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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas 
 

„Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje“ ir „Lietuvos Respublikos žemės naudojimo strategijoje“ numatytos prielaidos ir priemonės žemės, kaip 

gamtinės aplinkos dalies ir teritorinio pagrindo žmonių  gyvenimui bei šalies ūkio plėtrai, racionaliam žemės  naudojimui. Žemės ištekliai yra 

nacionalinis turtas, nuo tinkamo jo naudojimo priklauso šalies ekonominė ir socialinė plėtra. Svarbiausi strategijų 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 optimaliai spręsti kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, teritorijų tvarkymo, racionalaus žemės naudojimo, jos apskaitos klausimus. 
 

„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 
 

Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas 
 

 
 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
 

-   projektinis – inžinerinis darbas valstybinėse ir privačiose įmonėse: 
 

o rengiančiose žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus; 
o atliekančiose žemės sklypų ir pastatų kadastrinius matavimus, žemės kartografavimo, dirvožemio tyrimo, žemės sklypų planų rengimo, kraštovaizdžio 

architektūros darbus, žemės rinkos tyrimus ir nekilnojamojo turto vertinimą; 

o savivaldybių administracijose; 
 

-   konsultacinis darbas savivaldybių administracijose ir įmonėse, teikiančiose konsultacines paslaugas nekilnojamojo turto perleidimo, žemės administravimo 

ir aplinkos tvarkymo ir kt. klausimais; 
 

-   studijas galima tęsti technologijos ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.



 

 

Studijų programos tikslas 
 

Rengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos žemėtvarkos specialistus, žinančius šiuolaikines žemėtvarkos mokslo teorijas ir pažangiausias 

technologijas, žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus ir metodus, turinčius 

teritorijų planavimo, žemės teisės, kadastrinių matavimų žinių, gebančius analizuoti žemės naudojimo ir žemės rinkos būklę, planuoti racionalų žemės 

naudojimą, formuoti žemės valdas, atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus bei šių objektų vertinimą. 
 
 

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 
– ugdyti pasaulėžiūrą, 

kritinį mąstymą ir 

formuoti pilietinės 

visuomenės narį, 

suvokiantį savo pareigas 

ir teises, puoselėjantį 

humanizmo idėjas, 

gebantį savarankiškai 

tobulinti žinias ir 

gebėjimus 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinios, reikalingos asmens platesnei erudicijai ir filosofiniais, 
etiniais bei humanistiniais principais pagrįstai pasaulėžiūrai ugdyti 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija 

Įgijus lingvistinių, sociakultūrinių ir tarpkultūrinių žinių veiksmingai 
ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniai tikslais. 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba 

Socialiniai 
ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Kritiškai mąstyti, analizuoti ir dalyvauti diskusijose bei rengti 
specialiuosius tekstus lietuvių/užsienio kalbomis 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Specialybės kalba, 
Specialybės užsienio kalba 

Bendrauti, dirbti savarankiškai ir komandoje Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Specialybės kalba, 
Specialybės užsienio kalba 

Antrasis dalinis tikslas 
– ugdyti technologijos 

mokslo srities bendrųjų 

inžinerijos žinių 

sistemą, formuojančią 

teorinius inžinerinės 

veiklos kompetencijos 

pagrindus, ir teritorijų 

planavimo, žemėtvarkos 
projektavimo, nekil -
nojamojo turto 
formavimo ir vertinimo, 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinoti ir taikyti matematinius, fizikinius ir cheminius metodus, 
mokslo pasiekimus ir naudojamas technologijas žemėtvarkos srityje, 
įgyti bendras žinias apie dirvožemius, žemės gamtines ir ūkines 
savybes, žemės ūkio veiklą, gamtinę aplinką 

Matematika, Bendroji ir taikomoji fizika, Taikomoji 
informatika, Aplinkos ir žmogaus sauga, Dirvotyra, 
Agronomijos pagrindai, Melioracija ir kelių inžinerija, 
Žemėtvarkos pagrindai 

Žinoti ekonominius-finansinius žemėtvarkos srities įmonių veiklos 
principus bei vadybinius-teisinius aspektus. Įsisavinti teisine 

nuostatas, reglamentuojančias nekilnojamojo turto objektų ir gamtos 

išteklių naudojimą bei  statybas. Taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus planuojant bei kontroliuojant žemės naudojimą, 

sprendžiant žemės ginčus ir kitaip reguliuojant bei administruojant 

žemės nuosavybės santykius. Analizuoti pagrindines žemėtvarkos 

problemas ir jas spręsti taikant mokslinius metodus. 

