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1 priedas  
 

Pirmosios pakopos Miškininkystės studijų programos studijų programos dalykų aprašai 
 

Kodas Studijų dalyko pavadinimas Psl. 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

KEKAB024 Specialybės kalba 5 

KEFPB012 Filosofija 9 

KEFPB044 Visuomenės raida  14 

KEFPB030 Psichologija 18 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai (B2 - 4 lygis) 22 

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai (B2 - 4 lygis) 29 

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 - 4 lygis) 35 

KEKAB018 Specialybės anglų kalba (C1 - 5 lygis) 41 

KEKAB019 Specialybės prancūzų kalba (C1 - 5 lygis) 47 

KEKAB020 Specialybės vokiečių kalba (C1 - 5 lygis) 53 

Studijų krypties privalomi studijų dalykai, praktikos, baigiamasis atsiskaitymas 

MFITB009 Aukštoji matematika ir tikimybių teorija 59 

AFBBBB003 Augalų biologija 63 

MEAEB033 Bendroji chemija 67 

MFITB034 Informatika 72 

MEAEB020 Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga  78 

MEMBB002 Dendrologija  84 

AFADB019 Dirvotyra (su 1,0  kr. mokomąja praktika) 88 

MFITB069 Specialioji fizika 93 

MEMMB003 Geomatikos pagrindai  98 

MEMMB004 Dendrometrija 106 
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IFISB060 Žmogaus sauga 118 

MEMBB008 Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo technologijos 123 

MEMBB009 Miško atkūrimas ir įveisimas 132 

MEMBB010 Miško žvėrių ir paukščių biologija 139 

MEMBB011 Miško ekologija 145 

MEMMB005 Motorizuotos medžiapjūtės technologijos (su 1,0 kr. mokomąja praktika) 150 

MEMBB012 Miško apsauga   156 

MEMMB006 Miškų ūkio kompiuterika 162 

MEMBB013 Medžioklėtyros pagrindai 166 

VŽVIB039 Miško hidromelioracija ir keliai 171 

MEMMB002 Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai 176 

MEMBB014 Medynų formavimas ir  kirtimai 181 

MEMMB007 Miško prekių mokslas   186 

MEMMB008 Miško politikos ir teisės pagrindai 193 

MEMMB038 Miško ekonomika ir gamybos organizavimas 198 

MEMMB009 Miškų ūkio valdymas 202 

MEMMB010 Privatus miško ūkis 208 

MEMMB011 Miškotvarka 212 

MEMMB012 Miško eksploatacija (su 1,0 kr. mokomąja praktika) 217 

MEMBB015 Augalų biologijos ir dendrologijos mok. praktika 223 

MEMMB013 Geomatikos pagrindų ir dendrometrijos mokomoji praktika 226 

MEMBB017 Miškininkystės kompleksinė praktika I 236 

MEMBB018 Miškininkystės kompleksinė praktika II 240 

MEMBB019 Profesinės veiklos praktika 244 

MEBDB001 Baigiamasis darbas 248 
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Pasirenkami dalykai gilesnei specializacijai krypties šakose 

IFISB057 Miškų ūkio technika 254 

AFADB011 Agronomijos pagrindai 259 

MEMBB020 Biotechnologijų pagrindai miškininkystėje 266 

MEMBB021 Pelkinė miškininkystė 271 

MEMBB022 Plantacinė miškininkystė 276 

MEMBB023 Ekologinė miškininkystė (+ 1 kr. mokomoji praktika) 281 

MEMBB024 Medynų formavimas įvairios paskirties miškuose 289 

MEMBB052 Kompiuterinė grafika želdynų projektavime 293 

VŽHSB016 Statybos inžinerijos pagrindai 299 

MEMBB026 Kraštovaizdžio architektūros, miestų ir rekreacinės miškininkystės 
pagrindai 

303 

MEMBB061 Rekreacinių teritorijų planavimas  309 

AFŽMB051 Gėlininkystė ir vejininkystė 315 

MEMBB060 Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra 320 

MEMBB028 Dekoratyvioji dendrologija 326 

MEMBB029 Kraštovaizdžio ekologija 330 

MEMBB030 Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, fiziologija, ligos ir parazitai 337 

MEMBB031 Medžioklės produktai 342 

MEMBB032 Medžioklės technologija ir biotechnija 346 

MEMBB033 Medžioklėtvarka 351 

MEMBB034 Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, žvėrininkystė ir kinologija 356 

MEMMB014 Medynų našumas 361 

MEMMB015 Nuotoliniai metodai 366 

MEMMB016 Miškų inventorizacija 373 
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MEMMB017 Miško produktų apskaita 379 

MEMMB018 Daugiatikslio miško ūkio ekonomika 384 

MEMMB019 Miško logistika 388 

MEMMB020 Miško bioenergetika 392 

MEMMB021 Medienotyra 397 

MEMMB022 Miško ir medienos įmonių ekonomika 403 
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Kalbų katedra 
 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB024 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės kalba 
Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian for Specific Purposes 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 
32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Individualios užduotys 8 
Konsultacijos 2 Komandos darbas 8 
Egzaminas 2 Pasirengimas pratyboms 4 
  Testas 6 
  Pasirengimas egzaminui 6 

 
Dalyko paskirtis: 
 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 

 
Studijų  dalyko  tikslas:  Studentai  turi  įgyti  specialybės  kalbos  kultūros  pagrindus:  perprasti 
norminamąsias rekomendacijas, pasirinktos studijų programos terminijos ypatumus, gebėti laisvai ir 
įtaigiai kalbėti bendrosiomis studijų programos temomis, tinkamai rašyti moksliniu stiliumi. 
Reikalingas  pasirengimas  dalyko  studijoms:  Lietuvių  kalbos  gramatikos  ir  kalbos  kultūros 
pagrindai, fundamentinės fizinių mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:     Studento žinios ir supratimas: Perpras kalbinius reikalavimus 
terminams. Išmoks naudoti specialiosios informacijos šaltiniais, juos atsirinkti, sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. Išmanys studijų darbų rašymo ypatumus, mokės sukomponuoti mokslinį tekstą. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: Taikys ir interpretuos viešojo dialogo strategijos teoriją, gebės pasirengti 
diskusijai ir jai vadovauti. Įgys viešųjų monologinių kalbų sakymo įgūdžių, taikys klausytojų 
dėmesio valdymo būdus, išmanys kalbėjimo ir klausymosi etiketo reikalavimus. 
Vertybinės nuostatos: Brandins pagarbą gamtai, puoselės dvasines vertybes ir tautinį paveldą. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
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1.   Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2.   Gebėjimas taisyklingai vartoti pasirinktos studijų programos terminus, vertinti šalutinius ir 
pagrindinius terminų variantus. 
3.   Monologinės viešosios kalbos parengimo ir pristatymo kokybė. 
4.   Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, argumentavimo vertė. 
5.   Bendrųjų studijų darbų reikalavimų taikymas atliekant individualias užduotis. 
 
 
Dalyko turinys: 
Pratybos: 
I. Įvadas. (Pr 4, Pp 2) 
Valstybinė  kalba,  valstybinės  kalbos  politikos  tikslai.  Kalbos  atmainos.  Specialybės  ir 
profesijos kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. (Pr 2, Pp 1) 
Terminija – specialiosios komunikacijos pagrindas. Kalbos norma. Kalbos normų diegimo praktika. 
Normų pažeidimai, jų vertinimas. (Pr 2, Pp 1) 
II. Mokslo ir profesinės kalbos ypatumai. (Pr 17, Pp 10) 
Sąvoka ir objektas. Sąvokos turinys ir apimtis. Sąvokų santykiai. Sąvokų sistemos. Sąvokų žymenys. 
(Pr 2, Pp 2) 
Termino samprata. Technikos terminų sistemos ir šaltiniai.
 Terminizacija ir 
determinizacija. Reikalavimai terminams. (Pr 3, Pp 1) 
Pasirinktos studijų programos terminų sudarymo principai. Priesagų vedinių reikšmės ir darybos 
kategorijos. Galūnių vedinių specifika. Dūriniai. Priešdėlių vediniai. (Pr 4, Pp 2) 
Specialybės terminijos klaidų šaltiniai ir pobūdis. Nenorminiai variantai. (Pr 3, Pp 2) 
Terminų kirčiavimas. (Pr 4, Pp 2) 
Terminų standartai. Terminų žodynai. Terminų ir žinių bankai. (Pr 1, Pp 1) 
III. Viešasis kalbėjimas. (Pr 10, Pp 10) 
Viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos. Viešųjų kalbų tipai, jų rengimas ir sakymas; pasirengimo
 formos, kompozicijos stilistika, sakymo būdas, kalbos taisyklingumas, 
ekstralingvistiniai elementai. Monologinės informacinės kalbos technologijų rengimas. (Pr 5, Pp 6) 
Dialogo  ir  polilogo  ypatumai.  Pasirengimas  dialogui.  Kalbėjimo  ir  klausymo  kultūra. 
Dialogo   strategija.   Vadovavimas   dialogui.   Studentų   diskusija:   „Medžioklė   –   vertinimai, 
problemos, tradicijos“ (miškininkystės studijų programa), „Skaudi tiesa apie žmogų ir gamtą“ 
(taikomosios   ekologijos   studijų   programa),   „Miškai   visuomenei   –   vertinimai,   problemos, 
tradicijos“ (miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programa). (Pr 5, Pp 4) 
IV. Rašytinis specialybės tekstas. (Pr 13, Pp 10) 
Rašto darbų žanrai. Atskirų mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. (Pr 3, Pp 2) 
Rašto darbų stilius. Loginiai ir kalbiniai reikalavimai. Mokslinio stiliaus ydos. Mokslinio stiliaus 
individualumas. Populiarusis mokslinis stilius. (Pr 4, Pp 3) 
Citavimas ir perfrazavimas.   Priedų tvarkymas ir pateikimas. Rašytinio mokslinio teksto santraukos 
rašymas. (Pr 4, Pp 3) 
Specialieji raštai. Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, prašymas, ataskaita. (Pr 2, Pp 
2) 
Dalyko studijų metodai: Taikomi aktyvieji metodai: diskusija, pokalbis, debatai,   darbas 
grupelėmis, užduočių pristatymas, taip pat pasakojimas, aiškinimas. Pasirengimo praktiniams 
darbams metodai: vadovėlių tekstų įvairiapusė savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų 
savarankiškas sprendimas, savo klaidų analizė. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų 
kriterinė kaupiamoji vertinimo sistema. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individuali ir komandinė užduotis 0,2 9 sav., 11 sav. 
Pasirengimas praktiniam darbui 0,3 kiekvieną savaitę 
Testas 0,2 8 sav. 
Egzaminas 0,3 per egzaminų sesiją 

 
Studijų  programos  rezultatų  (siekinių)  sąsajos  su  studijų  dalyko  rezultatais  bei  studijų  ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais: 
 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pažinti ir taikyti 
specialiąją 
terminologiją, gebėti 
rengti specialiuosius 
tekstus. 

Perpras kalbinius 
reikalavimus terminams, 
išmoks naudotis 
specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos atsirinkti, sisteminti 
ir pritaikyti praktikoje. 
Išmanys studijų darbų 
rašymo ypatumus, mokės 
sukomponuoti mokslinį 
tekstą. 

Aiškinimas, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių klaidų 
analizė, darbas su 
šaltiniais, atskirų 
mokslinio teksto dalių 
rašymas. 

Testavimas, redagavimas 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti 
diskusijose. 

Taikys ir interpretuos 
viešojo dialogo 
strategijos teoriją, gebės 
pasirengti diskusijai ir jai 
vadovauti. Įgis viešųjų 
monologinių kalbų 
sakymo įgūdžius. 

Darbas grupelėmis, 
literatūros analizė, 
recenzijų rašymas ir 
aptarimas. 

Diskusija, 
pranešimas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve. 

Išmanys kalbėjimo ir 
klausymosi etiketą, 
neverbalinės 
komunikacijos principus, 
taikys klausytojų dėmesio 
valdymo 

Pokalbis, pasakojimas, 
probleminiai klausimai, 
atskirų atvejų analizė. 

Individualiųjų užduočių 
pristatymas, debatai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1.   Dabartinis lietuvių kalbos žodynas. 2000. Vyr. red. St. Keinys. (http://www.lki.lt/dlkz/) 
2.   Kalbos patarimai (G1, S1, 2, 3, L4). 2002, 2003,2005. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
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leidybos institutas. 
3.   Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai (http://www.vlkk.lt/) 
4.   Kazlauskienė,  A.;  Rimkutė,  E.;  Bielinskienė,  A.  2001.  Bendroji  ir  specialybės  kalbos 
kultūra. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras. 
5.   Žilinskas, P. J. 2003. Patarimai rengiantiems rašto darbus. Vilnius: VU leidykla. 
 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1.   Aiškinamasis   medienos   terminų   žodynas.   1998.   Ats.   red.   B.   Papreckis.   Kaunas: 
Technologija. 
2.   Bartkevičienė,  R.;  Petniūnienė,  N.  2008.  Specialybės  kalbos  patarimai  ir  praktinės 
užduotys. LŽŪU Leidybos centras. 
3.   Kanceliarinės kalbos patarimai. 2002. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 
4.   Kisielienė, D.; Grigienė, J.; Grigas, A. 2001. Dendrologijos vardynas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas. 
5.   Stravinskienė, V. 2004. Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis. Kaunas: Šviesa. 
6.   Vladarskienė, R. 2004. Dokumentų tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: asist. A. Čižikaitė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai:   
Aprašą  parengė:  lekt.  Regina  Bartkevičienė,  Kalbų  katedra;  lekt.  Nijolė  Petniūnienė,  Kalbų 
katedra 
 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. N. Račkauskaitė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos  ir 
miškininkystės institutas 
 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEFPB012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Filosofija 
Pavadinimas anglų kalba: Philosophy 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val. (24/24 AB/NB), 
savarankiškam darbui 32 val.  
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas seminarams 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 15 Pasirengimas egzaminui 16 
Seminarai 9   
... iš jų nuotoliniu būdu 9   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai 
bendrauti ir atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir 
kultūrai. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Bendras kompiuterinis raštingumas bei humanitarinis 
pasirengimas (istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, etnologijos ir kt. žinios). 
Dalyko studijų rezultatai: 
   Studento žinios ir supratimas: 1) žinos filosofijos klasikines koncepcijas, pagrindines problemas ir 
filosofijos vaidmenį kultūroje; 2) įgis metodologinį supratimą apie mokslinio žinojimo principus, o 
taip pat skirtingų žinojimo tipų koegzistencijos aplinkybes, prieštaras ir sąsajas; 3) žinos žmogaus 
bei šiuolaikinės moralės filosofijos koncepcijas. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: 1) gebės taikyti pagrindines ontologijos, gnoseologijos, epistemiologijos ir 
etikos kategorijas: 2) gebės identifikuoti pagrindinius šiuolaikinės visuomenės kultūros tendencijas; 
3) gebės argumentuoti ir pagrįsti samprotavimo išvadas. Įgūdžiai: 1) įgis moralinių individo veiksmų 
bei šiuolaikinių socialinių reiškinių analizės bei vertinimo įgūdžių; 2) įgis savarankiško filosofinės 
literatūros studijavimo ir referavimo įgūdžių; 3) įgis komandinio darbo pristatant filosofines 
problemas įgūdžių.  
   Vertybinės nuostatos: pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai 
suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu; pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Filosofijos kategorijų, pagrindinių sąvokų supratimas 
ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; filosofinių problemų formulavimas ir 
analizė; gebėjimas argumentuoti ir pagrįsti samprotavimo išvadas; filosofinės literatūros 
savarankiškos studijos. 
Dalyko turinys: 
      Paskaitos: (P – 36 val. (21/15 AB/NB), E – 16 val.):  

1. Įvadinė paskaita (P 5 AB)  
2. Filosofijos kilmė, esmė ir reikšmė (P 3 AB; E 2) 
3. Pagrindiniai filosofijos raidos etapai (P 3 AB; E 2) 
4. Būties problema (P 3 AB; E 2) 
5. Ekologijos filosofija (P 4; E 2) 
6. Determinizmo problema (P 3 NB; E 1) 
7. Pažinimo teorija (P 3 NB; E 1) 
8. Tiesos problema (P 3 NB; E 1) 
9. Mokslo filosofija (P 3 NB; E 1) 
10. Filosofinė antropologija (P 3 NB; E 2) 
11. Moralės filosofija (P 3 AB; E 2) 

