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6 Dr. Jolanta Valčiukienė ASU  Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė 

7 Laura Raulinaitytė ASU Žemėtvarkos programos 1 pakopos 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) aplinkos inžinerijos krypties studijos; 
 

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) inžinerijos krypčių grupės studijos, jeigu baigtoje studijų programoje žemėtvarkos, geodezijos arba kraštotvarkos 

dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų; 
 

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijos, jeigu baigtoje studijų programoje žemėtvarkos, geodezijos arba kraštotvarkos dalykų bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų; 
 

- profesinio bakalauro kvalifikacija pagal giminingas studijų programas ir sėkmingai baigtos ASU papildomos studijos. 



 

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 inžinerijos, socialinių, verslo ir viešosios vadybos  mokslų krypties  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 

Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

1 2 3 

Žinios ir gebėjimai 
Gerai žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų pagrindus, 

nuodugniai žinoti bei suprasti bendrosios inžinerijos studijų krypties 

principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams 

spręsti. Žinoti globalią ir lokalią aplinkos komponentų kaitą, tarptautinių 

susitarimų, šalies teisės aktų ir normatyvų nuostatas. 

Geografinių duomenų bazės, Kaimo kraštotvarka, Agroaplinkosauginis vertinimas, 

Kraštovaizdžio architektūra, Kraštovaizdžio ekologija, Skaitmeninė fotogrametrija, 

Statybos teisinis reguliavimas, Žemės tvarkymo reglamentavimas. 

Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius inžinerijos srities pasiekimus. 

Gebėti taikyti naujausias specializuotas GIS ir kitas projektavimo 

programas. 

Geografinių duomenų bazės, Žemės išteklių informacinės sistemos, Erdvinė duomenų 

analizė. 

Inžinerinė analizė 
Gebėti spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas 

problemas. Įvairių aplinkos rodiklių atranka, sisteminimas ir vertinimas. 

Gamtinės bei socialinės aplinkos interpretavimas ir vertinimas, 

problemų identifikavimas. 

Agroaplinkosauginis vertinimas, Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija, 

Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, Saugomų teritorijų kraštotvarka, Urbanistinė 

žemėtvarka, Žemės administravimo analizė, Kraštovaizdžio architektūra, Kraštovaizdžio 

ekologija, Mokslinių tyrimų metodologija, Tiriamasis darbas – 1, Tiriamasis darbas – 2, 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas. 

Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams 

uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, 

įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir 

eksperimentinius tyrimo metodus. Žinoti žemėtvarkos, nekilnojamojo 

turto rinkos tyrimų srities tyrimų metodologiją, erdvinių duomenų 

apdorojimo ir modeliavimo metodus. 

Geografinių duomenų bazės, Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, Mokslinių 

tyrimų metodologija, Žemės išteklių informacinės sistemos, Erdvinė duomenų analizė, 

Geodezinių darbų automatizavimas 

Gebėti taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir 

jų sprendimams įgyvendinti – distancinių tyrimų, erdvinės analizės 

panaudojimas, skirtingų erdvinių duomenų panaudojimas teritorijos 

analizei bei planavimui. 

Geografinių duomenų bazės, Mokslinių tyrimų metodologija, Žemės išteklių 

informacinės sistemos, Skaitmeninė fotogrametrija, Erdvinė duomenų analizė, 

Geodezinių darbų automatizavimas 



1 2 3 

Inžinerinis 

projektavimas 

Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsti nestandartines 

problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų 

kryptimis. Pateikti ir įvertinti darnios plėtros projektus bei galimus 

scenarijus. 

Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija, Saugomų teritorijų kraštotvarka, Kaimo 

kraštotvarka, Kraštovaizdžio architektūra, Tiriamasis darbas – 1, Tiriamasis darbas – 2 

Gebėti priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su daugialypėmis, 

techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.  

Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija, Kraštovaizdžio architektūra, Erdvinė 

duomenų analizė, Geodezinių darbų automatizavimas 

Fundamentiniai ir 

taikomieji tyrimai 

Gebėti atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus 

duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos 

šaltiniais. Žinoti esamus geoduomenų rinkinius bei gebėti ieškoti, kaupti 

ir sisteminti naujausią GIS informaciją. 

Žemės išteklių informacinės sistemos, Geografinių duomenų bazės, Magistrantūros 

studijų baigiamasis darbas 

Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius 

tyrimus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas 

Mokslinių tyrimų metodologija, Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, Tiriamasis 

darbas – 1, Tiriamasis darbas – 2. 

Inžinerinių 

uždavinių 

sprendimas 

Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti 

daugialypes inžinerines problemas. 

Agroaplinkosauginis vertinimas, Kraštovaizdžio architektūra, Žemės administravimo 

analizė, Statybos teisinis reguliavimas, Sprendinių poveikio vertinimas. 

Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, 

mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą. Gebėti 

taikyti skirtingas projektavimo metodikas, naudotis GIS bei geodezinių 

matavimų programine įranga. 

Saugomų teritorijų kraštotvarka, Urbanistinė žemėtvarka, Žemės išteklių informacinės 

sistemos, Geografinių duomenų bazės, Skaitmeninė fotogrametrija, Geodezinių darbų 

automatizavimas, Erdvinė duomenų analizė. 

Išmanyti etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos 

reikalavimus. 

Agroaplinkosauginis vertinimas, Saugomų teritorijų kraštotvarka, Statybos teisinis 

reguliavimas, Žemės tvarkymo reglamentavimas, Investicinių projektų valdymas. 

Asmeniniai ir 

socialiniai 

gebėjimai 

Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti 

komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, 

lyderiu. 

Visi programos dalykai 

Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir 

aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, 

suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą. 

Visi programos dalykai 

Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti 

technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais 

Statybos teisinis reguliavimas, Žemės tvarkymo reglamentavimas, Investicinių projektų 

valdymas. 

 

 



Antrosios pakopos (magistrantūros) Žemėtvarkos studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų dalykai 

Apimtis Semestras 

kreditais valandomis 
nuolatinės formos 

(NL) 

ištęstinės formos 

(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI (66 kr.) 

Privalomieji dalykai 

1 Kaimo kraštotvarka 6 160 1 1 

2 Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra 6 160 1 1 

3 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

4 Saugomų teritorijų kraštotvarka 6 160 1 2 

5 Žemės išteklių informacinės sistemos 6 160 1 2 

6 Žemės administravimo analizė 6 160 2 2 

7 Geografinių duomenų bazės 6 160 2 3 

8 Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija 6 160 2 3 

9 Urbanistinė žemėtvarka 6 160 2 3 

10 Erdvinė duomenų analizė 6 160 3 4 

11 Agroaplinkosauginis vertinimas 6 160 3 4 

Iš viso privalomųjų dalykų 66 1760 1-3 1-4 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, DALYKAI SKIRTI GILESNĖMS STUDIJOMS IR TIRIAMAJAM DARBUI 

3 Tiriamasis darbas-1 6 160 2 4 

5 Tiriamasis darbas-2 6 160 3 5 

Pasirenkamieji dalykai gilesnėms studijoms 

Iš viso pasirenkamųjų dalykų 12 320 3 5 

Pasirenkamųjų dalykų alternatyvos 

1 Geodezinių darbų automatizavimas 6 160 3 5 

2 Investicinių projektų valdymas 6 160 3 5 

3 Kraštovaizdžio architektūra 6 160 3 5 

4 Kraštovaizdžio ekologija 6 160 3 5 

5 Skaitmeninė fotogrametrija 6 160 3 5 

6 Sprendinių poveikio vertinimas 6 160 3 5 

7 Statybos teisinis reguliavimas 6 160 3 5 

8 Žemės tvarkymo reglamentavimas 6 160 3 5 

Iš viso dalykų, skirtų gilesnėms studijoms ir tiriamajam darbui, apimtis 24 640 x x 

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 

 

 