Aplinkos ir statybos teisė, Gamtos išteklių ekonomika, Žemės 
ūkio ekonomika ir politika, Žemės teisė, Žemėtvarkos 
vadyba, Žemėtvarkos projektavimas 



 

 

nekilnojamojo turto 
kadastro ir racionalaus 
gamtos išteklių naudojimo 
žinias, būtinas profesinės 
kompetencijos forma -
vimui 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Sisteminti ir analizuoti nekilnojamojo turto kadastro rodiklius, gebėti 
analizuoti nekilnojamojo turto rinką ir veiksnius, įtakojančius 
nekilnojamojo turto vertę 

Žemės informacinė sistema, Nekilnojamojo turto kadastras ir 
registras, Nekilnojamojo turto vertinimas 

Specialieji 
gebėjimai 

Inžinerinio projektavimo ar skaičiavimo žinias pritaikyti 
specifiniams žemėtvarkos uždaviniams spręsti 

Inžinerinė grafika, Topografija, Kompiuterinė žemėtvarkos 
grafika, Žemėtvarkos projektavimas, Geografinė informacinė 
sistema 

Įsisavinti teritorijų planavimo dokumentų rengimo pagrindus, mokėti 
projektuoti žemės sklypų formavimą ir jų ribų pakeitimą, nustatyti 
žemės naudojimo paskirtį ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, 
suplanuoti žemės naudmenų sudėties keitimo ir žemės gerinimo 
priemones, gebėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, 
žemės konsolidacijos, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, naudotis kompiuterinėmis 
technologijomis žemės tvarkymo planams rengti 

Kaimo plėtros žemėtvarka, Teritorijų planavimas, 
Kompleksinis kaimo vietovių planavimas, Kraštotvarka, 
Kompiuterinė žemėtvarkos grafika, Žemėtvarkos projektavimas, 
Geografinė informacinė sistema, Agronomijos pagrindai, 
Dirvotyra 

Nustatyti žemės ir statinių vertę, rengti žemės ir kito nekilnojamojo 
turto objektų kadastro dokumentus, paruošti techninę-juridin 
dokumentaciją nekilnojamojo turto sandoriams atlikti, įvairiais 
metodais vertinti ţemės sklypus ir kitą nekilnojamąjį turtą. 

Žemės kadastras, Statybos pagrindai, Nekilnojamojo turto 
kadastras ir registras, Žemės informacinė sistema, 

Nekilnojamojo turto vertinimas 

Įgyti braižybos, kaligrafijos ir kartografijos įgūdžių. Inžinerinė grafika, Topografija, Kompiuterinė žemėtvarkos 
grafika, Geografinė informacinė sistema 

Socialiniai 
ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Pateikti mokslinę ir metodinę informaciją argumentuotai ir aiškiai 
raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms 

Profesinės veiklos praktika, Bakalauro studijų baigiamasis 
darbas 

Trečiasis dalinis tikslas 
– ugdyti gebėjimus, 
būtinus 
žemėtvarkai 
artimose geodezijos, 
kadastro ir 
kartografavimo šakose 

Specialieji 
gebėjimai 

Dirbti su geodeziniais prietaisais, apdoroti geodezinių matavimų 
duomenis, kompiuterines programas naudoti žemės sklypų 
planams sudaryti, kartografinei medžiagai atnaujinti ir 
žemėtvarkos 
projektams rengti. 