    Seminarai (S – 9 val. NB, Ps – 16 val.):  
1. Filosofija kaip pasaulio matymo būdas (S 3 NB; Ps 5) 
2. Postmodernizmas (S 3 NB; Ps 5) 
3. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje (S 3 NB; Ps 6) 

Dalyko studijų metodai: Paskaitos, skaitomos akivaizdiniu būdu panaudojant informacijos 
vizualizacijos priemones, vaizdo ir garso technologijas bei nuotoliniu būdu (paskaitos skaidrės, kita 
mokomoji medžiaga bei užduotys patalpinama virtualioje mokymosi aplinkoje) ištęstinių studijų 
studentams; seminarai nuotoliniu būdu ištęstinių studijų studentams; diskusijos bei forumai; 
filosofinės literatūros studijavimas, analizė ir pagrindinių problemų pristatymas; filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas, „minčių lietus“, esė. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. Galutinis dalyko įvertinimas – individualus kaupiamasis indeksas 
(IKI): IKI 0,3S + 0,7E. Egzaminas laikomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką. 
     Vertinimo instrumentai: probleminiai klausimai, testai, klausimai į kuriuos atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros šaltiniais, argumentų pagrįstumas ir pakankamumas, filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Seminarai 0,3 Seminarų metu 
Egzaminas 0,7 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Suvokti nuolatinio 
savęs tobulinimo 
svarbą gyvenant 
besivystančios 

Žinos filosofijos 
klasikines koncepcijas, 
pagrindines problemas 
ir filosofijos vaidmenį 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas 
filosofinės literatūros 
studijavimas ir 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

kultūroje pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  
 

literatūros šaltiniais, 
argumentų 
pagrįstumas, 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas 

Įgis metodologinį 
supratimą apie 
mokslinio žinojimo 
principus, o taip pat 
skirtingų žinojimų tipų 
koegzistencijos 
aplinkybes, prieštaras ir 
sąsajas 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas 
filosofinės literatūros 
studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  
 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais, 
argumentų 
pagrįstumas, testas, 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas 

informacinės 
visuomenės 
sąlygomis 

Žinos žmogaus bei 
šiuolaikinės moralės 
filosofijos koncepcijas 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas 
filosofinės literatūros 
studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  
 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais, 
testas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Įgis savarankiško 
filosofinės literatūros 
studijavimo ir 
referavimo įgūdžių  

Savarankiškas 
filosofinės literatūros 
studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais, 
argumentų pagrįstumas 
ir pakankamumas 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Gebės argumentuoti ir 
pagrįsti samprotavimo 
išvadas 

Filosofinio teksto 
studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas ir diskusija 
(forumas), filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  

Probleminiai 
klausimai, argumentų 
pagrįstumas ir 
pakankamumas, 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas 

Gebės taikyti 
pagrindines 
ontologijos, 
gnoseologijos, 
epistemiologijos ir 
etikos kategorijas 

Filosofinės literatūros 
studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas, “minčių 
lietus”, esė 

Probleminiai 
klausimai, argumentų 
pagrįstumas ir 
pakankamumas 

 
 
 
 
Taikyti visuminį 
požiūrį kuriant 
idėjas, vertinant 
nuomones, priimant Gebės identifikuoti 

pagrindines 

Savarankiškas 
filosofinės literatūros 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

šiuolaikinės 
visuomenės kultūros 
tendencijas 

studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas ir diskusija 
(forumas), “minčių 
lietus”, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais,  
argumentų 
pagrįstumas, 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas  

sprendimus 

Įgis moralinių individo 
veiksmų bei 
šiuolaikinių socialinių 
reiškinių analizės bei 
vertinimo įgūdžių 

Filosofinės, etinės 
problemos iškėlimas, 
pristatymas ir diskusija. 

Probleminiai 
klausimai, klausimai į 
kuriuos atsakoma 
atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais,  
argumentų pagrįstumas 
ir pakankamumas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Nekrašas E. Filosofijos įvadas. Vilnius, 2012. 
2. Filosofijos pamatai : mokomoji knyga / R. Biržys, A. Jasmontas, T. Kačerauskas. Vilnius, 

2008. 
3. Etika globalizacijos sąlygomis. Vilnius, 2004. 
4. Cambridge texts in the history of philosophy. Cambridge [etc.] Cambridge university press, 

2006. 
5. Dabkus R. Filosofija. Kaunas, 2009. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Europos mentaliteto istorija. Vilnius, 1998. 
2. Grinius J. Žmogaus problema technikos amžiuje. Vilnius, 1998. 
3. Filosofijos istorijos chrestomatija. XIX ir XX amžių vakarų Europos ir Amerikos filosofija. 

Vilnius, 1974. 
4. Sikora A. Susitikimai su filosofija : nuo Herakleito iki Huserlio. Vilnius, 2004. 
5. Sodeika T., Baranova J. Filosofija. Vilnius, 2002. 
6. Dupre B. 50 filosofijos idėjų, kurias privalu žinoti. Vilnius, 2009. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. Rita Garškaitė (AB/NB), Filosofijos, psichologijos 
ir profesinės edukologijos katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. Edvardas Čiuldė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 
katedra 
Aprašą parengė: lekt. Rita Garškaitė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: lekt., dr. Rita Urbaitytė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 
katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012 06 07,  protokolo Nr. 6. 
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Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 
 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEFPB044 
Pavadinimas lietuvių kalba: Visuomenės raida 
Pavadinimas anglų kalba: Development of Society 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36   
Seminarai 9 Pasirengimas seminarams 16 

Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 16 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai 
bendrauti ir atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius ir kūrybiškus absolventus Lietuvos ūkiui, 
mokslui ir kultūrai, galinčius savo asmenine saviraiška integruotis į globalią žinių visuomenę. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Bendras kompiuterinis raštingumas, humanitarinių bei 
socialinių mokslų vidurinio išsilavinimo lygmens žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
    Žinios ir supratimas: studentai žinos visuomenės tipologiją ir chronologiją; įgis žinių apie 
pagrindinius visuomenių skirtumus, supras visuomenės raidos dėsningumus; suvoks visuomenės 
politinės, socialinės, ekonominės bei kultūrinės organizacijos formas; įgis žinių apie globalizacijos 
poveikį visuomenei bei įtaką procesams Lietuvoje. 
           Gebėjimai: studentai gebės kritiškai analizuoti ir vertinti pasaulyje vykstančius procesus, 
kritiškai interpretuoti istorinius faktus, nustatyti dabarties problemų atsiradimo priežastis; laisvai 
bendrauti, atsakingai rinktis vertybes ir savo asmenine saviraiška sėkmingai integruotis į globalią 
žinių visuomenę. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Mokėjimas apibendrinti, argumentuotai pagrįsti savo teiginius; 
3. Aiškumas ir nuoseklumas dėstant mintis, atsakymų tikslumas ir visapusiškumas. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos  (P – 36 val., E – 16 val.): 

1. Visuomenės samprata, tipologija, chronologija (3/1). 
2. Visuomenė ir žmogus (3/1). 

   3. Visuomenės socialinė, tautinė ir religinė sudėtis, demografinė struktūra (3/2). 
   4. Visuomenės valdymo formos (3/1).  
   5. Visuomenės politinės organizacijos raida (3/1). 
   6. Ekonominė visuomenės gyvenimo sfera (3/2). 
   7. Kultūra. Religijos vieta visuomenėje (3/1). 
   8. Švietimo ir mokslo raida (3/2). 
   9. Komunikacija. Visuomenių bendravimas (3/2). 
   10. Visuomenės mentalitetas (kolektyvinė psichologija) (3/1). 
   11. Kasdienybės fragmentai (3/1). 
   12. Pagrindiniai globalizacijos matmenys (3/1). 
   Seminarai (S – 9 val., Ps – 16 val.): 

1. Luominės visuomenės susiformavimas ir raida (3/5). 
2. Apšvietos epochos naujovės ir modernios visuomenės atsiradimas (3/5). 
3. Posovietinės visuomenės problemos (3/6). 

      
Dalyko studijų metodai: paskaitos ir seminarai. Ištęstinėse studijose dalis kurso studijų bus vykdoma 
nuotoliniu būdu. Bus skaitomos auditorinės paskaitos, naudojant informacines technologijas; dalis 
medžiagos ištęstinėse studijose bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle (skaidrės, 
tekstinė, vaizdo medžiaga). Konsultacija planuojama nuotoliniu būdu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų 
kaupiamojo vertinimo sistema. Galutinis dalyko įvertinimas – individualus kaupiamasis indeksas 
(IKI): IKI 0,4S + 0,6E. Egzaminas laikomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką. 
Vertinimo instrumentai: Probleminiai klausimai, testai, diskusijų rezultatų apibendrinimas. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Seminarai (diskusijos, studentų prezentacijos, 
darbas grupėse, savarankiškas literatūros 
studijavimas) 

0,4 Seminarų metu 

Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Išsiaiškinti 
visuomenės 
formavimosi, 
valstybės 
funkcionavimo, ūkio 

Studentai įgis žinių 
apie pagrindinius 
visuomenių skirtumus, 
visuomenės raidos 
dėsningumus; 

Paskaitos, diskusijos, 
forumai, seminarai. 

Diskusijų 
apibendrinimas, 
probleminiai 
klausimai. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

analizuos 
komunikacijos 
sampratos raidą ir 
formas bei įvairių 
visuomenių 
bendravimo specifiką. 

 
Gebės kritiškai 
analizuoti ir vertinti 
pasaulyje vystančius 
procesus, nustatyti 
dabarties problemų 
atsiradimo priežastis. 
 
 
 

 
Seminarai, 
savarankiškas literatūros 
studijavimas. 

 
Probleminiai 
klausimai, testai. 

raidos principus ir 
dėsningumus, šalių 
kultūrinius 
skirtumus. 
 
Analizuoti ir vertinti 
ekonominę, 
finansinę ir politinę 
situaciją bei 
socialinius 
reiškinius ir 
procesus, jų 
pasekmes. 
 
Taikyti visuminį 
požiūrį kuriant ir 
brandinant idėjas, 
vertinant nuomones 
ir pasiūlymus, 
priimant 
sprendimus. 

Gebės interpretuoti 
pagrindinius istorinius 
faktus, kritiškai 
analizuos ir vertins 
pasaulyje ir Lietuvoje 
vykstančius procesus. 

 
 
Seminarai, diskusijos, 
savarankiškas literatūros 
studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas. 

 
 
Probleminiai 
klausimai, diskusijų 
apibendrinimas, testai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Giddens A.  Sociologija. Vilnius, 2005. 
2. Eriksen T. H. Akimirkos tironija : greitasis ir lėtasis laikas informacijos amžiuje. Vilnius, 2004. 
3. Held D. ir kt. Globaliniai pokyčiai : politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius, 2002. 
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001. 
5. Putinaitė N. Nenutrūkusi styga : prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje. Vilnius, 2007.  
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Bauman Z. Globalizacija : pasekmės žmogui. Vilnius, 2007. 
2. Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų, Vilnius, 2000.  
3. Tarpukario Lietuva. Kaunas, 2007. 
4. Europos mentaliteto istorija : pagrindinių temų apybraižos.  / Sudarė P. Dinzelbacher. Vilnius, 
1998. 
5. Švedas A. Lietuvio portretas : intelektualinė provokacija. Vilnius, 2011. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Rita Urbaitytė, Filosofijos, psichologijos ir 
profesinės edukologijos katedra 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. dr. Rita Urbaitytė ir lekt. Asta Steikūnienė, Filosofijos, psichologijos ir 
profesinės edukologijos katedra  
 
Recenzentai:  
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Katedros recenzentas: lekt. Rita Garškaitė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 
katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Aprobuota katedros posėdyje: Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, 2013 10 
07, protokolo Nr. 12. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos  katedra 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: KEFBB030 
Pavadinimas lietuvių kalba: Psichologija 
Pavadinimas anglų kalba: Psychology 
Dalyko apimtis: 3ECTS kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam 
darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 15 Pasirengimas seminarams 16 
Seminarai 9   
... iš jų nuotoliniu būdu -   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
Studijų dalyko tikslas: formuoti praktines kompetencijas ir gebėjimus įgytas psichologijos 
mokslines žinias pritaikyti praktikoje ugdant save, bendraujant su kitais ir gilinantis į įvairius 
socialinius, ekonominius, visuomeninius procesus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  nereikalingas 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Studentai paaiškins bendrąją filosofinę problematiką, žmogaus fenomenalumo  ir saviraiškos 
priemones bei visuomenės raidos dėsningumus, įvairius socialinius, ekonominius ir 
visuomenės procesus. 

2. Studentai bendraus ir bendradarbiaus žodžiu bei raštu. 
3. Studentai kritiškai mąstys, spręs problemas, dirbs savarankiškai ir grupėje, priims 

sprendimus ir prisitaikys prie susidariusių situacijų. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko sąvokų  supratimas ir teisingas sąvokų 
interpretavimas egzamino darbe. Testų atlikimo kokybė pratybų metu ir gautų rezultatų 
interpretavimo kokybė. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas žaidybinėse situacijose pratybų 
metu. Individuali užduotis atliekama internetu Moodle sistemoje. Referato kokybė, jei studentas 
studijuoja pagal individualų studijų planą. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos(36 val.: 21AB/ 15NB). 
 1. Psichologijos mokslo samprata, istorija (3/2val.) 
2. Psichiniai reiškiniai (2/2val.) 
3. Jutimai ir suvokimas (5/1val.) 
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4. Atmintis (2/1val.) 
5. Mąstymas ir kalba, intelektas. Vaizduotė (6/2val.) 
6. Motyvacija (būsenos – poreikiai/motyvai; emocijos/ jausmai; nuotaikos, vertybės(6/3val.) 
7. Asmenybė (4/2val.) 
8. Asmenybė grupėje (4/1val.) 
9. Bendravimas (4/2val.) 
 
   Seminarai (9 val. AB): 
    Per seminarus studentai tiria save psichologiniais testais, iliustruojančiais įvairias asmenybės 
sampratas. Individualiai įvertinę atlikto testo rezultatus pagilina savęs pažinimą ir praplečia 
asmenybės savybių sampratą. Taikomi šie psichologiniai testai (jų atlikimui, rezultatų 
apskaičiavimui ir individualiai interpretacijai skiriama 16 seminarų kontaktinių valandų): 
1. Aizenko asmenybės tyrimo testas ekstraversijai, introversijai, emociniam stabilumui tirti 

(2/4val.) 
 2.H –T –P (namo – medžio – žmogaus) projekcinis testas asmenybei tirti (2/3val.) 
3.BDHI testas – agresyvumui įvertinti (2/3val.) 
4.Metodika savęs vertinimo adekvatumui nustatyti – tiriamas savigarbos lygis (1/3val.) 
5.Tomaso testas – konfliktų sprendimo būdų įvertinimui (2/3val.) 
 
