
 
 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 
 

Antrosios pakopos studijų programa 
 

Žemėtvarka 
 

Programos kodas 621H91001 

Dėstomoji kalba Lietuvių, rusų 

Studijų sritis ir kryptis (šaka) Technologijos mokslai, Inžinerija (Žemėtvarka) 

Studijų pakopa Antroji 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Žemėtvarkos magistras 

Studijų formos ir trukmė Nuolatinė (2), ištęstinė (iki 3) 

Programos apimtis, kreditais 120 

Studijų programos vykdymo pradžios data 1993 m. 

Studijų programos paskutiniojo patvirtinimo Universiteto 
senate data 

2011 m. birželio mėn. 28 d., protokolas Nr.506 

 

Studijų programos komitetas (patvirtintas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos nutarimu 2014 m. birželio mėn. 4 d. (protokolas Nr.41)) 
 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1 Dr. Virginija Gurskienė 
(pirmininkė) 

ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė 

2 Dr. Audrius Aleknavičius ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto profesorius 

3 Dr. Donatas Jonikavičius ASU Žemėtvarkos ir geomatikos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas 

4 Kazys Maskvytis Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkas 

5 Dr. Arvydas Povilaitis ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius 

6 Dr. Jolanta Valčiukienė ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanė, Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė 

7  ASU Žemėtvarkos programos studentė 



 

 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas 
 

Europos kraštovaizdžio konvencijoje, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, Lietuvos Respublikos žemės naudojimo strategijoje numatyta 

skatinti kraštovaizdžio apsaugą ir planavimą, numatytos prielaidos ir priemonės žemės, kaip gamtinės aplinkos dalies ir teritorinio pagrindo žmonių 

gyvenimui bei šalies ūkio plėtrai, racionaliam naudojimui. Žemės ištekliai yra nacionalinis turtas, nuo tinkamo jo naudojimo priklauso šalies ekonominė ir 

socialinė plėtra. Svarbiausi programų tikslai yra užtikrinti tolygią kaimo ir žemės ūkio plėtrą visuose regionuose, aplinkos biologinės įvairovės apsaugą ir 

optimalų  kraštovaizdžio  tvarkymą,  sudaryti  sąlygas  žemės  ūkio  struktūrų  formavimuisi,  suaktyvinti  žemės  rinką,  tuo  užtikrinant  efektyvesnį  žemės 

naudojimą. Šiems tikslams pasiekti reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai, gebantys analizuoti ir vertinti kultūrinio kraštovaizdžio formavimo ir 

gamtos išteklių racionalaus naudojimo, teritorijų planavimo ir racionalaus žemės naudojimo bei jos apskaitos klausimus, taikantys tobuliausius šiuolaikinius 

metodus ir technologijas, vykdyti naujus, ilgalaikius ir kompleksinius žemės naudojimo planavimo darbus. 
 

„Lietuvos ūkio ilgalaikės plėtros strategijoje“ numatyta valstybės kaimo ir žemės ūkio plėtros vizija, uždaviniai, tiesiogiai susiję su studijų programa 

„Žemėtvarka“. Tai kraštovaizdžio formavimas siekiant sukurti tinkamą žemėnaudos struktūrą, įgyvendinti teritorijų planavimo ir tvarkymo programas, 

racionalus žemės naudojimas ir žemės rinkos formavimas, geodezijos ir kartografijos darbai, žemės informacinė sistema. Visi šie uždaviniai užtikrina 

dabartinį ir perspektyvų pakankamą darbo rinkos poreikį studijų programos absolventams. 
 

