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ŽEMĖS NAUDOJIMAS SAVIVALDYBĖJE  

Jelgava 

 

Programa 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: JurZ1011 

2 kreditai (32 val.): paskaitos – 16 val., laboratoriniai darbai – 16 val. 

Vertinimas: oficialus testas, vertinamas balu. 

Autorius: Vivita Puķīte, ekonomikos mokslų daktarė, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros 

docentė  

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ 

dalykas, dėstomas nuolatinės ir ištęstinės formos studijų 2-ą semestrą. 

 

Anotacija 

 Studentai įgyja supratimą apie žemės naudojimo sampratą. Studijų dalykas suteikia 

supratimą ir žinias apie žemės naudojimo ir apsaugos sąlygas savivaldybės teritorijoje, 

savivaldybės žemės priežiūrą, savivaldybės nuosavybės teise valdomą žemės tvarkymą ir jos 

teisėtą valdymą, taip pat nuskurdusių teritorijų stebėjimą ir prevencines savivaldybės teritorijų 

skurdimo priemones. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalykas apžvelgia darnaus žemės naudojimo, inventorizacijos ir apsaugos 

galimybes savivaldybėse. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę studijų dalyką, studentai turės: 

 žinias apie teisinius žemės naudojimo savivaldybėje aspektus, taip pat žemės naudojimo ir 

apsaugos sąlygas; 

 įgūdžius praktiškai panaudoti įgytas žinias savivaldybės teritorijoje esančios žemės 

tvarkymui; 

 kompetenciją savarankiškai susipažinti, atsirinkti ir analizuoti informaciją bei duomenis 

ir naudoti įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius savivaldybės teritorijos stebėsenos 

procese. 

 

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

pagrindai“.  

- Studijų dalykas suteikia galimybę tikslingiau įsisavinti dalykus, susijusius su teritorijų 

planavimu ir organizavimu. 

 

Reikalavimai individualiam darbui: 

Bibliografijoje pateiktos teorinės medžiagos studijavimas savarankiškai. 

 



Žinių įvertinimas: 

- Oficialaus testo vertinimas grindžiamas dviem sėkmingai raštu atliktais testais ir 

išlaikytais laboratoriniais darbais arba visos semestro metu išmoktos medžiagos raštu 

atliktu testu. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

- Už praleistus arba neišlaikytus testus ir praleistus laboratorinius darbus 

atsiskaitoma dėstytojo nurodytu laiku. 
 

 

Išplėstinis programos turinys  
 

Įvadas 

Studijų dalyko „Žemės naudojimas savivaldybėje“ turinys. Studijų dalyko tvarka ir 

reikalavimai. Literatūros sąrašas. 

 

Žemės naudojimo samprata, tikslai, uždaviniai. 

Žemės naudojimo sampratos, jų paaiškinimai ir supratimas įvairiais istoriniais laikotarpiais. 

Žemės naudojimo tikslai, poreikiai. Žemės naudojimo uždaviniai. Žemės naudojimo 

savivaldybėje tikslai ir uždaviniai. 

 

Žemės naudojimo ir apsaugos principai ir sąlygos. 

Efektyvus gamtinių išteklių valdymas ir darnus vystymasis. Žemės naudojimo kategorijos. 

Žemės naudojimo kategorijų keitimo reikalavimai. Žemės naudotojų pareigos. Žemės 

naudojimo sąlygos. 

 

Žemė viešosios infrastruktūros ir prieinamumo savivaldybės teritorijoje teikimui.  

Galimybės naudotis viešosiomis vietomis ir paslaugomis suteikimas. Prieigos prie vidaus 

viešųjų vandenų ir specialiai saugomų gamtinių teritorijų suteikimas. Prieigos prie naujai 

sukurtų žemės sklypų suteikimas. Žemės naudojimas kelių priežiūrai. 

 

 

Savivaldybės žemėtvarkos kompetencija. 

Žemėtvarka savivaldybės teritorijoje. Savivaldybių rezervų žemės fondas. Teritorijos plėtros 

ir žemės naudojimo planavimas 

 

Laisvų žemės sklypų naudojimas savivaldybės teritorijoje. 

Informacijos apie laisvus žemės sklypus savivaldybės teritorijoje gavimas. Laisvų žemės 

sklypų naudojimo galimybių vertinimas. Planuojamas laisvų žemės sklypų naudojimas. 

 

Dykrų naudojimas savivaldybės teritorijoje. 
Informacijos apie nuskurdusias teritorijas gavimas. Teritorijos matavimas, dykrų aptikimas ir 

registravimas. Dykrų naudojimo galimybių įvertinimas. Planuojamas dykrų naudojimas. 

 

Laboratoriniai darbai: 

1. Žemės naudojimo indikatoriai. 

2. Žemės naudojimo duomenų pasirinkimas pasirinktoje savivaldybėje. 

3. Žemės naudojimo duomenų analizė, naudojant „ArcGIS“ programinę įrangą. 

4. Prieigos sprendimai parapijoje, naudojant „Bentley MicroStation“ programinę 

įrangą. 

5. Teritorijos matavimų rengimas. 

6. Laisvi žemės sklypai, galimybės juos toliau naudoti. 



7. Nuskurdusių teritorijų nustatymas naudojant „ArcGIS“ programinę įrangą. 

8. Nuskurdimo prevencijos sprendimai. 
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