Dalyko studijų metodai:  Teorinės paskaitos  skaitomos auditorijoje, naudojant  informacijos 
vizualizacijos priemones, skatinant studentus iš anksto pasiskaityti būsimos temos medžiagą ir 
patiems kelti rūpimus klausimus duotosios temos apimtyje; pratybų metu kontaktinės valandos 
skiriamos testų atlikimo, rezultatų vertinimo aiškinimui ir individualiam interpretacijos aptarimu bei 
debatams grupėje bei žaidybinėse situacijose, kaip būtų galima savęs pažinimo rezultatus, panaudoti 
planuojant karjerą, bendraujant su kitais ir t.t.  Ruošimasis ir pati individuali užduotis, papildomos 
medžiagos studijavimas, ruošiantis seminarams, pasiruošimas egzaminui vyksta nuotoliniu būdu. 
Konsultuojami sesijos metu ir nuotoliniu būdu  Moddle. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinami pratybų darbai, individuali  užduotis, kuri atsiunčiama 
Moodle sistemoje ir egzamino darbas. Dalyvavimas seminaruose vertinamas vienu pažymiu 
dešimties balų sistemoje už dalyvavimą jose, visus atliktus testus ir kokybišką rezultatų interpretaciją 
rašytine forma. Iš dviejų Moodle sistemoje pateiktų užduočių pasirenkama viena, ji atsiunčiama 
dėstytojui ir už ją studentas gauna įvertinimą dešimties balų sistemoje. Egzaminui sudaromas testas, į 
kurio klausimus arba problemines užduotis reikia atsakyti savais žodžiais arba pasirinkti vieną duotą 
atsakymo variantą. Atsakymai vertinami dešimties balų sistemoje. Pasiruošimui  egzaminui 
pateikiami klausimai Moodle sistemoje. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Seminarai 0,4 Semestro pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
Studijų programos Numatomi studijų Studijų metodai  Studento pasiekimų 
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rezultatai (siekiniai) dalyko rezultatai vertinimo metodai 

Mokės apibrėžti 
problematiką, 
nustatys galimas 
priežastis bei galimus 
sprendimo būdus ir 
pateiks turiningas 
rekomendacijas 

 Kūrybiško mąstymo 
analizė, diskusija grupėje 
gautų rezultatų pagrindu. 

Seminarų įvertinimas 

Suvokti nuolatinio 
tobulinimosi svarbą 
gyvenant 
besikeičiančios 
informacinės 
visuomenės sąlygomis 

Taikys kritinio 
mąstymo įgūdžius 
naujose situacijose, 
gebės nustatyti 
galimus sprendimo 
būdus 

Paskaitos apie psichinius 
pažintinius procesus 
(jutimai, suvokimas, 
atmintis, mąstymas, 
vaizduotė) ir intelekto 
sampratą 

Egzamino vertinimas 

Nuosekliai ir logiškai 
perteiks įgytas žinias 
įvairioms 
auditorijoms 

Paskaitos apie asmenybę 
ir asmenybę grupėje 
(bendravimą), asmenybės 
pažinimas Aizenko, H-T-
P , Lekavičienės, Beko 
testų dėka 

Supras bendravimo 
dėsningumus grupėje 
ir tarp dviejų asmenų, 
mokės tinkamu būdu 
( be pykčio) 
argumentuoti savo 
nuomonę ir spręsti 
iškylančius konfliktus 

Savęs vertinimo 
adekvatumo nustatymo 
metodika  bei Tomaso 
konfliktų sprendimo testas 
ir BDHI testas pratybų 
metu, diskusija gautų 
rezultatų pagrindu 

Dirbti savarankiškai ir 
kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Supras kaip 
vadovaujantis 
teisingai 
įsisavintomis 
psichologijos mokslo 
sąvokomis formuluoti 
savo tolesnius 
pažintinius ir 
profesinius interesus, 
būti lanksčiu ir 
mokėti prisitaikyti 
prie įvairių žmonių ir 
įvairių situacijų 

Paskaitos apie psichiką ir 
motyvaciją, papildomos 
psichologinės literatūros 
studijavimas, seminarai 
būsenų pažinimui įvertinti 

Egzamino ir 
seminarų vertinimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Furst M. 1998. Psichologija. Vilnius: Lumene 
2. Jusienė R., Laurinavičius A. 2007. Psichologija. Vilnius: MRU 
3. Lapė J., Navikas G. 2003.Psichologijos įvadas. Vilnius: LTU leidykla 
4. Mayers D. G. 2000. Psichologija. Kaunas: Poligrafija informatika 
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5. Palujanskienė A., Tamulynaitė D. 2010. Psichologija.(elektronine forma) 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. 2002. Asmenybė ir bendravimas. Vilnius: Tyto Alba 
2. Legkauskas V. 2001. Psichologijos įvadas. Kaunas: VDU 
3. Martišius V. 2006. Kognityvinė psichologija. Kaunas: VDU 
4. Pikūnas J., Palujanskienė A. 2000. Asmenybės vystymasis. Kaunas: PLKMŠC 
5. Pikūnas J., Palujanskienė A. 2005. Stresas Atpažinimas Įveikimas . Kaunas: PLKMŠC 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Aldona Palujanskienė, Filosofijos, 
psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:   
Aprašą parengė: prof. dr. Aldona Palujanskienė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra, ASU 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. V. Legkauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2013 10 07, Nr. 12. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:  2013 12 30, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas: iki 2015-12 -30                                                                                                                                                                              
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                      Kalbų katedra 
 
                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo anglų kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business English (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val.   
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis 
verslo situacijomis skaitydami, klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Anglų kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas 
bendrauti kasdienio gyvenimo temomis. 
Dalyko studijų rezultatai: 
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys 
verslo tekstų ir verslo korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su 
pranešimų parengimo ir pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, 

vadovaujant susirinkimams. 
3. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
4. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
   Pratybos: 

1. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
2. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, 

pranešimas). (Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
3. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
4. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, 

APr 2, In 2, E 0,85) 
5. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
6. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
7. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 

2, Ik 2, E 0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). 
Individualių užduočių atlikimas raštu ir žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei 
verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  
vyksta nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas 
(demonstravimas pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui 
skirta medžiaga, įrašai, pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei 
garso pagalba. Studentai savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, 
internetinius šaltinius, sprendžia problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  
Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į 
problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių 
žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų 
užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 atsiskaitymų).  
Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, 
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naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, 
Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo 
konferencijos galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų 
kriterinė kaupiamoji vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 01 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio 
verslo kalbos 
normas 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, 
pasiteiravimo ar 
pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos 
testas. 
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Studijų programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Egzaminas. 

Aiškiai 
formuluojant mintis 
bendrauti, dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 
įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Perpras bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir 
etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys 
dalykinių diskusijų ir 
vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui 
pagal situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir 
komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir 
aptarimas. 
 

Komandinis darbas – 
kompanijos 
pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Abegg, B., Benford, M. (1999). Verslo laiškai anglų kalba. Kaunas: Šviesa. 
2. Allison, J. Emmerson, P. (2007). The Business. Macmillan. 
3. Ashley, B. (1997). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. 
4. Comfort, J. (1997). Effective Meetings. Oxford University Press. 
5. Cotton, J. (2002). Market Leader. Course book. Upper Intermediate. Longman, Pearson 

Education Limited. 
6. Robbins, Sue. (2001). First Insights into Business. Longman. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Comfort, J. (1997). Effective Socialising. Oxford University Press. 
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2. Cordell, J. (2000). Cambridge Business English Activities. Cambridge University Press. 
3. Nauton, J. (2000). Head for Business. Oxford University Press. 
4. Tullis, G., Trappe, T. (2000). New Insights into Business. Longman. 
5. Wallwork, A. (2001). Business Options. Oxford University Press. 
6. http://www.blueskyinterviews.co.uk/int_art07.htm 
7. http://jobsearch.about.com/cs/careersources/a/10steps.htm 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=428>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=429>, 

<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=430>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=433>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=439>. 

2. Klimovienė G., Barzdžiukienė R. (2002). English for Career Goals. Kaunas, Akademija. 
3. Anglų- lietuvių. Lietuvių- anglų žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], 

prieiga per internetą:  < http://anglu-lietuviu.xb.lt/>. 
4. Exam English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.examenglish.com/CEFR/B1.htm>. 
5. Language Level [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.languagelevel.com/english/>. 
6. Merriam- Webster [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.merriam-webster.com/>. 
7. Transferable Skills Survey [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: <http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/car/self/career_transfer_survey.html>. 
8. ENGVID [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://www.engvid.com/>. 
9. Useful North American Idioms [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: < http://www.englishcurrent.com/idioms/esl-idioms-intermediate-advanced/>. 
10. Learn English 35 - Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: < http://www.youtube.com/watch?v=Ppqcn1CiKEo>. 
11. Interview Simulation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eiw/interviews/>. 
12. Expressing Opinion Advance English Conversation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 

20 d. ], prieiga per internetą: < http://www.youtube.com/watch?v=Od6-QySXGNk>. 
13. Preparing for a Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: < http://video.about.com/jobsearch/Preparing-for-a-Job-Interview.htm>. 
14. Preparing for a Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą:  <http://www.money-zine.com/career-development/finding-a-job/preparing-for-a-
job-interview/>. 

15. "Tell Me About Yourself" Good Answer vs. Bad Answer [HD] [interaktyvus], [žiūrėta 2013 
m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  
<http://www.youtube.com/watch?v=Cyww7eRVj3E>. 

16. Job Searching [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://jobsearch.about.com/od/jobinterviewtypes/Types_of_Job_Interviews.htm>. 

17. 100 Job Search Tips from FORTUNE 500 Recruiters [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  < http://www.emc.com/collateral/article/100-job-
search-tips.pdf>. 
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18. English Page [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/>. 

19. How to Write a Letter to Your Teacher [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], 
prieiga per internetą: < http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-to-Your-Teacher>. 

20. Interview Tips - Preparing for Your Phone Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 
20 d], prieiga per internetą: 
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9Dogbx_BJWk>. 

21. English 4 U [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.english-4u.de/>. 

22. Adjectives [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.edufind.com/english/grammar/adjectives_menu.php>. 

23. Quiz on Adjectives [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/adjectives_quiz.htm>. 

24. Adjectives Practice Test [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://www.myenglishlessons.net/quizzes/adjectivesp1.htm>. 

25. Quiz: Adverbs- Position Test [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: < http://www.usingenglish.com/quizzes/213.html>. 

26. Adverbs- Menu [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.edufind.com/english/grammar/adverbs_menu2.php>. 

27. Adverbs Quiz [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.englishclub.com/grammar/adverbs_quiz.htm>. 

28. Quiz. Adverbs. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.bbc.co.uk/skillswise/quiz/en26adve-l1-quiz>. 

29. Quiz: Adjective or Adverb? [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą:   <http://www.usingenglish.com/quizzes/33.html>. 

30. English Adjectives Tests [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: 
<http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4688&It
emid=392arativeadjectives2.html>. 

31. English Grammar. Modal Verbs. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą:  <http://www.learnenglish.de/grammar/verbmodal.htm>. 

32. Modal Verb Tutorial [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html>. 

33. Modal Verbs Exercises [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
      <http://www.e-grammar.org/modal-verbs-can-may-must/>.  

34. Use of Modal Auxiliaries [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: <http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/modal_quiz.htm>. 

35. Grammar Exercise – Modals [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą:  <http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-modals.php>. 

36. Perfect English Grammar [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: <http://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercises.html>. 

37. Reported Speech [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.e-grammar.org/reported-speech/>. 

38. Reported Speech Quiz [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_reported1.htm>. 

* Papildomi mokymosi šaltiniai: 
8. Abegg, B., Benford, M. (1999). Verslo laiškai anglų kalba. Kaunas: Šviesa.  
9. Allison, J. Emmerson, P. (2007). The Business. Macmillan.  
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10. Cotton, J. (2002). Market Leader. Course book. Upper Intermediate. Longman, Pearson 
Education Limited.  

11. Robbins, Sue. (2001). First Insights into Business. Longman.  
12. Ashley, B. (1997). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. 
13. Comfort, J. (1997). Effective Socialising. Oxford University Press. 
14. Cordell, J. (2000). Cambridge Business English Activities. Cambridge University Press. 
15. Nauton, J. (2000). Head for Business. Oxford University Press. 
16. Wallwork, A. (2001). Business Options. Oxford University Press. 

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. N. Račkauskaitė, lekt. I. Augustaitienė, lekt. R. Barzdžiukienė, lekt. R. 
Lazauskienė, lekt. J. Urbonienė, Kalbų katedra 
Aprašą parengė: doc. G. Klimovienė, lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos  ir 
miškininkystės institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      Kalbų katedra 
 
                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo prancūzų kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business French (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val.  
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis 
verslo situacijomis skaitydami, klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prancūzų kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas 
bendrauti kasdienio gyvenimo temomis. 
Dalyko studijų rezultatai: 
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys 
verslo tekstų ir verslo korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su 
pranešimų parengimo ir pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

5. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
6. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, 

vadovaujant susirinkimams. 
7. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
8. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
   Pratybos: 

8. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
9. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, 

pranešimas). (Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
10. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
11. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, 

APr 2, In 2, E 0,85) 
12. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
13. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
14. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 

2, Ik 2, E 0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). 
Individualių užduočių atlikimas raštu ir žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei 
verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  
vyksta nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas 
(demonstravimas pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui 
skirta medžiaga, įrašai, pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei 
garso pagalba. Studentai savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, 
internetinius šaltinius, sprendžia problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  
Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į 
problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių 
žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų 
užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 atsiskaitymų).  
Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, 
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naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, 
Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo 
konferencijos galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų 
kriterinė kaupiamoji vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 14 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
 
 
 
Studijų programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio 
verslo kalbos 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, 
pasiteiravimo ar 
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normas kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos 
testas. 
 
Egzaminas. 

Aiškiai 
formuluojant mintis 
bendrauti, dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 
įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Perpras bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir 
etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys 
dalykinių diskusijų ir 
vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui 
pagal situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir 
komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir 
aptarimas. 
 

Komandinis darbas – 
kompanijos 
pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Balaišienė, I., Mickienė, V. (1994). Grammaire pratique. Vilnius, Žodynas. 
2. Danilo, M., Tauzin, B. (2001). Le français de l‘entreprise. Paris. 
3. Fontenay, H. (1984). La bonne correspondance. Paris. 
4. Guide de conversation lituanien-français. Vilnius, Žodynas, 1994. 
5. Lembine, C. (2008). Prancūzų kalba. Vilnius. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. Grammaire progressive du français. Paris, 1995. 
2. Kistanova, L.F., Chachkova, S.A. (1995). Le français des affaires. Minskas. 
3. www.fis.ucalgary.ca/elohka/exercices.htm 
4. www.campus-electronique.tm.fr/Testfle/  
5. http://francais-affaires.com/ 
6. http://lexiquefle.free.fr 
7. http://www.acfas.ca/decouvrir/index.html 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

39. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

40. Tournier, J., Panchon, M. (1997). Manuel de sciences e'conomiques et humaines. Paris. 
41. Danilo, M., Tauzin, B. (2008). Le francais de l' entreprise. Paris: CLE International. 
42. Desclaude, G., Tonduit, J. (1999). Gestion de l'entreprise agricole, volume 1. Paris. 
43. Fontenay, H. (2000). La bonne correspondance. Paris. 
44. Planifier sa carriere [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 

http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/yourlifestudent-french.pdf >. 
45. Page française [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:   

<http://www.dictionnaire-commercial.com/  >. 
46. Entretien du travail [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                        

< http://questionsdemploi.typepad.fr/questionsdemploi/les-25-questions-les-plus.htm  >.  
47. Français des affaires [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                     

<  http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm  >. 
48. Correspondance commerciale [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 

internetą: < http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-2-page-
95.htm  >. 

49. Le marche du travail  [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                       
< http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail>. 

50. Trouver un travail [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.pole-emploi.fr/candidat/trouver-du-travail-sortir-des-cliches-sur-la-recherche-d-
emploi-@/suarticle.jspz?id=26261>. 

51. Lettre de motivation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:   
< http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com/ >. 

52. Apprendre le francais [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                              
<   http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/decouvrir-discover/formation-training/fls-esl-
fra.html.  >. 

53. Le francais langue secondaire[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą:  < http://www.laits.utexas.edu/fi/ >. 

54. Le candidat recherche [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:            
< http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/recherche-
demploi-les-6-priorites-du-candidat-en-2013.html  >. 

55. Ecrire son CV [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                 
< http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/cv.html. >. 

56. Toute la cojugaison francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą:   < http://leconjugueur.lefigaro.fr/  >. 

57. Competences [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                       
< http://questionsdemploi.typepad.fr/questionsdemploi/comment-identifier-mes-
comp%C3%A9tences-.html >. 
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*Papildomi mokymosi šaltiniai: 
17. Balaišienė, I., Mickienė ,V. (2007). Praktinė prancūzų kalbos gramatika. Grammaire 

pratique. Vilnius. 
18. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
19. Seneca, A.  (1999). Cadres et bases de la vie economique et sociales. Paris. 
20. Le bras Florence. (2002). Le guide Marabout du CV et de la recherche d‘emploi. Marabout. 
21. Juškienė, A. , Katilienė, M., Kaziūnienė K.(2000). Prancūzų-lietuvių kalbų žodynas.Vilnius. 