Geodezija, Geidezijos pagrindų praktika, Geodeziniai 
matavimai ir fotogrametrija, geodezinių matavimų praktika, 
matavimai, Inžinerinė geodezija, 
Kompiuterinė žemėtvarkos grafika 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Rinkti ir apdoroti, interpretuoti bei analizuoti geografinius duomenis 
šiuolaikinėmis GIS technologijomis, naudotis GIS duomenų bazėmis 

Kartografija, Geodeziniai matavimai ir fotogrametrija, 
Geografinė informacinė sistema 

Vertybinės nuostatos Vadovautis aukščiausiomis profesinio sąžiningumo ir etinių vertybių nuostatomis. Laikytis moralės ir etikos principų. 

Gamtos, kaip nedalomos visumos samprata. Įsipareigojimas ir atsakomybė ateities kartoms. Žemėtvarkos projektavime naudotis 
šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis ţemės išteklius 



 

 
 

Pirmosios pakopos (bakalauro) Žemėtvarkos studijų programos planas 
 

Eil. Nr. Studijų dalykai, 

praktikos, 

Apimtis Semestras 

kreditais valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms 

(I) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 KR.) 

1 Filosofija 3 80 1 1 

2 Specialybės užsienio kalba 3 80 1 1 

3 Profesinė etika 3 80 2 2 

4 Psichologija 3 80 2 2 

5 Specialybės užsienio kalba 3 80 2 2 

6 Specialybės kalba 3 80 3 3 

Iš viso 18 480 x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS ŠAKOS (ŽEMĖTVARKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (168 KR.) 
1 Bendroji fizika 5 133 1 1 

2 Inžinerinė grafika 4 107 1 2 

3 Matematika-1 6 160 1 1 

4 Taikomoji informatika 4 107 3 4 

5 Žemėtvarkos pagrindai 5 133 1 1 

6 Matematika-2 6 160 2 2 

7 Taikomoji fizika 3 80 2 2 

8 Topografija 9 240 2 3 

9 Agronomijos pagrindai 3 80 4 6 

10 Aplinkosaugos ir statybos teisė 3 80 3 7 

11 Žemės kadastras 5 133 3 4 

12 Dirvotyra 4 107 4 5 

13 Kompiuterinė žemėtvarkos grafika 6 160 4 5 

14 Statybos pagrindai 3 80 4 8 

15 Aplinkos ir žmogaus sauga 6 160 5 3 

16 Gamtos išteklių ekonomika 4 107 5 7 

17 Melioracija ir kelių inžinerija 6 160 5 8 

18 Teritorijų planavimas 6 160 5 7 

19 Kaimo plėtros žemėtvarka 6 160 6 9 

20 Kraštotvarka 6 160 6 8 

21 Profesinės veiklos praktika 6 160 6 8 

22 Žemės ūkio ekonomika ir politika 4 107 6 9 

23 Kompleksinis kaimo vietovių planavimas 4 107 7 11 



 

 
24 Nekilnojamojo turto kadastras ir registras 5 133 7 11 

25 Programos alternatyvusis dalykas 4 106 7 10 

26 Žemės informacinė sistema 3 80 7 11 

27 Žemės teisė 6 160 7 9 

28 Žemėtvarkos projektavimas 8 214 7 10 

29 Nekilnojamojo turto vertinimas 6 160 8 12 

30 Programos alternatyvusis dalykas 5 133 8 11 

31 Žemėtvarkos vadyba 7 187 8 10 

32 Bakalauro studijų baigiamasis darbas 12 320 8 12 

Iš viso 170  x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI KITOS STUDIJŲ ŠAKOS - GEODEZIJOS DALYKAI (45 KR.) 
1 Geodezijos pagrindų praktika 3 80 2 3 

2 Geodezija 6 160 3 5 

3 Kartografija 6 160 3 4 

4 Geodeziniai matavimai ir fotogrametrija 9 240 4 6 

5 Geodezinių matavimų praktika 6 160 4 6 

6 Geografinė informacinė sistema 5 133 5 7 

7 Inžinerinė geodezija 5 133 6 9 

Iš viso 40  x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.) 
1 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 3 4 

2 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 4 5 

3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 5 6 

4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 6 7 

Iš viso 12 320 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje (įskaitant mokomąsias praktikas integruotas 
į studijų dalykus) 

15 481 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 320 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 240 6400 x x 

 