 
 

Reikalavimai stojantiesiems 
 

-    baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) kraštotvarkos krypties studijos; 
 

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) technologijos mokslų kitų krypčių studijos, jeigu baigtoje studijų programoje kraštotvarkos dalykų bendra apimtis 

ne mažesnė kaip 30 kreditų; 
 

-    baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijos, jeigu baigtoje studijų programoje kraštotvarkos dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 

kreditų; 
 

- profesinio bakalauro kvalifikacija pagal giminingas studijų programas ir sėkmingai baigtos ASU papildomos studijos. Asmenys privalo turėti vienerių 

metų darbo stažą po koleginių (neuniversitetinių) studijų baigimo



 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
 

-    mokslinis ir pedagoginis darbas žemėtvarkos mokslo ir mokymo institucijose; 
 

-    projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas: 

-      kraštovaizdžio formavimo, teritorijų ir žemės tvarkymo bei naudojimo įstaigose; 

-      nekilnojamojo turto kadastro ir registro administravimo įmonėse; 

-      nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo, konsultavimo ir ekspertizės įstaigose; 
 

-    studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų srities doktorantūroje. 
 

 
 

Studijų programos tikslas 
 

Ugdyti žemėtvarkos specialistus, gebančius atlikti mokslinius ar taikomuosius tyrimus, spręsti problemas integruojant skirtingų sričių žinias ir pažangiausius 

metodus. 
 

 
 

Studijų programos dalinių tikslų, studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
 

Studijų 

programos 

daliniai 

tikslai 

Siekinių 
rūšys 

Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmasis 
dalinis tikslas 
– pagilinti 
inžinerijos 

mokslų 

krypties 

teorines žinias 

ir ugdyti 

gebėjimus, 

reikalingus 

mokslinei ar 

praktinei 

veiklai 

Žinios ir jų 
taikymas 

Globali ir lokali aplinkos komponentų kaita, tarptautinių susitarimų, šalies teisės aktų 
ir normatyvų nuostatos (1,3,6,dalykai). 
Geografinių ir kitų duomenų bazių struktūra, panaudojimo galimybės (2, 8 dalykai). 
Nekilnojamojo turto rinkos tyrimų metodologija (5 dalykas). 
Kaimo ir miesto vietovių plėtros aspektai (4, 7 dalykai) 

1. Agroaplinkosauginis vertinimas, 
2. Geografinių duomenų bazės, 
3. Kaimo kraštotvarka, 
4. Kaimo teritorijų plėtra ir žemės 
konsolidacija, 
5. Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, 
6. Saugomų teritorijų kraštotvarka, 
7. Urbanistinė žemėtvarka, 
8. Žemės išteklių informacinės sistemos 
9. Mokslinių tyrimų metodologija arba 
Taikomųjų tyrimų metodika 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Rodiklių atranka, sisteminimas, vertinimas (1, 3, 4, 5, 6, 7 dalykai). 
Naujausios GIS informacijos paieška, kaupimas, sisteminimas, vertinimas (2, 8 
dalykai) 
Žemėtvarkos srities tyrimų metodologijos bei skirtingų metodikų  taikymas, mokslinių 
tyrimų atlikimas. 

Specialieji 
gebėjimai 

Spręsti teritorinės kraštovaizdžių integracijos klausimus, nustatyti SSGG, vertinti ir 
modeliuoti procesus, parinkti optimalų variantą (1, 3, 6). 
Interpretuoti, pateikti rezultatus, įvertinti jų svarbą (2, 5, 8). 
Pateikti ir įvertinti darnios kaimo plėtros ir subalansuotos miestų plėtros projektus bei 

1. Agroaplinkosauginis vertinimas, 
2. Geografinių duomenų bazės, 
3. Kaimo kraštotvarka, 
4. Kaimo teritorijų plėtra ir žemės 



 

 

  scenarijus (4, 7). konsolidacija, 
5. Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, 
6. Saugomų teritorijų kraštotvarka, 
7. Urbanistinė žemėtvarka, 
8. Žemės išteklių informacinės sistemos 

Socialiniai ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Dalykiškai bendrauti su priskirtu personalu, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai 
pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims. 

Savarankiškai planuoti mokymosi procesą. 
Imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą. 
Imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus. 