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt.. S. Stankevičienė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. S. Stankevičienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos  ir 
miškininkystės institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      Kalbų katedra 
 
                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business German (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija, Miškininkystė, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis 
verslo situacijomis skaitydami, klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Vokiečių kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas 
bendrauti kasdienio gyvenimo temomis. 
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Dalyko studijų rezultatai: 
   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę 
terminologiją, kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys 
verslo tekstų ir verslo korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su 
pranešimų parengimo ir pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

9. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
10. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, 

vadovaujant susirinkimams. 
11. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
12. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
   Pratybos: 

15. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
16. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, 

pranešimas). (Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
17. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
18. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, 

APr 2, In 2, E 0,85) 
19. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
20. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
21. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 

2, Ik 2, E 0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). 
Individualių užduočių atlikimas raštu ir žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei 
verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  
vyksta nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas 
(demonstravimas pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui 
skirta medžiaga, įrašai, pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei 
garso pagalba. Studentai savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, 
internetinius šaltinius, sprendžia problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  
Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į 
problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių 
žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų 
užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 atsiskaitymų).  
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Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, 
naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, 
Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo 
konferencijos galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų 
kriterinė kaupiamoji vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 15 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
 
 
 
Studijų programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, 
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verslo kalbos 
normas 

kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

klaidų analizė. pasiteiravimo ar 
pranešimo) rašymas.  
 
Kalbos vartosenos 
testas. 
 
Egzaminas. 

Aiškiai 
formuluojant mintis 
bendrauti, dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 
įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Perpras bendravimo 
verslo kalba ypatumus ir 
etikos bei verslo kalbos 
etiketo normas. Išmanys 
dalykinių diskusijų ir 
vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui 
pagal situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir 
komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir 
aptarimas. 

Komandinis darbas – 
kompanijos 
pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
2. Bewerbungstraining. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
3. Hering, A., Matussek, M. (2006). Geschäftskommunikation - Schreiben und Telefonieren. 

Max Hueber Verlag. 
4. Buscha, A., Linthout, G. (2006). Geschäftskommunikation -Verhandlungssprache. Max 

Hueber Verlag. 
5. Deutsch im Geschäftsleben. Telefongespräche. (2000). Kaunas ,,Šviesa“. 
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6. A. Höffgen. (2004). Deutsch lernen für den Beruf. Max Hueber Verlag.  
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Deutsch im Detail. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
2. Fit für den TestDaf. (2009). Max Hueber Verlag. 
3. Deutsche Grammatik im Überblick. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
4. Fit für Zertifikat Deutsch. (2008). Max Hueber Verlag. 
5. Moment mal! (2002). Langenscheidt. 
6. Pischel, S. (1997). Verslo korespondencija. Vilnius. Alma Litera. 
7. Markt.Wirtschaftstexte für den Unterricht. Inter Nationes.  
8. Em Hauptkurs. Arbeitsbuch. (2004). Max Hueber Verlag. 
9. Em Abschlusskurs Arbeitsbuch. (2004). Max Hueber Verlag. 
10. Auf neuen Wegen. (2004). Max Hueber Verlag.  
11. Training Deutsch für den Beruf. (2004). Max Hueber Verlag.  
12. Geschäftssprache Deutsch. (1998). Inter Nationes. 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

58. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=432 >. 

59. http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/lehrbuch.htm.  
60. Vokiečių- lietuvių. Lietuvių- vokiečių žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 

d.], prieiga per internetą:  <http://www.vokieciu-lietuviu.com/ > . 
61. http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home.  
62. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. (2009). Ernst Klett Sprachen. [interaktyvus], [žiūrėta 

2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
ftp://212.49.103.207/koluk007/Unternehmen%20neu/Lehrerhandbuch%20Aufbaukurs.pdf.   

63. Eismann, V. (2006). Training: berufliche Kommunikation. Erfolgreich bei Präsentationen. 
Cornelsen Verlag [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://books.google.lt/books?id=93LePr5VXFoC&pg=PA453&lpg=PA453&dq=Eismann,+V
.+%282006%29.+Training:+berufliche+Kommunikation.+Erfolgreich+bei+Pr%C3%A4senta
tionen.&source=bl&ots=RvhmzWXmCo&sig=sZU0bnIz1UoKuAcGC-z--
nJmc1U&hl=lt&sa=X&ei=P6abUZS9F-
mD4AS7loCoBw&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=Eismann%2C%20V.%20%282006
%29.%20Training%3A%20berufliche%20Kommunikation.%20Erfolgreich%20bei%20Pr%
C3%A4sentationen.&f=false.  

64. Wirtschaftskommunikation. Deutsch. Langenscheidt. (2006) [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d.], prieiga per internetą: http://www.klett-
langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_den_Beruf/Wirtschafts-
kommunikation_Deutsch/Lehren/Unterrichtsmaterialien/10757.  

65. http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t.  
66. https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen.  
67. http://www.slideshare.net/rfala/18-tips-fuer-gute-praesentationen.  
68. Fit für den TestDaf. (2009). Max Hueber Verlag [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 

d.], prieiga per internetą:   http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/1699-FitTestDaF.pdf   
69. Bänsch, A. (2006). Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik. Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  
http://www.youtube.com/watch?v=e3XkUQoodsU  

70. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, 
Land- und Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, 
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Leinweber, Peter. Spektrum Akademischer Verlag 2011. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: http://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-
praktikum-eine-einfuhrung-in-pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-
forstwirte-und-fur-geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di.  

71. Lehrbuch der Bodenkunde (Gebundene Ausgabe). Scheffer Fritz, Schachtschabel Paul. 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2006  [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 
20 d.], prieiga per internetą: http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/104778814.pdf . 

72. Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag- 2007 [interaktyvus], [žiūrėta 
2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://www.magazine3000.com/eBooks/Encyclopedia/Wrterbuch-der-kologie--Auflage--
5_16803.html . 

73. Wasser und Abfall. (2011). Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Kulturbau (BWK) [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://www.bwk-nrw.de >. 

74. 11. Hupfer, P., Kuttler, W. (2006). Witterung und Klima – Eine Einführung in die 
Meteorologie und Klimatologie. Vieweg + Teubner Verlag. / 12., überarb. Aufl 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   

 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

22. Training Deutsch für den Beruf. (2006).Max Hueber Verlag. 
23. KTBL Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. (2007). 

Biogaserzeugung im ökologischen Landbau[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], 
prieiga per internetą: http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-028-
7.volltext.frei.pdf . 

24. http://www.langschool.eu/textbook/beginners-de/index.de.html.  
25. http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/lehrbuch.htm.  
26. http://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/pdfs-zu-modulen-2013/aef-agr524.  

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. R. Balčiūnaitė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. A. Urbaitė, Kalbų katedra 
Aprašą parengė: doc. S.Statkevičienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Kalbų katedra 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB018 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės anglų kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: English for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir 
aplinkosauginę terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir 
struktūras, įgyti intensyvaus skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. 
Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko studijų rezultatai:  
   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių 
struktūrų specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo 
rengimo ir pristatymo metodiką, jos taikymo galimybes. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir 
požiūrį specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas anglų kalba. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
3. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
4. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
       Pratybos: 
Miškininkystė 

1. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
4. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, 

T 0,57, E 0,57) 
5. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
6. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
7. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). 
Ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir 
žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  
vyksta nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas 
(demonstravimas pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas). Pratyboms bei savarankiškam darbui 
skirta medžiaga, įrašai, pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei 
garso pagalba. Studentai savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas. Taikomi aktyvieji 
mokymo metodai t.y. pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą 
orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse 
Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų užduotys, kurias 
studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 atsiskaitymų).  Taip pat studentai 
pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, naudojantis Moodle 
mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, Moodle paštu. 
Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys kaupiamos atliktų 
darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai pateikiami 
Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos 
galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio Atsiskaitymo terminai 
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koeficientas 
Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav.  
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms 

pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 

sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pažinti, tinkamai 
vartoti specialiąją 
terminologiją 
lietuvių ir užsienio 
kalbomis 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, 
jos taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Kalbos vartosenos 
testas.  
 
 
Egzaminas 
 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

įvairioms klausytojų 
auditorijoms 

bei dalyvauti 
diskusijose.  

metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti 
ir konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. English for Environmental Science in Higher Education Studies. Course Book with audio 
CDs, edited by Terry Philips, Garnet publishing Ltd., 2009. 

2. Korshuk, Elena. English for the Environmental Science, Baltic University Press, 2003. 
3. Urbonienė, Jūratė. Forestry Focus, Akademija, 2002. 
4. Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment by Anne E.Magurran and 

Brian J.McGill, 2010.  
5. Hammitt W.E., Cole D.N. Wildland recreation: Ecology and management, Second Editon. – 

New York, etc., N.Y.: Wiley, 1988. XII, 361 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Konijnendijk C.C. 2000. Adapting forestry to urban demands - role of communication in 
urban forestry in Europe/ Landscape and Urban Planning. 52 (2000). 89 – 100 p. 

2. David Lindenmayer, Jerry Franklin. Towards Forest Sustainability: Regional, National, and 
Global Perspectives. 2003. 212p. 

3. We are the Weather Makers: the Story of Global Warming by Tim Flannery, Kindle Edition 
– 2007, - Kindle eBook. 

4. Principles of Social Evolution (Oxford Series in Ecology and Evolution) by Andrew 
F.G.Bourke, 2001. 

5. Theoretical Ecology: Principles and Applications by Robert May and Angela R.McLean, 
Oxford, 2007. 

6. The Human Impact on the Natural Environment by Andrew S.Goudie, Blackwell Publishing, 
2000. 

7. Sayer, J., Maginnis, S. eds. Forests In Landscapes: Ecosystem Approaches to Sustainability, 
248p, 2005. 

8. Kumar Kohli, R., Jose, S., Pal Sing, H., Rani Batish, D., eds. Invasive Plants And Forest 
Ecosystems. 2008. 456p. 

9. Freer-Smith, P.H., Broadmeadow, M.S.J., Lynch, J.M. Forestry And Climate Change. 2007. 
260p. 

10. Douglass, R. Forest Recreation. 2000. 390p. 
 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=503>. 

2. Modern Techology and Farming [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d. ],  prieiga per 
internetą <http://sciencenetlinks.com/lessons/modern-technology-and-farming/>. 

3. The Great Plant Escape [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://urbanext.illinois.edu/gpe/index.cfm>. 

4. English page [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/>. 

5. Purdue Online Writing Lab [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą: <http://owl.english.purdue.edu/owl/>. 

6. English 4 U [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.english-4u.de/>. 

7. BBC Learning English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/>. 

8. ENGVID [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.engvid.com/>. 

9. British Council Learn English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą:< http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ >. 

10. English as a Second Language Online [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], 
prieiga per internetą: <http://www.usingenglish.com/>. 

11. Describing Trends [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.eslhandouts.com/materials/describing_trends.pdf>. 

12. Business English Charts and Graphs [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga 
per internetą: <http://www.businessenglishebook.com/business-english-numbers-charts-and-
graphs/business-english-charts-and-graphs/>  

13. ESLFLOW [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.eslflow.com/describinggraphstables.html>  

14. Describing Trends [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.uefap.com/vocab/exercise/matching/trends.htm> 

 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

11. We are the Weather Makers: the Story of Global Warming by Tim Flannery, Kindle Edition 
– 2007, - Kindle eBook. 

12. Principles of Social Evolution (Oxford Series in Ecology and Evolution) by Andrew 
F.G.Bourke, 2001. 

13. Theoretical Ecology: Principles and Applications by Robert May and Angela R.McLean, 
Oxford, 2007. 

14. The Human Impact on the Natural Environment by Andrew S.Goudie, Blackwell Publishing, 
2000. 

15. Sayer, J., Maginnis, S. eds. Forests In Landscapes: Ecosystem Approaches to Sustainability, 
248p, 2005. 

16. Kumar Kohli, R., Jose, S., Pal Sing, H., Rani Batish, D., eds. Invasive Plants And Forest 
Ecosystems. 2008. 456p. 

17. Freer-Smith, P.H., Broadmeadow, M.S.J., Lynch, J.M. Forestry And Climate Change. 2007. 
260p. 

18. Douglass, R. Forest Recreation. 2000. 390p. 
19. Air Pollution and Plant Life. Edited by Bell, J. N. B.; Treshow, Michael John Wiley & Sons, 

2002. 466p. 
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*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. N. Račkauskaitė, lekt. I. Augustaitienė, lekt. R. Barzdžiukienė, Kalbų 
katedra 
Aprašą parengė: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof, dr. G. Brazaitis, Miško biologijos  ir 
miškininkystės institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      Kalbų katedra 
 
                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEKAB019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės prancūzų kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: French for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir 
aplinkosauginę terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir 
struktūras, įgyti intensyvaus skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. 
Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens prancūzų kalbos kompetencija. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių 
struktūrų specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo 
rengimo ir pristatymo metodiką, jos taikymo galimybes. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir 
požiūrį specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

5. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas prancūzų kalba. 
6. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
7. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
8. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 
9.  

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
      Pratybos: 

8. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
9. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
10. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
11. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, 

T 0,57, E 0,57) 
12. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
13. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
14. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). 
Ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir 
žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  
vyksta nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas 
(demonstravimas pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas). Pratyboms bei savarankiškam darbui 
skirta medžiaga, įrašai, pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei 
garso pagalba. Studentai savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas. Taikomi aktyvieji 
mokymo metodai t.y. pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą 
orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse 
Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų užduotys, kurias 
studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 atsiskaitymų).  Taip pat studentai 
pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, naudojantis Moodle 
mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, Moodle paštu. 
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Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys kaupiamos atliktų 
darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai pateikiami 
Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos 
galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms 

pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 

sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, 
jos taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Kalbos vartosenos 
testas.  
 
 
Egzaminas 
 

Aiškiai formuluojant Sistemins ir analizuos Vadovėlių tekstų, Individuali užduotis – 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

mintis bendrauti, 
dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms 

surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas 
bei dalyvauti 
diskusijose.  

dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti 
ir konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

1. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
2. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
3. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
4. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

1. Activités agricoles et environnement. Paris.( 1992). 
2. http://agriculture.gouv.fr/spip/ressourses.themes.alimentationconsomation 
3. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
4. OCDE,( 2009). Bien et services enviromentaux. 
5. Plusieurs auteurs, 2004.A chacun sa nature.  
6. http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Ebooks-gratuits+Environnement-et-

ecologie/0.html 
7. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
8. Plusieurs auteurs, 2011.Le rechauffement climatique. 
9. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie 
10. http://www.notre-planete.info/ecologie/ 
11. http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/ecologie_133/ 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
2. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
3. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
4. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
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5. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
2. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture 
4. http://www.fcba.fr/biotechnologie/ 
5. http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture 
6. http://www.thefreedictionary.com/sylviculture 
7. http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos 
studentams: 

2. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
6. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
7. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
8. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
9. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 

8. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
9. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
10. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture 
11. http://www.fcba.fr/biotechnologie/ 
12. http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture 
13. http://www.thefreedictionary.com/sylviculture 
14. http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

15. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  

< http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=520 >. 
16. Stankevičienė, S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Kaunas, Akademija. 
17. Richard, M. (1997). Agriculture générale. Techniques modernes. Paris. 
18. Roles des forets [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą          < 

http://envol-vert.org/archives/les-services-rendus-par-la-foret> . 
19. Sylviculture [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d. ],  prieiga per internetą                                      

< http://www.banque-pdf.fr/fr_sylviclture.html#ici >. 
20. Perspectives pour l‘environnement [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: <http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f11.htm >. 
21. Ecosystemes [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                                                   

< http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Synthese_Rapport_Final_MEA20100204.pdf> . 

22. Conservation et utisation des forets [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga 
per internetą: < http://www.fao.org/docrep/w2149f/w2149f02.htm > .  

23. Statistque et l‘analyse [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
< http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/> . 

