svarbiausios gamtinės ir ekonominės sąlygos, kurių reikia laikytis, kai organizuojami žemės 

naudojimo būdai. Žemės naudojimo būdų plotų nustatymas. Žemės naudojimo būdų sudėties 

ir plotų nustatymo tvarka. Žemės naudojimo būdų keitimo samprata ir uždaviniai. Žemės 

naudojimo būdų gerinimo samprata ir uždaviniai. Pagrindinės žemės gerinimo priemonės. 

 

7. Lauko plotų projektavimas 

7.1. Sėjomainos sistemos organizavimas 

 Sėjomainos sistemos organizavimo samprata, užduotys ir turinys. Lauko plotų 

projektavimo metodai. Sėjomainos būdai ir rūšys. Reikalavimai, kurių turi būti laikomasi 

organizuojant sėjomainos sistemą. Sėjomainų rūšies ir skaičiaus nustatymas. Lauko 

sėjomainos vietos nustatymas. Pašarinių augalų vietos nustatymas. Specialiosios sėjomainos 

vietos nustatymas. Laukų skaičiaus ir pasėlių sekos nustatymas. Sėjomainos sistemos 

organizavimo pagrindimas. 

 

7.2. Sėjomainos plotų projektavimas 

Sėjomainos teritorijos projektavimo elementai. Teritorijai skirto sėjomainos projekto 

kompleksiškumas. Sąlygų, turinčių įtakos sėjomainos projektavimui, paaiškinimas ir jų 

svarba. Sėjomainos ploto projekto rengimo ir pagrindimo tvarka. Pagrindiniai sėjomainos 

projektavimo laukuose ir atskirai kultyvuojamuose sklypuose reikalavimai. Lauko 

konfigūracija ir kompaktiškumas, jų svarba ir laikymasis. Konfigūracijos ir kompaktiškumo 

vertinimas. Laukų ir atskirai kultyvuojamų sklypų vietos nustatymas pagal dirvožemį ir vietos 

reljefą. Kitų laukų vietos nustatymo sąlygų laikymasis. Panašus laukų dydis, jo svarba ir 

laikymasis. Lauko interjero projektavimas. Sėjomainos ir kelių vietos nustatymas. Kelių 

vietos pagrindimas. Miško zonos laukų apsaugai. Daržovių sėjomainos projektavimo 

ypatybės. 

 

8. Vaisių sodų ir uogų plantacijų teritorijų projektavimas 

 Vaisių sodų ir uogų plantacijų projektavimo uždaviniai ir turinys. Vaisių sodų ir uogų 

plantacijų ploto elementai. Projektavimo užduotis, tyrimo darbai. Reikalavimai, kurių turi būti 

laikomasi planuojant vaisių sodus ir uogų plantacijas. Vaisių augalų ir veislių parinkimas ir 

vietos nustatymas. Kvadratinis dizainas: kvadratų dydis, konfigūracija ir vieta, veislių vieta 

ketvirtyje, sodinimo sistemos ir atstumai. Priešvėjinis dizainas. Sodo kelių projektavimas. 

Vaisių sodo teritorijos projektavimo sklype šalia namo ypatumai. 

 

9. Ganyklų projektavimas. 

Ganyklų projektavimo uždaviniai ir turinys. Ganyklų naudojimo sistemos. Ganyklų 

projekto elementai. Bandų formavimo principai, jų dydis, bandoms reikalingų ganyklų vietos 

nustatymas. Kelių ganyklose projektavimas. Aptvarų projektavimas: aptvarų skaičius ir dydis, 

vieta. Vandens tiekimo projektavimas. Tvorų projektavimas. 

 

10. Kaimo paramos tarnybos vaidmuo žemės ūkio vystyme. 

Kaimo paramos tarnybos funkcijos ir struktūra. Kaimo paramos tarnybos vaidmuo 

žemės drenavimo ir žemės naudojimo keitimo srityse. 

 

 

Laboratoriniai darbai 
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1. Objekto pasirinkimas, kartografinio pagrindo rengimas „Bentley MicroStation“ 

kompiuterinėje programoje. 
2. Žemės naudojimo plano rengimas „Bentley MicroStation“ programoje. 

3. Sėjomainos plano rengimas ir sėjomainos laukų projektavimas „Bentley 

MicroStation“ programoje. 

4. Vaisių sodo teritorijos planavimas „Bentley MicroStation“ programoje. 

5. Ganyklų teritorijos projektavimas „Bentley MicroStation“ kompiuterinėje programoje. 

6. Ūkio centro kūrimas ir modelio rengimas naudojant 3D spausdintuvą. 

 

Dalyko projektas 

Atlikdamas dalyko projektą, studentas rengia žemės ūkio paskirties žemės planavimo 

projektą. Pateikiami gyvenviečių, gamybos centrų ir kelių vietų sprendimai, projektuojamas 

ūkio centro modelis. Priklausomai nuo ūkio pasirinktos veiklos rūšies, ganyklų ir lauko 

išdėstymo projekto, studentas rengia sėjomainos projektą arba vaisių sodo ploto projektą. 
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