Antrasis 
dalinis tikslas 
– išplėtoti 
duomenų 
apdorojimo, 
konsultacijų 
teikimo 

veiklos srityje 

ir kitų 

kraštotvarkos 

veiklai 

reikalingų 

žinių sistemą 

ir gebėjimus 

Žinios ir jų 
taikymas 

Pasirinktinai: 
Kraštovaizdžio struktūra, apsauga, atkūrimas (9, 10). 
Distanciniai tyrimai ir erdvinių duomenų modeliavimas (11). 
Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aplinkos, ekonominių bei socialinių padarinių 
įvertinimas(12). 
Žemės tvarkymo ir statybos teisinis reglamentavimas (13,14). 

9. Kraštovaizdžio architektūra, 
10. Kraštovaizdžio ekologija, 
11. Skaitmeninė fotogrametrija, 
12. Sprendinių poveikio  vertinimas, 
13. Statybos teisinis reguliavimas, 
14. Žemės tvarkymo reglamentavimas 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Problemos identifikavimas, duomenų analizė, sprendimų priėmimas 

Specialieji 
gebėjimai 

Interpretuoti bei vertinti gamtinę bei socialinę aplinką, nustatyti šias sritis įtakojančius 
veiksnius. 
Taikyti racionalaus naudojimo, darnios plėtros principus. 

9. Kraštovaizdžio architektūra, 
10. Kraštovaizdžio ekologija, 
11. Skaitmeninė fotogrametrija, 
12. Sprendinių poveikio  vertinimas, 
13. Statybos teisinis reguliavimas, 
14. Žemės tvarkymo reglamentavimas 

Turėti informacinių technologijų taikymo įgūdžių. 

Socialiniai ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Dirbti komandoje. 
Kvalifikuotai perteikti savo žinias kitiems specialistams ir visuomenei 

Kūrybiškai bei kritiškai mąstyti ir veikti. 
Atsakingai ir kvalifikuotai parengti tyrimų ataskaitas ir mokslinius straipsnius. 

Trečiasis 
dalinis tikslas 
- ugdyti 
gebėjimus 
savarankiškai 
atlikti 
mokslinio ar 
taikomojo 
pobūdžio 

Žinios ir jų 
taikymas 

Bendramokslinė mokslinių tyrimų metodologija ir metodų sistema. Mokslinės 
argumentacijos principai (10 dalykas) 

1 grupė: 
Geografinių duomenų analizavimo GIS technologijomis ypatumai (11, 12). 
ES šalių ir Lietuvos žemės administravimo sistemos ir procesai (14, 13, 15). 
arba – 2 grupė: 
Naujausios geodezijos darbų technologijos (17) 
ES sanglaudos ir struktūrinių fondų investiciniai projektai, jų rengimo ir valdymo 
ypatumai (17). 

10. Mokslinių tyrimų metodologija arba 
Taikomųjų tyrimų metodika, 
11. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

1 grupė: 
12. Erdvinė duomenų analizė, 
13. Žemės administravimo analizė, 
14. Tiriamasis darbas-1, 
15. Tiriamasis darbas-2 

arba 2 grupė: 



 

 

tyrimus, 
analizuoti 
veiklos 
rezultatus ir 
juos pristatyti 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Mokslinės problemos identifikavimas ir mokslinių hipotezių kėlimas. 
Bendramokslinių tyrimų taikymas ir integravimas. 
Duomenų apdorojimo ir modeliavimo metodų taikymas, panaudojant specializuotas 
kompiuterines programas. 
Mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatų interpretavimas, jų patikimumo nustatymas ir 
tyrimų išvadų formulavimas. 
Pažangiausių metodų moksliniuose ar taikomuosiuose tyrimuose taikymas. 

16. Geodezinių darbų automatizavimas, 
17. Investicinių projektų valdymas, 
18. Taikomasis tiriamasis darbas-1, 
19. Taikomasis tiriamasis darbas-2. 