24. Biodiversite forestiere [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:                                               
< http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-fr.pdf  > . 
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25. Problemes ecologiques [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
< http://www.affection.org/problemes-ecologiques_26101_album_photo/>  . 

26. Apprendre le francais [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:< 
http://www.laits.utexas.edu/fi/ >. 

27. Page francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:          < 
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm  >. 

28. Francais des affaires [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: <  
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php > . 

29. Animaux de la foret [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:                                             
< http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/@@index.htm> .  

30. Ecologie et environnement [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: < http://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp >. 

31. Page francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:               
<http://www.lepointdufle.net/specialite.htm >. 

 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 
2. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
3. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
4. Champion, P. (2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. Husson Jean-Pierre. (1995). Les Forets françaises. Paris. 
6. Dauphin, J., Roumagnac, J. 2010. Correspondance agricole. Paris. 
7. Tournier, J., Panchon, M. (1998). Manuel de sciences e'conomiques et humaines. Paris. 
8. Plusieurs auteurs. ( 2011).Le rechauffement climatique. 
9. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
10. Plusieurs auteurs. ( 2004). A chacun sa nature. 

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt.. S. Stankevičienė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. S. Stankevičienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof, dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      Kalbų katedra 
 
                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: KEKAB020 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės vokiečių kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: German for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir 
aplinkosauginę terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir 
struktūras, įgyti intensyvaus skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. 
Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija. 
Dalyko studijų rezultatai:  
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių 
struktūrų specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo 
rengimo ir pristatymo metodiką, jos taikymo galimybes. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir 
požiūrį specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

10. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas vokiečių kalba. 
11. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
12. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
13. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais 
rezultatais, studijų bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema 
Moodle. 
      Pratybos: 
Miškininkystė 

15. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
16. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
17. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
18. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, 

T 0,57, E 0,57) 
19. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
20. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
21. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys 
komunikacinius įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo 
struktūromis (darbas poromis ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). 
Ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir 
žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms 

pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Egzaminas  0,3 15 sav. 
 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 

sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 
sav., 11 sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis 
koeficientas skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra 
objektyvesnis (pagal šią struktūrą turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į 
kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų 
komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų 
pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pažinti, tinkamai 
vartoti specialiąją 
terminologiją 
lietuvių ir užsienio 
kalbomis 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, 
jos taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Kalbos vartosenos 
testas.  
 
 
Egzaminas 
 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti 
diskusijose ir rengti 
pranešimus žodžiu 
bei raštu tiek 
lietuvių, tiek 
užsienio kalbomis 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas 
bei dalyvauti 
diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 
ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

ir konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

ir internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 

specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

6. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, 
Land- und Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, 
Leinweber, Peter. Spektrum Akademischer Verlag 2011. 

7. Ökologie (Gebundene Ausgabe). Colin R. Townsend, John L. Harper. Springer – Lehrbuch 
2002. 

8. S. Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007. 
9. Lehrbuch der Bodenkunde (Gebundene Ausgabe). Scheffer Fritz, Schachtschabel Paul. 

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009. 
10. Erneubare Energien von Christine Wörlen. Verlag Herder 2010. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

20. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 
1990. Band. 1557.  

21. Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag- 2007. 
22. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für 

Bodenkultur Wien. 
23. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 

Hydrowissenschaften der TU Dresden. 
24. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU 

München. 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, 
Land- und Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, 
Leinweber, Peter. Spektrum Akademischer Verlag 2011. 

2. Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010. 
3. S.Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007.  
4. Der Forstwirt (Gebundene Ausgabe). Jörg van der Heide. Ulmer-Verlag 2004. 
5. Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz im 

Wald. Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999. 
6. Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft.Ulmer,Stuttgart 
1990. Band. 1557.  

2. Langenscheidt Fachwörterbuch. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau. Deutsch-
Englisch. Mühle Peter.Langenscheidt –Longman Verlag 1994. 
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3. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für 
Bodenkultur Wien. 

4. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 
Hydrowissenschaften der TU Dresden. 

5. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU 
München. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos 
studentams: 

7. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, 
Land- und Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, 
Leinweber, Peter. Spektrum Akademischer Verlag 2011. 

8. Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010. 
9. S.Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007.  
10. Der Forstwirt (Gebundene Ausgabe). Jörg van der Heide. Ulmer-Verlag 2004. 
11. Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz im 

Wald. Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999. 
12. Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 

6. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft.Ulmer,Stuttgart 
1990. Band. 1557.  

7. Langenscheidt Fachwörterbuch. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau. Deutsch-
Englisch. Mühle Peter.Langenscheidt –Longman Verlag 1994. 

8. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für 
Bodenkultur Wien. 

9. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 
Hydrowissenschaften der TU Dresden. 

10. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU 
München. 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

32. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=5>. 

33. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, 
Land- und Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, 
Leinweber, Peter. Spektrum Akademischer Verlag 2011. [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. 
gegužės 20 d. ],  prieiga per internetąhttp://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-
praktikum-eine-einfuhrung-in-pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-
forstwirte-und-fur-geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di . 

34. Ökologie (Gebundene Ausgabe). Colin R. Townsend, John L. Harper. Springer – Lehrbuch 
2002 [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_%C3%96konomie >. 

35. Lehrbuch der Bodenkunde (Gebundene Ausgabe). Scheffer Fritz, Schachtschabel Paul. 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 
20 d. ], prieiga per internetą: <.  http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/104778814.pdf >. 

36. Erneuerbare Energien von Christine Wörlen. Verlag Herder 2010.  [interaktyvus], [žiūrėta 
2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < http://www.erneuerbare-energien.de/ >. 
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37.  Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 
1990. Band. 1557 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
http://www6.fh-
eberswalde.de/forst/forstnutzung/diplom_fowi/homepage/dokumente/Vorlesungen/vorlesung
%201.pdf >. 

38.  Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010 [interaktyvus], [žiūrėta 
2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 
http://81.169.129.52/page.php?katid=288&PHPSESSID=3885f1e9cb916be905a91da16dba8f
92 >. 

39.  Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz 
im Wald. Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 
http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldbau/. >. 

40.  Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:< 
http://books.google.lt/books/about/Lehrbuch_der_Forstwissenschaft.html?id=7RsDAAAAY
AAJ&redir_esc=y  >. 

 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag- 2007.  
2. http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home . 
3. S. Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007. 
4. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 

1990. Band. 
 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. R. Balčiūnaitė, Kalbų katedra 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. A. Urbaitė, Kalbų katedra 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas 
Aprobuota katedros posėdyje: Kalbų katedra, 2012 11 07. Protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: MFITB009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aukštoji matematika ir tikimybių teorija 
Pavadinimas anglų kalba: Higher mathematics and probability theory 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditų, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 valandų (iš jų 28 
akivaizdiniu ir 36 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 43 valandos 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasirengimas kontroliniam darbui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 19 Pasirengimas praktiniams darbams  12 
Pratybos 27 Pasirengimas egzaminui 21 
... iš jų nuotoliniu būdu 17   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu -   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji „Miškininkystė“  Privalomasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Šio dalyko studijoms reikalingos vidurinės mokyklos 
matematikos programos žinios. 
 
Dalyko tikslas: suteikti matematinių žinių ir informacinių technologijų taikymo gebėjimų, 
padedančių geriau ir giliau įsisavinti specialybės dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas 
paaiškinti pagrindinius tiesinės algebros, vektorių teorijos, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, 
diferencialinių lygčių, tikimybių teorijos teiginius, sąvokas ir jų panaudojimo metodu;  
užrašyti komandas ir komandų junginius diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, algebrinių ir 
diferencialinių lygčių sprendimui ir jų vizualizavimui (MAPLE aplinkoje); 
Tyrimų vykdymo gebėjimai 
numatyti matematinių metodų parinkimo ir taikymo būdus praktinių uždavinių sprendimui.  
Vertybinės nuostatos: dalyko studijų metu ugdoma kūrybingo ir kruopštaus darbo nuostata. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų ir jų fizinės prasmės supratimas. 
2. Įgautų žinių taikymas sprendžiant nesudėtingus praktinės veiklos uždavinius. 
3. Gebėjimas naudotis kompiuterine matematikos sistema (MAPLE) ir matematine literatūra.  
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 34 (akivaizdiniu būdu 15 / nuotoliniu būdu  19) /20 val. (kontaktinio darbo apimtis 
(akivaizdiniu būdu / nuotoliniu būdu) / savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) apimtis): 

1. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimas. 4(2/2)/2;. 
2. Vektoriai, veiksmai su vektoriais ir jų taikymai. 3(0/3)/2;. 
3. Tiesė plokštumoje. 3(0/3)/2;. 
4. Funkcijos apibrėžimas ir savybės. Išvestinė diferencialas ir jų taikymas funkcijos tyrimui. 

6(3/3)/3;. 
5. Integralų skaičiavimo metodai ir jų pritaikymas skaičiuoti plotą ir sukinio tūriui. 6(3/3)/3; 
6. Diferencialinės lygtys ir jų sprendimas kintamųjų atskyrimo metodu. 2(2/0)/2;. 
7. Įvykiai ir jų tikimybių skaičiavimas. 4(2/2)/2; 
8. Atsitiktiniai dydžiai ir jų skaitinės charakteristikos. 3(2/1)/2; 
9. Tikimybiniai skirstiniai, normalusis ir binominis. 3(1/2)/2. 

 
    Pratybos: 27 (akivaizdiniu būdu 10 / nuotoliniu būdu  17)/ 22 (kontaktinio darbo apimtis 
(akivaizdiniu būdu / nuotoliniu būdu) / savarankiško darbo apimtis): 

1. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimas. Vektoriai, veiksmai su 
jais ir jų taikymai. Tiesė plokštumoje. 10(3/7)/6; 

2. Funkcijos apibrėžimas ir savybės. Išvestinė diferencialas ir funkcijos tyrimas. 6(3/3)/7; 
3. Integralų skaičiavimo metodai ir jų pritaikymai plotui ir sukinio tūriui apskaičiuoti. 

Diferencialinės lygtys ir jų sprendimas kintamųjų atskyrimo metodu. 8(3/5)/7; 
4. Tikimybių teorija. 3(1/2)/2. 

 
Dalyko studijų metodai:  
Akivaizdiniu būdu: paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos 
lentą; paskaitose pateikiami pagrindiniai teorijos klausimai, praplečiant aiškinimą iliustraciniais 
pavyzdžiais; pratybose įtvirtinamos teorinės žinios, sprendžiami atitinkami uždavinių pavyzdžiai; 
pratybose kompiuterių klasėje, naudojant kompiuterinę algebros sistemą MAPLE, braižomos 
funkcijos, sprendžiamos algebrinės ir diferencialinės lygtys bei jų sistemos, diferencijuojama ir 
integruojama. Neakivaizdiniu būdu: paskaitų medžiaga su tipinių uždavinių sprendimais pateikiama 
Moodle aplinkoje; dalis kontrolinių darbų ir pratybų medžiagos pateikiama Moodle aplinkoje. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Vertinant  dalyko  rezultatus  taikoma  dešimties  balų  kriterinė  kaupiamojo  vertinimo  sistema. 
Atsiskaitant  už  individualią  užduotį,  vertinami  uždavinių sprendimo rezultatai ir jų 
apibendrinimas, pasiūlymai. Teorinės žinios vertinamos taip pat egzamino metu. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra: 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,1 Per kiekvienas pratybas. 
Kontrolinis darbas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 
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Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius, cheminius 
metodus, 
sprendžiant 
technologines 
miškininkystės ir 
medienos sektoriaus 
problemas. 

Paaiškinti pagrindinius 
tiesinės algebros, 
vektorių teorijos, 
diferencialinio ir 
integralinio 
skaičiavimo, 
diferencialinių lygčių, 
tikimybių teorijos 
teiginius, sąvokas ir jų 
panaudojimo metodus. 
Užrašyti komandas ir 
komandų junginius 
diferencialinio ir 
integralinio 
skaičiavimo, algebrinių 
ir diferencialinių lygčių 
sprendimui ir jų 
vizualizavimui 
(MAPLE aplinkoje). 

Paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, praktiniai 
darbai kompiuterių 
klasėje, savarankiškas 
darbas, probleminis 
dėstymas, diskusijos. 

Praktinių užsiėmimų 
vertinimas, 
savarankiškų darbų 
vertinimas, kontrolinių 
darbų vertinimas, 
egzaminas. 

Gebėti rinkti ir 
analizuoti duomenis, 
planuoti mokslinius 
ar technologinius 
tyrimus, 
interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 
reikalingus 
svarbioms 
mokslinėms, 
miškininkavimo 
problemoms spręsti. 

Numatyti matematinių 
metodų parinkimo ir 
taikymo būdus 
praktinių uždavinių 
sprendimui. 

Paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, praktiniai 
darbai kompiuterių 
klasėje, savarankiškas 
darbas, probleminis 
dėstymas, diskusijos 

Praktinių užsiėmimų 
vertinimas, 
savarankiškų darbų 
vertinimas, kontrolinių 
darbų vertinimas, 
egzaminas. 

Naudoti mokslinius 
informacijos 
šaltinius,  juos 
atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Numatyti matematinių 
ir tikimybinių metodų 
parinkimo ir taikymo 
būdus praktinių 
uždavinių sprendimui. 

Paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, 
savarankiškas darbas, 
probleminis dėstymas, 
diskusijos. 

Praktinių užsiėmimų 
vertinimas, 
savarankiškų darbų 
vertinimas, kontrolinių 
darbų vertinimas, 
egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Rumšas A. Trumpas aukštosios matematikos kursas (Vadovėlis aukštųjų mokyklų ekonomikos ir 
gamtos mokslų specialybių studentams). – Vilnius: Mokslas, 1976. 
2. Apynis A., Stankus E. Matematika (Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais). - Vilnius: 
TEV, 2001. 
3. Pekarskas V. Trumpas matematikos kursas (Vadovėlis). - Kaunas: Technologija, 2005. 
4. Rupšys P. MAPLE V. Kompiuterinė matematikos sistema (Mokomoji knyga). - LŽUU, 2007. 
Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/nm/failai/Maple/Ieiti.htm  
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5. Olsson U., Engstrand U., Rupšys P. Statistiniai metodai SAS ir MINITAB (Mokomoji knyga). – 
LŽŪU, 2007. Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Vilkelienė R., Didžgalvis R. Tiesinė algebra (Metodinė priemonė). – LŽŪU Leidybinis centras, 
2001. 
2. Faires I.D., Faires B.T. Calculus. Second Edition. – USA, 1988. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. (HP) P. Rupšys (Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centras). 
 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: doc. dr. (HP) P. Rupšys (Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 
centras). 
 
Recenzentai: 
Centro/Katedros recenzentas: doc. dr. Dana Raškinienė (Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras). 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: asistentas Donatas Jonikavičius (Miškotvarkos 
ir medienotyros institutas). 
 
Aprobuota centro/katedros posėdyje: Matematikos ir informatikos katedros (dabar Matematikos, 
fizikos ir informacinių technologijų centras) posėdyje, 2011-06-02, protokolo Nr. 6. 
 
Aprobuota atnaujintas aprašas centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 
centras, 2013-04-23. Protokolas Nr. 4. 
 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centras, 2013-05-16. Protokolas Nr. 5. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Aleksandro Stulginskio universitetas 

Agronomijos   fakultetas 
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas:AFBBB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų biologija 
Pavadinimas anglų kalba: Plant biology 
Dalyko apimtis: 9 ECTS kreditų, 240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 126 val., savarankiškam 
darbui 114 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 61 Referatas 10 
Laboratoriniai darbai 60 Pasirengimas kontroliniam darbui 26 
Konsultacijos 3 Pasirengimas laboratoriniams darbams  30 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 48 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji                          Miškininkystė Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: plėtoti žinių, mokėjimų, įgūdžių sistemą, užtikrinančią augalų ląstelių, 
audinių, organų ir juose vykstančių procesų kompleksinį pažinimą; ugdyti kompetencijas.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Būtini biologijos, fizikos, chemijos žinių pagrindai.  
      Studento žinios ir supratimas:  studentai, baigę dalyko studijas žinos augalinių ląstelių struktūrą 
ir organoidus bei jų funkcijas. Žinos, kokios meristemos ir kur augaluose randamos. Žinos 
pagrindines šaknų formas ir funkcijas, skirtumus tarp vienaskilčių ir dviskilčių augalų stiebų bei lapų 
sandaros. Žinos pagrindines žiedo sudedamąsias dalis ir kiekvienos jų funkciją. Mokės apibūdinti 
augalų šeimas, parengti herbarą. Žinos kaip augalai prisitaiko prie aplinkos sąlygų.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: gebės dirbti savarankiškai ir grupėse, įvertinti ir racionaliai panaudoti bei 
derinti augalijos, kaip gamtos dalies, įvairovės išteklius.   
Vertybinės nuostatos: atsakingumas, pagarba gamtai, supančiai aplinkai, kūrybiškas aplinkos bei 
žmogaus veiksnių derinimas. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: saugus ir teisingas laboratorinės technikos naudojimas 
(mikroskopavimas, preparatų ruošimas). Pagrindinių sąvokų supratimas, apibūdinimas bei 
vartojimas; savarankiškų darbų atlikimo kokybė. Augalinių ląstelių ir audinių teisingas aprašymas,  
gyvų ir herbarizuotų augalų botaninių lotyniškų ir lietuviškų vardų žinojimas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 61 val. 
1. Augalai ir gyvybė. Augalų vaidmuo pasaulio ekosistemoje. Augalinių  ląstelių struktūra ir 
funkcijos. 9/6 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis).  
2. Augalų augimas ir vystymasis. Pirminis augimas: ląstelės ir audiniai. Pirminis augimas: stiebai, 
šaknys, lapai. Antrinis augimas. 8/5 val. 
3. Lapų, stiebų, šaknų anatominė ir morfologinė sandara. 4/6 val. 
4. Generatyvinių organų anatominė ir morfologinė sandara. Augalų lytinis dauginimasis. 4/4 val. 
5. Augalų karalystė. Biologinės sistematikos metodai ir principai.  Žiedinių augalų klasifikacija ir 
sistemos. Augalų įvairovės evoliucija. Botaninė nomenklatūra.  8/6val. 
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6. Beindžiai ir besėkliai induočiai augalai. Plikasėkliai augalai. Žiedinių augalų šeimos. 8/5 val. 
7. Ląstelės biochemija ir fiziologija. Pagrindinių ląstelės organoidų sandara ir funkcijos. 2/2 val. 
8. Termodinaminis ir kinetinis dalelių judėjimo aiškinimas. Ląstelių vandens potencialo algebrinė 
suma. Tirpalų toniškumas. Medžiagų patekimas į ląstelę. 3/2 val. 
9. Vandens apykaitos fiziologija. Šaknų slėgis, transpiracija. Vandens režimas, reguliavimo ir 
reguliavimosi principai. 3/3 val. 
10. Tręšimo fiziologija. Mineralinės mitybos elementų klasifikavimo principai. Antrinis elementų 
perdirbimas. Tręšimo lygio diagnostika. 2/2 val. 
11. Energijos transformacija fotosintezės ir kvėpavimo procesuose. Fotofiziniai, fotocheminiai ir 
biocheminiai fotosintezės procesai ir reakcijos. Augalų klasifikavimas pagal anglies dioksido 
asimiliavimo tipą. Fotosintezė ir kvėpavimo įtaka derliui ir kokybei. 6/3 val. 
12. Augalų augimo ir vystymosi fiziologija. Augalų judesiai. Augalų vystimosi periodizacija. 
Natūralūs ir sintetiniai augimo reguliatoriai. 2/2 val. 
13. Augalų stresas ir adaptacija. Nepalankūs aplinkos veiksniai ir klasifikavimas Augalų 
žiemkentiškumas. Jarovizacija (vernalizacija). Grūdinimas. 2/2 val. 
 
   Laboratoriniai darbai: 60 val. 
 
1. Augalinių ląstelių struktūra ir funkcijos. Mikroskopija. Plastidės. 2/1 val.(kontaktinio darbo 
apimtis/savarankiško darbo apimtis). 
2. Antriniai metabolitai – ląstelės sulčių medžiagos (alkaloidai, terpenoidai ir kt.). Sėklų sandara. 
Atsarginės maisto medžiagos - baltymai, riebalai, angliavandeniai. 4/3 val. 
3. Augalų audiniai (epidermis, pagrindiniai audiniai, apytakos audiniai, viršūninės ir šoninės 
meristemos). 4/3 val. 
4. Šaknų sandara. Pirminės anatominės sandaros šaknys. Antrinės sandaros šaknys. 2/2 val. 
5. Pirminė ir antrinė stiebų sandara. 2/2 val. 
6. Lapų anatominė ir morfologinė sandara (epidermis, žiotelės, plaukeliai, indų kūleliai ir kt.). 
 4/2 val. 
7. Žiedai, sėklos, vaisiai (žiedo sudėtinės dalys, žiedadulkių dygimas ir augimas ir kt.). 4/3 val. 
8. Augalų karalystė. Archegoniniai augalai (samanos, paparčiai, asiūkliai). Plikasėkliai. Žiedinių 
augalų šeimos (Brassicaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, 
Asteraceae, Poaceae, Liliaceae, Iridaceae ir kt.)  ir jų charakteristika. 8/4 val. 
9. Plazmolizė ir deplazmolizė. 3/1 val. 
10. Ląstelių osmosinio potencialo nustatymas. Ląstelių vandens potencialo nustatymas. 3/1 val. 
11. Fotosintezės pigmentai ir jų savybės.  3/1 val. 
12. Fotosintezės intensyvumo nustatymas vandens augaluose. Augalų atsparumas nepalankiems 
veiksniams. 6/4 val. 
13. Kvėpavimo intensyvumo ir koeficiento nustatymas. 3/1 val. 
14. Transpiracijos tyrimai. 2/2 val. 
 
Dalyko studijų metodai: Teorinių ir laboratorinių darbų metu naudojamos šiuolaikės studijų 
priemonės, taikomi probleminio mokymo elementai, studentai įtraukiami į diskusijas, dalis paskaitų 
medžiagos užduodama studijuoti ir pristatyti savarankiškai. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Referatas 0,1 Semestro eigoje 
Kontrolinis darbas 0,2 Semestro eigoje 
Laboratoriniai darbai 0,2 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Žinos, kokios 
meristemos ir kur 
augaluose randamos. 
Žinos pagrindines 
šaknų formas ir 
funkcijas, skirtumus 
tarp vienaskilčių ir 
dviskilčių augalų 
stiebų, bei lapų 
sandaros. Žinos 
pagrindines žiedo 
sudedamąsias dalis ir 
kiekvienos jų funkciją. 
Žinos augaluose 
vykstančius gyvybinius 
procesus ir jų 
dėsningumus.  
Žinos kaip augalai 
prisitaiko prie aplinkos 
sąlygų. 

Paskaita,  laboratorinis 
darbas, minčių lietus 
 

Pokalbis, grupelių 
vertinimas, 
atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas 
Atsakymai į 
probleminius 
klausimus, 
dalyvavimas 
diskusijose. 

Identifikuoti miško 
žolinius ir 
sumedėjusius 
augalus, grybus, 
vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

Mokės apibūdinti 
augalų šeimas, parengti 
herbarą. Numatys 
augalų augimo ir 
vystymosi reguliavimo 
– valdymo principus, 
siekiant optimalaus jų 
produktyvumo ir 
kokybės.    
Gebės nustatyti ryšį 
tarp  augalų procesų ir 
produktyvumo. 
 

Paskaita,  laboratorinis 
darbas, minčių lietus 
 

Pokalbis, grupelių 
vertinimas, 
atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas. 
Atsakymai į 
probleminius 
klausimus, 
dalyvavimas 
diskusijose. 
 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Bell, P.R., Hemsley, A.R. Green plants. Their origin and diversity. – Cambrigde, 2000.-349 p. 
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2. Dagys J. Augalų anatomija ir morfologija.-V.,1985.-349p. 
3. Purvinas E., Skirgailaitė V. Botanika.- V., 1975.- 366 p. 
4. Opik, H, Rolfe S.A., Willis, A.J. 2005. The physiology of flowering plants.  
5. Stašauskaitė S. Augalų vystymosi fiziologija.-V.:Debesija,1995. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Curtis A., Raven P.H. Biology of Plants. -N.Y., 1981 – 430 p. 
2. Davis W.P., Salomon E.P., Berg L.R. The World of Biology. - Philadelphia etc.: Saunders college 
publishing,1990. - 928 p. 
3. Gudžinskas  Z. Lietuvos induočiai augalai.-V., 1999.-211 p. 
4. Hegi G. Illustrierte Flora von Mittleuropa.-Berlin, Hamburg, 1984. I-VI T. 
5. Hickey M., King C. Common families of flowering plants. Cambridge: Cambridge university 
press, 2004, (5th ed.).– 212 p. 
6. Kutorga E. Botanikos ir mikologijos nomenklatūra.-V.,1997.-72 p. 
7. Mader S. Biologija. -V., 1999, I-II kn. 
8. Tainz, L., Zeiger, E. Plant physiology. Sunderland, Mass.:Sinauer Associater. 2006. 
9. Bluzmanas P. ir kt. Augalų fiziologija.-V.:Mokslas,1991. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof.dr.Simas Gliožeris, Biologijos ir augalų 
biotechnologijos institutas 
 
Kiti dalyko dėstytojai: doc.dr.Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, lekt. dr. Jolanta Sinkevičienė, 
doc.dr.R.Malinauskaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 
 
 
Aprašą parengė: doc.dr.Simas Gliožeris ir doc.dr.Regina Malinauskaitė, Biologijos ir augalų 
biotechnologijos institutas 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: lekt. dr. Jolanta Sinkevičienė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 
 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas:lekt.dr. Ž.Preikša, Aplinkos ir ekologijos 
institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje:2013 09 26, Nr 16. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:2013-12-30, Nr. 1 
Dalyko aprašas atestuotas iki ...2015 -12-31 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAEB033 
Pavadinimas lietuvių kalba: Bendroji chemija 
Pavadinimas anglų kalba: General Chemistry 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditai, 106 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam 
darbui 42 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 30 Pasirengimas kontroliniam darbui 11 
Laboratoriniai darbai 31 Pasirengimas laboratoriniams darbams  10 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 

 
Dalyko tikslas: suteikti žinių apie svarbiausius chemijos mokslo teiginius, dėsnius, cheminių 
elementų ir jų junginių savybes, cheminių procesų ir reiškinių esmę bei formuoti eksperimentinio 
darbo laboratorijoje įgūdžius. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: šio dalyko studijoms studentai turi žinoti svarbiausias 
chemijos sąvokas ir dėsnius, pažinti cheminių elementų ir svarbiausių jų junginių savybes, mokėti 
rašyti cheminių reakcijų lygtis.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir jų taikymas: baigę šio dalyko studijas, studentai susiformuos chemijos žinių 
sistemą, apimančią svarbiausius chemijos faktus, sąvokas, dėsningumus ir teorijas, supras ir mokės 
teisingai vartoti chemijos sąvokas ir terminus; žinos pagrindinius cheminius procesus, vykstančius 
gamtoje, jų reikšmę, kiekybinę išraišką ir įtaką žmogui ir aplinkai. Studentai įgis žinias apie 
neorganinių, organinių, metaloorganinių junginių nomenklatūrą, struktūrą, klasifikaciją, svarbesnių 
junginių savybes, jų gavimą bei panaudojimą.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: įgys cheminių eksperimentų planavimo ir atlikimo laboratorijoje įgūdžių, 
rezultatų vertinimo ir jų apibendrinimo proceso įgūdžių; gebės saugiai naudotis cheminiais indais bei 
laboratorine įranga, interpretuoti laboratorinius duomenis juos taikant praktikoje; gebės pritaikyti 
chemijos žinias profesinėms, saugos bei aplinkosauginėms problemoms spręsti, susiejant jas su kitų 
sričių žiniomis. Įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai bus reikalingi daugelio kitų dalykų tolimesnėse 
studijose bei profesinėje veikloje. 
Vertybinės nuostatos: nuostata nuolat mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 
pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti; 
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domėjimasis aplinkos komponentais bei jų kokybe, chemijos mokslo ir biotechnologijų laimėjimais; 
gebėjimas kritiškai mąstyti, kūrybiškai dirbti.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. 
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
4. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai. 
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Įvadas (2 val.) 
2. Cheminių procesų energetika (4 val.). 
3. Cheminė kinetika ir pusiausvyra  (4 val.). 
4. Dispersinės sistemos (6 val.). 
5. Oksidacijos-redukcijos reakcijos (6 val.). 
6. Anglies organiniai junginiai (4 val.). 
7. Stambiamolekuliniai junginiai ir medienos chemija (4 val.). 

 
   Laboratoriniai darbai: 

1. Darbų sauga laboratorijoje (1 val). 
2. Neorganiniai junginiai ir jų savybės (3 val.). 
3. Tirpalų koncentracija (3 val.). 
4. Cheminių reakcijų greitis ir cheminė pusiausvyra (3 val.). 
5. Reakcijos elektrolitų tirpaluose (3 val.). 
6. Dispersinės sistemos. Koloidiniai tirpalai (3 val.). 
7. Oksidacijos-redukcijos reakcijos (3 val.). 
8. Bendrojo vandens kietumo nustatymas (3 val.).  
9. Kokybinė neorganinių junginių analizė (3 val.). 
10. Organinių junginių savybės (3 val.). 
11. Kokybinė organinių junginių analizė (3 val.). 

 
Pasiruošimas laboratorinių darbų gynimui (kas antrą savaitę)  – (2 val. x 5 = 10 val.) 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos skaitomos probleminiu, vizualizuotu dėstymo metodu, teorinės žinios derinamos su 
diskusijomis, kurioms temos pateikiamos iš anksto. Dalis teorinės medžiagos įsisavinama 
savarankiškai studijuojant nurodytą literatūrą. Studentui ar studentų grupei pristatant paruoštą 
medžiagą, organizuojama visų paskaitoje dalyvaujančių studentų diskusija.   
Teorinės žinios įsisavinamos ir pagilinamos atliekant laboratorinius darbus. Laboratorinių darbų 
tematika derinama su paskaitų tematika: darbai atliekami tik išklausius atitinkamos temos teorinį 
kursą. Laboratorinio darbo metu pakartotinai pateikiama trumpa teorinė dalis, būtina atlikti 
laboratorinį darbą. Studentams pateikiami paruošti laboratorinių darbų aprašymai, kuriuose studentai 
surašo gautus rezultatus, atlieka skaičiavimus (jei numatyta užduotyje) ir pateikia išvadas. 
Laboratorinius darbus studentai atlieka pogrupiais,  darbo rezultatai aptariami diskutuojant mažose 
grupėse. Laboratorinių darbų gynimui yra paruoštos individualios užduotys. Atsiskaitoma raštu, 
atsakant į pateiktus klausimus. Atsiskaitymas vertinamas pažymiu. Semestro bėgyje taip pat rašomas 
kontrolinis darbas - žinių ir gebėjimų, įgytų išėjus tam tikrą dalyko dalį, įvertinimui. 
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Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Pasiekimų vertinimui taikoma 
dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Kas antrą savaitę vykdomas laboratorinių 
darbų gynimas (5). Laboratoriniai darbai bei kontrolinis darbas vertinami atskirai 10 balų sistemoje. 
Neapgynus 4 darbų iš eilės naujo laboratorinio darbo daryti nebeleidžiama. Jei kontrolinis darbas 
įvertinamas pažymiu 6 (patenkinamai) ar daugiau ir, jei gautas pažymys tenkina studentą, per 
galutinį atsiskaitymą (egzaminą) už tą dalį atsiskaityti nereikia. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas* 0,25 8-9 semestro savaitę 
Laboratoriniai darbai 0,25 Po dviejų laboratorinių darbų (5) 
Egzaminas** 0,5 Semestro pabaigoje 

∗Kontrolinis darbas neperrašomas 
∗∗Egzamino ir laboratorinių darbų vertinimas galutiniam vertinimui turi būti teigiamas. 
 