Specialieji 
gebėjimai 

Savarankiškai atlikti mokslinius ar specialaus, taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti 
konsultacijas veiklos srityje. 
Koordinuoti projektus ir inovacijų diegimą. 
Mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatų analizė, viešas pristatymas ir gynimas. 

10. Mokslinių tyrimų metodologija arba 
Taikomųjų tyrimų metodika, 
11. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

1 grupė: 
12. Erdvinė duomenų analizė, 
13. Žemės administravimo analizė, 
14. Tiriamasis darbas-1, 
15. Tiriamasis darbas-2 

arba 2 grupė: 
16. Geodezinių darbų automatizavimas, 
17. Investicinių projektų valdymas, 
18. Taikomasis tiriamasis darbas-1, 
19. Taikomasis tiriamasis darbas-2. 

Socialiniai ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Perduoti savo žinias kitiems specialistams bei juos išaiškinti visuomenei 

Vykdyti praktinę veiklą žemėtvarkos ir žemės administravimo srityje. Atsakingai 
parengti tyrimų ataskaitas ir mokslinius straipsnius 

Vertybinės nuostatos Vadovautis aukščiausiomis profesinio sąžiningumo ir etinių vertybių nuostatomis. Moralės ir etikos principų laikymasis. 

Gamtos kaip nedalomos visumos samprata. Įsipareigojimas ir atsakomybė ateities kartoms. 

Žemėtvarkos projektavime naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės išteklius. 

Turėti kryptingą siekimą tausoti gamtos išteklius, formuoti kultūrinį kraštovaizdį ir siekti darnios ūkinės veiklos sąveikos su aplinkos 
apsauga 

Nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją ir kitiems perduoti įgytas žinias ir gebėjimus 



Eil. Nr. Studijų dalykai Apimtis Semestras 

kreditais valandomis nuolatinės formos 
(NL) 

ištęstinės formos 
(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI 
Privalomieji dalykai 

1 Kaimo kraštotvarka 6 160 1 1 

2 Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra 6 160 1 1 

3 Saugomų teritorijų kraštotvarka 6 160 1 2 

4 Žemės išteklių informacinės sistemos 6 160 1 2 

5 Geografinių duomenų bazės 6 160 2 3 

6 Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija 6 160 2 3 

7 Urbanistinė žemėtvarka 6 160 2 4 

8 Agroaplinkosauginis vertinimas 6 160 3 3 

Iš viso privalomųjų dalykų 48 1280 1-3 1-4 

Pasirenkamieji dalykai 
Iš viso pasirenkamųjų dalykų 12 320 3 5 

Pasirenkamųjų dalykų alternatyvos 

1 Kraštovaizdžio architektūra 6 160 3 5 

2 Kraštovaizdžio ekologija 6 160 3 5 

3 Skaitmeninė fotogrametrija 6 160 3 5 

4 Sprendinių poveikio vertinimas 6 160 3 5 

5 Statybos teisinis reguliavimas 6 160 3 5 

6 Žemės tvarkymo reglamentavimas 6 160 3 5 

Iš viso krypties dalykų apimtis 60 1600 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, DALYKAI SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PRAKTINEI VEIKLAI 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms 
1 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

2 Žemės administravimo analizė 6 160 2 2 

3 Tiriamasis darbas-1 6 160 2 4 

4 Erdvinė duomenų analizė 6 160 3 4 

5 Tiriamasis darbas-2 6 160 3 5 

Iš viso 30 800 x x 

Studijų dalykai, skirti pasirengti praktinei veiklai 
1 Taikomųjų tyrimų metodika 6 160 1 1 

2 Geodezinių darbų automatizavimas 6 160 2 2 

3 Taikomasis tiriamasis darbas-1 6 160 2 4 

4 Investicinių projektų valdymas 6 160 3 4 

5 Taikomasis tiriamasis darbas-2 6 160 3 5 

Iš viso 30 800 x x 

 

Antrosios pakopos (magistrantūros) Žemėtvarkos studijų programos planas



BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS 

1 Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 
 