Studentų savarankiškas darbas: 
Savarankiško darbo formos Apimtis, val. 
Pasiruošimas kontroliniam darbui 11 
Pasiruošimas laboratoriniams darbams 10 
Pasiruošimas egzaminui 21 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios ir jų taikymas 
Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius, cheminius 
metodus, sprendžiant 
technologines 
miškininkystės ir 
medienos sektoriaus 
problemas 

Baigę šio dalyko studijas, 
studentai susiformuos chemijos 
žinių sistemą, apimančią 
svarbiausius chemijos faktus, 
sąvokas, dėsningumus ir 
teorijas, supras ir mokės 
teisingai vartoti chemijos 
sąvokas ir terminus; žinos 
pagrindinius cheminius 
procesus, vykstančius gamtoje, 
jų reikšmę, kiekybinę išraišką ir 
įtaką žmogui ir aplinkai. 
Studentai įgis žinias apie 
neorganinių, organinių, 
metaloorganinių junginių 
nomenklatūrą, struktūrą, 
klasifikaciją, svarbesnių 
junginių savybes, jų gavimą bei 
panaudojimą. 
 

Paskaitos, 
kontrolinis darbas, 
diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Kontrolinis darbas, 
laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas, 
egzaminas. 

Tyrimų vykdymo 
gebėjimai 

Įgys cheminių eksperimentų 
planavimo ir atlikimo 

Paskaitos, 
praktinių 

Laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Gebėti rinkti ir 
analizuoti duomenis, 
planuoti mokslinius 
ar technologinius 
tyrimus, interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 
reikalingus 
svarbioms 
mokslinėms, 
miškininkavimo 
problemoms spręsti 

laboratorijoje įgūdžių, rezultatų 
vertinimo ir jų apibendrinimo 
proceso įgūdžių; gebės saugiai 
naudotis cheminiais indais bei 
laboratorine įranga, interpretuoti 
laboratorinius duomenis juos 
taikant praktikoje; gebės 
pritaikyti chemijos žinias 
profesinėms, saugos bei 
aplinkosauginėms problemoms 
spręsti, susiejant jas su kitų 
sričių žiniomis. Įgytos žinios ir 
praktiniai gebėjimai bus 
reikalingi daugelio kitų dalykų 
tolimesnėse studijose bei 
profesinėje veikloje. 
 

įgūdžių 
formavimas 
laboratorinių 
darbų  metu, 
diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Vertybinės nuostatos 
Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam ir 
tautiniam paveldui 

Nuostata nuolat mokytis, ruoštis 
gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis; pagarba 
gamtai kaip neatsiejamai mūsų 
gyvenimo aplinkai, kurią būtina 
saugoti ir tausoti; domėjimasis 
aplinkos komponentais bei jų 
kokybe, chemijos mokslo ir 
biotechnologijų laimėjimais; 
gebėjimas kritiškai mąstyti, 
kūrybiškai dirbti.  
 

Paskaitos, 
diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Kontrolinis darbas, 
laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas, 
egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Brazauskienė D., Pukelienė D. Neorganinė chemija. - V., 1989. – 317 p. 
2. Buinevičienė G. ir kt. Bendroji chemija. - V., 1991. - 375 p. 
3. Baltrušis R., Dienys G. ir kt. Organinė chemija. – V.: Aldorija, 1999. – 278 p. 
4. Petroševičiūtė O. Bendroji chemija. – KTU, 1997. – 90 p. 
5. Bartaševičienė B., ir kt. Chemija ir cheminė analizė: mokomoji knyga. // Akademija, 2009. – 

103 p. 
6. Metodiniai patarimai organinės chemijos laboratoriniams darbams. II leidimas. – Parengė 

V.Gražulevičienė, G.Rutkauskienė, J.Vedegytė. – Kaunas-Akademija, 2004. – 42 p. 
7. Bendroji chemija, laboratorinių darbų aprašas. Prieiga per internetą: 

http://www.lzuu.lt/fmsi/chem/lt/34029 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Brazauskienė D.M. Agroekologija ir chemija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004. – 208 p. 
2. Janickis V., Kreivėnienė N. Neorganinės chemijos teoriniai pagrindai,  praktikos darbai ir 

uždaviniai. – Kaunas: Technologija, 2004. – 166 p. 
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3. Bartaševičienė B., Paulauskas V. Neorganinių junginių klasės. Metodiniai patarimai. II 
leidimas.–LŽŪU, 2004.–23 p. 

4. Chemijos uždavinynas (AF, MF, ŽŪIF ir VŪŽF studentams). – Parengė B.Bartaševičienė, 
D.Brazauskienė ir kt. – Akademija, 2003. – 80 p.  

5. Bartaševičienė B., Paulauskas V. Neorganinių junginių reakcijos: papildoma mokomoji 
medžiaga. - LŽŪU, 2010. – 51 p. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Valdas Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: prof. dr. Valdas Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Biruta Bartaševičienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr.  Jonas Račinskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013 08 28, protokolo Nr. 9 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d.  
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 STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: MFITB034  
Pavadinimas lietuvių kalba: Informatika 
Pavadinimas anglų kalba: Informatics 
Dalyko apimtis: 4 kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui 
43 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 21 Pasirengimas paskaitoms - 
iš jų nuotoliniu būdu 15 Pasirengimas pratyboms  ir atsiskaitymams 13 
Pratybos 40 Individuali užduotis 12 
iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas egzaminui 18 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programos Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: plėsti ir gilinti informatikos žinias, gerinti kompetencijas kompiuterių 
taikymo srityje, išugdyti jų tikslingo, racionalaus, sąmoningo naudojimo įgūdžius studijų, 
specialybės ir bendro pobūdžio srityse.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: vidurinio ugdymo programos bendrojo informacijos 
technologijų kurso ir matematikos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai:  
 Studento žinios ir supratimas:  

− Apibūdina kompiuterio techninės ir programinės įrangos elementus ir jų paskirtis; 
− Nusako skaičiavimų universalumo ir formulių racionalumo principus; išvardina skaičiuoklės 

funkcijų grupes ir apibūdina jų naudojimo ypatumus; 
− Žino tyčinių ir atsitiktinių klaidų tipus ir priežastis, išvardina apsaugos priemones, nusako 

duomenų kopijavimo ir importavimo iš kitų šaltinių galimybes; 
− Apibūdina pagrindinius duomenų bazės loginės struktūros sudarymo ir realizavimo etapus, 

objektų tipus, jų paskirtis ir kūrimo principus; 
− Nusako informacinėmis technologijomis sukurtų objektų integravimo pristatomuosiuose 

darbuose būdus ir principus. 
 
 Bendrieji gebėjimai ir įgūdžiai:  

− Naudoja skaičiuoklės įrankius ir kitas priemones praktinių uždavinių sprendimui, vengia 
veiksmų, gresiančių atsitiktinėmis klaidomis;  

− Analizuoja, interpretuoja rezultatus, vaizduoja grafiškai;  
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− Projektuoja ir realizuoja nesudėtingą duomenų bazę, tikslingai kuria ir koreguoja jos 
objektus; 

− Rengia integruotus pristatomuosius dokumentus; 
− Naudojasi informacinių technologijų literatūros šaltiniais, įvairių tipų programinėmis 

pagalbomis; 
 Vertybinės nuostatos: 

− Atsakingumas, garbingumas; 
− Dirbti sąžiningai, darbą atlikti gerai, kruopščiai ir laiku;  
− Žingeidumas, kūrybiškumas, atvirumas naujovėms, dalykiškas bendravimas. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

− Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
− Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimo lygis; 
− Gebėjimas pritaikyti turimas žinias atliekant praktines užduotis ir analizuojant gautus 

rezultatus; 
− Darbų atlikimo kokybė skaičiavimų teisingumo, universalumo, realizavimo priemonių 

racionalumo požiūriu. 
 
Dalyko turinys: 
 Paskaitos: 

Tema 
Kontaktinės 
valandos 
(21/15) 

Studentų 
savarankiško 
darbo valandos 
(21) 

Informatikos dalykas: objektas, programa ir nuostatos, 
priemonių pristatymas. 

1/0 1 

Kompiuteriai: raida, techninė įranga, duomenų struktūros,  
programinė įranga, kompiuterių virusai. 

4/3,5 4 

Kompiuterių tinklai ir jų informacinės paslaugos, darbas 
kompiuterių tinkle. 

3/2,5 4 

Elektroninių skaičiuoklių technologijos.  6/5 6 
Reliacinės duomenų bazės ir jų technologijos. 4/2 4 
Struktūruoti pristatomieji darbai, objektų integravimas. 3/2 2 
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Praktiniai darbai: 

Tema 
Kontaktinės 
valandos 
(40/16) 

Studentų 
savarankiško 
darbo valandos 
(22) 

Pradinių žinių patikrinimo testas. ASU tinklas ir paštas. 3/0  
Integruoti dokumentai: studijų, mokslo ir kiti pristatomieji 
darbai. 

4/1 7 

Lentelių šablonų rengimas ir naudojimas skaičiuoklėse. 
Duomenų grafinė analizė. 

5/3 2 

Matematinių, loginių ir kitų funkcijų naudojimas 
skaičiuoklėse. Makrokomandos. 

6/3 8 

Praktinių uždavinių sprendimas, pritaikant prognozavimo, 
reikšmės parinkimo ir kt. skaičiuoklių priemones. 

5/3 2 

Vienos lentelės duomenų bazė (skaičiuoklės sąrašas): 
kūrimas, duomenų apdorojimas, rezultatų analizė. 

5/2 1 

DB loginės struktūros kūrimas, projektavimas, 
realizavimas. DB naudojimas: formų, užklausų, ataskaitų 
kūrimas ir redagavimas. 

8/3 2 

Kompleksinis darbas, pagal aptartą praktinę užduotį. 4/1  
 
Dalyko studijų metodai:  
Studijose taikomi informaciniai, praktiniai-operaciniai, kūrybiniai metodai, o jiems realizuoti —  
naudojamos įvairios priemonės: paskaitos, praktinių temų prezentacija, kitos praktinės mokomosios 
ir savitikros priemonės, konsultacijos, savarankiškas darbas, diskusijos, darbas grupėse, individuali 
pagalba ar konsultavimas darbo vietoje. 
Ištęstinėse studijose dalis dalyko studijų vykdoma nuotoliniu būdu, o studijų metodai papildomai 
realizuojami virtualiomis tokiomis priemonėmis: 
 Virtualioje aplinkoje talpinama: 

− paskaitų mokomoji medžiaga skaidrėmis; 
− pratybų mokomoji medžiaga metodinių patarimų ir užduočių rinkmenomis; 

 Virtualios mokymo aplinkos Moodle priemonėmis organizuojama: 
− naujienų forumas; 
− konsultacijos; 
− savitikros užduotys ir testai; 
− diskusijos 

Dalis virtualioje aplinkoje talpinamos medžiagos gali būti naudojama nuolatinėse studijose. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Dalyko studijų rezultatams vertinti taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal 
įvardintus kriterijus.  
Pratybų rezultatai tikrinami tarpiniais atsiskaitymais pagal temas ir vertinami 10 balų sistema arba 
įskaita. Semestro pabaigoje studentas pateikia ir apgina savarankišką Informatikos dalyko darbą - 
pagal individualią užduotį parengtą integruotą dokumentą su objektais iš savo praktinių darbų. 
Teorinės žinios tikrinamos testo pagalba egzamino metu; jame taip pat atliekama praktinė užduotis iš 
anksto žinomomis (nurodytomis) pratybų temomis.  
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Praktinių darbų atsiskaitymai 0,3 Semestro metu, atlikus darbą 

Individuali užduotis 0,1 
Semestro pabaigoje iki 
egzaminų sesijos 

Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti GIS ir kitas 
informacinių 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių apskaitos, 
planavimo ir 
administruoti 

Naudoja skaičiuoklės 
įrankius ir kitas 
priemones praktinių 
uždavinių sprendimui, 
vengia veiksmų, 
gresiančių 
atsitiktinėmis 
klaidomis;  

Projektuoja ir 
realizuoja nesudėtingą 
duomenų bazę, 
tikslingai kuria ir 
koreguoja jos 
objektus; 

Naudojasi 
informacinių 
technologijų 
literatūros šaltiniais, 
įvairių tipų 
programinėmis 
pagalbomis; 

Formalusis kriterinis 
(atsiskaitymai, 
kontrolinis, 
egzaminas), 
neformalusis, 
nuolatinis 

Pagarba materialinės 
ir dvasinės kultūros 
vertybėms, 
kuriamoms 
rūpestingai 
suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu  
 
Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus  
 

Atsakingumas, 
garbingumas; 

Dirbti sąžiningai, 
darbą atlikti gerai, 
kruopščiai ir laiku;  

Žingeidumas, 
kūrybiškumas, 
atvirumas naujovėms, 
dalykiškas 
bendravimas. 

 

Studijose taikomi 
informaciniai, 
praktiniai-operaciniai, 
kūrybiniai metodai, o 
jiems realizuoti 
naudojamos įvairios 
priemonės: paskaitos, 
praktinių temų 
prezentacija, kitos 
praktinės mokomosios 
ir savitikros priemonės, 
konsultacijos, 
savarankiškas darbas, 
diskusijos, darbas 
grupėse, individuali 
pagalba ar 
konsultavimas darbo 
vietoje. 

Ištęstinėse studijose 
dalis dalyko studijų 
vykdoma nuotoliniu 
būdu, o studijų metodai 
papildomai 
realizuojami 
virtualiomis tokiomis 
priemonėmis: 

Virtualioje aplinkoje 
talpinama: 
paskaitų mokomoji 
medžiaga skaidrėmis; 

pratybų mokomoji 
medžiaga metodinių 
patarimų ir užduočių 
rinkmenomis; 
Virtualios mokymo 

Formalusis kriterinis 
(atsiskaitymai, 
kontrolinis, 
egzaminas), 
neformalusis, 
nuolatinis 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Mokymosi visą 
gyvenimą ir 
profesinio bei 
dvasinio tobulėjimo 
troškimo nuostata 

aplinkos Moodle 
priemonėmis 
organizuojama: 
naujienų forumas; 

konsultacijos; 

savitikros užduotys ir 
testai; 

diskusijos 

Dalis virtualioje 
aplinkoje talpinamos 
medžiagos gali būti 
naudojama nuolatinėse 
studijose 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Leonavičienė B., 2011. Microsoft Office 2010. Kaunas: Smaltija, 416 p. 
2. Vidžiūnas A., Vidžiūnaitė M., 2011. Microsoft Excel 2010 : skaičiuoklių taikymas apskaitoje 

ir vadyboje. Kaunas: Smaltija, 352 p. 
3. Dulinskas D., Dulinskienė J., 2010. ECDL 5.0 visiems. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. 

UAB „Prografika“, 324 p. 
4. Zalieckaitė L., 2009. ACCESS 2007: duomenų bazės ekonomikoje ir vadyboje: mokomoji 

knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,174 p. 
5. Masionytė G. Taikomoji informatika. Pratybų aprašai :[elektroninis išteklius] / LŽŪU. 

Akademija, 2011. 112 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Vidžiūnas A., Vidžiūnaitė M., 2010. Microsoft Word 2010 :naudotojo vadovas. Kaunas: 
Smaltija, 328 p. 

2. Vidžiūnas A., 2009. Interneto paslaugos ir svetainių kūrimas. Kaunas: Smaltija, 327 p. 
3. Skyrius R.  Mikalauskienė A., Zalieckaitė L., 2008. Informacijos ir komunikacijos 

technologijos: vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 359 p. 
4. Janickienė D., 2005. Informatika: vadovėlis. Kaunas:Vytauto Didžiojo universitetas, 541 p. 
5. Vineet Joshi Chairman, A text book on Informatics Practices, Class XI,  

http://ebookbrowse.com/final-informatics-practices-class-xi-pdf-d74794828 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. N. Laurinavičienė (Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centras). 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. N. Laurinavičienė (Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras). 
 
Recenzentai:  
Centro/Katedros recenzentas: doc. dr. D. Rimkuvienė (Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras). 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. M. Pilkauskas (ASU, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas). 
 
Aprobuota atnaujintas aprašas centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 
centro  posėdyje, 2013-04-23. Protokolas Nr. 4. 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centras, 2013-05-16. Protokolas Nr. 5. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAEB020 
Pavadinimas lietuvių kalba: Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: General ecology and environment protection 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val.,  savarankiškam darbui 
32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 24 Pasirengimas kontroliniam darbui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 12 Pasirengimas pratybų darbams  6 
Pratybos 20 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 10   
Laboratoriniai darbai -   
Mokomoji praktika -   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: suformuoti teorinių gyvosios ir negyvosios gamtos, ekosistemų pažinimo 
žinių sistemą, išnagrinėti bendrus ekologinių sistemų funkcionavimo dėsningumus bei suformuoti 
žinių sistemą apie aplinkos saugojimą nuo neigiamo poveikio, naudojant gamtos išteklius. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti Augalų biologijos, Dirvotyros 
studijų dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinios ir jų taikymas: 
1.1.  Žino ir supranta pagrindines ekologijos sąvokas, metodus, dėsningumus ir principus; 
1.2.  Žino ir supranta atskirų gamtos elementų struktūrą, savybes, ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines grupes, biologines ir ekologines savybes; 
1.3.  Geba apibrėžti aplinkos veiksnių įvairovę, poveikį organizmams, populiacijų struktūrą, 
tarppopuliacinius santykius; 
1.4.  Geba įvertinti ekosistemų struktūrą, medžiagų apykaitą; 
1.5.  Žino ir suvokia gamtinių išteklių reikšmę ir geba vertinti išteklių kiekybinius ir kokybinius 
pokyčius, geba apibūdinti racionalų jų naudojimą;  



79 

 

1.6.  Geba apibūdinti pagrindines aplinkos problemas ir įvertinti ekologinę situaciją;  
1.7.  Žino ir supranta aplinkos saugojimo nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo 
poveikio (dėl ūkinės veiklos ar gamtos išteklių naudojimo) reikšmę;  
1.8.  Žino ir supranta atskirų gamtos objektų (žemės ir jos gelmių, oro, vandens, dirvožemio, 
gyvūnijos ir augalijos, miškų) naudojimo ir apsaugos pagrindus; 
1.9.  Remdamasis Lietuvos Raudonąja knyga, geba analizuoti saugomų rūšių būklę ir apsaugos 
būdus; 
1.10. Geba vertinti Lietuvos, Europos Sąjungos saugomų teritorijų sistemą. 
2. Specialieji gebėjimai:  
2.1. Geba identifikuoti ekologines problemas, jas vertinti, analizuoti. 
3. Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
3.1. Geba savarankiškai įgyti naujų žinių studijuodamas mokslinius ir populiariuosius 
informacijos šaltinius, juos atsirinkti, sisteminti ir vertinti; 
3.2. Geba rengti ir pristatyti pranešimus; 
3.3. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu (dalyvauti diskusijose) ir raštu. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių ekologijos sąvokų, metodų, dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose;  
3. Savarankiškų darbų (pranešimo rengimas) atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų 

formulavimas;  
4. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  
5. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 
6. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  (AB/NB) 

1.  Ekologijos samprata, reikšmė. Ekologinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje.  
1/0 
val. 

1/0 
val. 

2.  Biosferos struktūra, evoliucija. Biogeninių medžiagų apytaka biosferoje.  
1/1 
val. 

0/1 
val. 

3.  Ekosistema. Samprata, klasifikacija, sukcesijos, produktyvumas. Energijos, 
medžiagų ir informacijos apykaita ekosistemose.  

2/1 
val. 

1/1 
val. 

4.  Pagrindiniai ekosistemų tipai - biomai.  
2/1 
val. 

1/1 
val. 

5.  Populiacinė ekologija, populiacijos tipai, dydis, pasiskirstymas. Ekologinė 
niša.  

2/1 
val. 

1/1 
val. 

6.  Ekologiniai veiksniai ir jų poveikis gyviems organizmams.  
2/1 
val. 

1/1 
val. 

7.  Žmogaus ekologija, žmonių populiacija.  
1/1 
val. 

0/1 
val. 

8.  Ekologinė etika, ištakos, dorovės samprata.  
1/1 
val. 

0/1 
val. 

9.  Aplinkosaugos sąvoka. Ekologinis monitoringas. Žalingas teršalų poveikis 
aplinkai ir žmogui.  

1/1 
val. 

1/0 
val. 

10. Oro apsauga. Taršos šaltiniai. Rūgštieji lietūs. Priemonės oro teršimui 
mažinti. Atmosferos oro monitoringas.  

1/1 
val. 

1/0 
val. 

11. Vandens apsauga. Ištekliai. Taršos šaltiniai. Vandens valymo būdai. 
Vandens monitoringas.  

1/1 
val. 

0/1 
val. 
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12. Dirvožemio apsauga. Taršos šaltiniai. Ištekliai. Dirvožemio erozija, 
priešerozinės priemonės. Dirvožemio monitoringas.  

1/1 
val. 

1/0 
val. 

13. Žemės gelmių apsauga ir racionalus naudojimas.  
1/1 
val. 

0/1 
val. 

14. Augalija, reikšmė, apsauga. Miškų ekologinis vaidmuo. Miškų 
monitoringas.  

1/1 
val. 

1/0 
val. 

15. Gyvūnija, reikšmė, apsauga.  
1/1 
val. 

1/0 
val. 

16. Lietuvos raudonoji knyga. 
1/0 
val. 

0/1 
val. 

17. Lietuvos saugomos teritorijos (rezervatai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, 
draustiniai, saugomi kraštovaizdžio objektai, gamtos paminklai). Europinės 
svarbos saugomos teritorijos Lietuvoje.  

2/1 
val. 

1/1 
val. 

18. Ūkininkavimo ypatumai saugomose teritorijose. Natūralios gamtos ir 
natūralių ekosistemų išsaugojimas. 

1/0 
val. 

0/1 
val. 

19. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai, pagrindiniai aplinkosauginiai 
įstatymai ir aplinkosauginis švietimas.  

1/1 
val. 

1/0 
val. 

 
   Pratybos: (AB/NB) 

1. Lietuvos raudonoji knyga.   8/2 
val. 

4/4 
val. 2. Augalijos ir gyvūnijos reikšmė, nykimo priežastys ir apsauga.  6/2 

val. 
3/3 
val. 3. Kertinės miško buveinės 6/2 

val. 
3/3 
val.  

Kursinio darbo (projekto) tematika:  
 
Dalyko studijų metodai:  

1. Paskaita, akivaizdiniu ir nuotoliniu būdu 
2. Studentų prezentacijų metodas  
3. Diskusija 

 
Paskaitose taikomas akivaizdinis ir nuotolinis mokymosi metodas. Dirbant akivaizdiniu metodu 
paskaitų medžiaga pateikiama skaidrėmis naudojant multimedijos įrangą. Paskaitų pradžioje 
supažindinami studentai su paskaitos turiniu, temos aktualumu. Paskaitų metu stengiamasi įtraukti 
studentus į trumpalaikes diskusijas, jiems užduodant klausimus, taip pat skatinami pačių studentų 
debatai vienu ar kitu klausimu. Diskusija ugdo gebėjimus aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai 
pateikti pačią idėją, kritikuoti, vertinti, rasti teisingausią sprendimą. Nuomonių susikirtimas skatina 
ieškoti naujos informacijos, keisti mąstyseną, iš naujo spręsti problemą, padeda rasti geresnius 
argumentus ir kt. Paskaitų pabaigoje pateikiami apibendrinimai, atkreipiant dėmesį į pagrindines 
sąvokas, dėsningumus, tendencijas. Išstudijuotos medžiagos pagrindu rašomas kontrolinis darbas. 
Pratybų metu studentai gauna individualias temas ir atsiskaitymui naudojamas prezentacijų metodas, 
kuriuo siekiama ugdyti studento gebėjimus atsirinkti mokslinius ir kitus spec. informacijos šaltinius, 
gautą informaciją sisteminti, analizuoti ir vertinti; savarankiškai paruošti pranešimą ir jį pristatyti 
auditorijai. 
Dalis paskaitų ir pratybų dėstoma nuotoliniu metodu. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ 
sukurtas kursas „Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga“. Kiekvienai paskaitų temai yra pateikiamos 
paskaitos skaidrės, pratyboms užduotys, kurios teikiamos nuotoliniu metodu. Pratybų darbų gynimui 
yra sudarytas testas virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Visa reikalinga mokymosi medžiaga 
talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Kiekvienam studentui skelbiami rezultatai, taip 
pat jie gali bendrauti su dėstytoju virtualioje aplinkoje. 
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Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų dalyko savarankiško darbo 
užduotys (rengiamas pranešimas) praktinių užsiėmimų metu vertinamos pažymiu, rašomas 
kontrolinis darbas ir egzaminų sesijos metu laikomas egzaminas. Rašant kontrolinį darbą ir laikant 
egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį 
sudaro iš svorio koeficiento padauginti tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai, jų sandaugas 
susumuojant. 
Vertinimo metodai: apklausa raštu (kontrolinis darbas ir egzaminas); apklausa žodžiu – individualiai 
(ar grupelės) parengto pranešimo pateikimas praktinių užsiėmimų metu ir diskusijos metodas 
(teigimas, klausimai). 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

1. Kontrolinis darbas (apklausa raštu) 0,2 8 semestro savaitė 
2. Atsiskaitymas už praktinius darbus (pranešimų 
pristatymai) 

0,3 
Kiekvieno užsiėmimo 
metu 

3. Egzaminas (apklausa raštu) 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 
multimedia įrangą) ir 
savarankiškos 
pagrindinių ir 
pildomų mokymosi 
šaltinių studijos 

Apklausa raštu  
 

Diskusija (paskaitų ir 
praktinių užsiėmimų 
metu studentai 
įtraukiami į 
diskusijas) 

Apklausa žodžiu 

Taikydamas miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertinti 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miškų ūkiui 

Žinios ir jų taikymas 
(studentai gebės 
prisiminti, apibrėžti ir 
apibūdinti pagrindines 
ekologijos sąvokas, 
metodus, dėsningumus, 
principus, tendencijas; 
supras atskirų gamtos 
objektų naudojimo ir 
apsaugos pagrindus). 
 

Studentų prezentacijų 
metodas 
(savarankiškas 
pranešimo 
parengimas, 
pristatymas praktinių 
užsiėmimų metu) 

Parengto pranešimo 
vertinimas 

Identifikuoti miško 
žolinius ir 
sumedėjusius 
augalus, grybus, 

Specialieji gebėjimai 
(studentai gebės 
identifikuoti ekologines 
problemas, jas vertinti, 

Paskaitos ir 
savarankiškos 
mokymosi šaltinių 
studijos 

Apklausa raštu  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Diskusija  Apklausa žodžiu vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines 
problemas 

analizuoti). 
 Studentų prezentacijų 

metodas  
Parengto pranešimo 
vertinimas 

Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
vertinimas 

Diskusija  Apklausa žodžiu Suprasti 
specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus, dalyvauti 
dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti 
pranešimus 

Žinios ir jų taikymas 
(taikydami studijų metu 
įgytas žinias, 
savarankiškai studijuos 
literatūrą, ugdys gebėjimą 
analizuoti, sisteminti 
informaciją); 
Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai (gebės 
savarankiškai parengti ir 
auditorijai pristatyti 
pranešimą). 

  

Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
vertinimas 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus 
spec. informacijos 
šaltinius,  juos 
atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Žinios ir jų taikymas 
(pagrindinių ir pildomų 
mokymosi šaltinių studijos 
suteiks naujų, gilesnių 
žinių, formuos požiūrį, 
kt.); 
Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai (gebėjimai 
atsirinkti mokslinius, kt. 
spec. informacijos 
šaltinius; informaciją 
suvokti, sisteminti, 
analizuoti, vertinti, 
pateikti išvadas; 
savarankiškai paruošti 
pranešimą ir jį pristatyti). 

Diskusija  Apklausa žodžiu 

Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai 

Studentų prezentacijų 
metodas 

Parengto pranešimo 
vertinimas 

Paskaita Apklausa raštu 

Diskusija  Apklausa žodžiu 

Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam 

Vertybinė nuostata Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
vertinimas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

ir tautiniam 
paveldui. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Baltrėnas, P., Butkus, D., Oškinis, V., Vasarevičius, S., Zigmontienė, A. (2008). Aplinkos 
apsauga: vadovėlis. Vilnius, Technika. 

2. Juknys, R. (2005). Aplinkotyra. Kaunas, VDU leidykla.  
3. Ozolinčius, R. (2005). Aplinkos ištekliai: Oras, dirvožemis, vanduo. Kaunas, VDU leidykla.  
4. Stravinskienė, V. (2003). Bendroji ekologija. Kaunas, Šviesa. 
5. Mirinas, S. (2003). Saugomos teritorijos Lietuvoje. Kaunas. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Anderson, L., Kriukelis, R. (2005). Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje. 
Vilnius. 

2. Mališauskas, V. (1993). Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Vilnius, Academia. 
3. Rašomavičius, V. (vyr.red.) ir kt. (2007). Lietuvos Raudonoji knyga. Leidykla Lututė. 
4. Raškauskas, V. (1991). Bendroji ekologija. Vilnius, Mokslas. 
5. Ozolinčius, R. (2001). Aplinkos ištekliai, įvadas. Mokomoji knyga. Kaunas, VDU leidykla.  
6. Stravinskienė, V. (2004). Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis. Kaunas, Šviesa. 
7. Stravinskienė, V. (2001). Ekologijos įvadas. Mokomoji knyga. VDU leidykla. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt dr. Jolita Abraitienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: lekt dr. Jolita Abraitienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Lina Straigytė, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013 10 18, protokolo Nr. 11 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS (nuotoliniu būdu) 
 
Dalyko kodas: MEMB B002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dendrologija 
Pavadinimas anglų kalba:  Dendrology 
Dalyko apimtis ir struktūra: 6 ETCS kreditų,   160 valandos, iš jų kontaktiniam darbui - 84 val., 
savarankiškam darbui  - 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos: 41 Individualios užduoties vykdymas 25 
          iš jų nuotoliniu būdu 36   
Pratybos* 39 Pasirengimas pratybų atsiskaitymams  19 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
* Pratybos vyksta pogrupiais 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji  Miškininkystė Privalomasis 
 
Dalyko tikslas: Suteikti kompetentingas žinias apie autochtonines ir pagrindines svetimkraštes 
dendrofloros rūšis, jų biologiją, ekologiją, taikymo sritis ir išlavinti įgūdžius atpažinti dendrofloros 
rūšis pagal pagrindinius morfologinius požymius.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Reikalingos dirvožemio mokslo, augalų biologijos 
pagrindų žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: 

• žinos autochtonines ir svetimkraštes dendrofloros rūšis, naudojamas miško ir dekoratyviniam 
želdinimui; 

• žinos medžių ir krūmų klasifikacijos tipus pagal habitą, lapų formą ir spalvą, fenologines 
fazes; 

• žinos skirtingo derlingumo, drėgnumo, rūgštumo ir apšviestumo sąlygoms tinkamus auginti 
sumedėjusius augalus. 

 Specialieji gebėjimai: 
• gebės pažinti 250 svarbiausių Lietuvoje augančių ir auginamų sumedėjusių augalų rūšis pagal 

jų morfologinius požymius;  
• gebės atpažinti augalo fenologinio vystymosi fazes. 
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  Vertybinės nuostatos: 
Laboratorinių darbų metu ugdomos kūrybiško, kolektyvinio, kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas, lotyniško augalo vardo žinojimas; 
Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas;  
Savarankiško darbo atlikimo kokybė. 
 
Dalyko turinys.  
Paskaitos:  

• Bendroji dalis: 2/10/8 val. (akivaizdinis darbas/ nuotolinis darbas/ savarankiškas darbas 
pasirengti egzaminui) 

• Dendrologijos samprata. Svarbesnieji dendrologiniai centrai Lietuvoje (2/0/1). 
• Sumedėjusių augalų taksonomija. Rūšies arealas (0/2/1).  
• Sumedėjusių augalų biomorfos. Medžio habitas. Lajos forma. Medžių ir krūmų amžius, 

aukštis, kamieno skersmuo, lajos plotis (0/3/2).  
• Ūgliai ir pumpurai. Žiedai ir strobilai.  Vaisiai ir kankorėžiai (0/2/1).  
• Augalų poreikis šviesai. Augalų poreikis vandeniui. Augalų poreikis dirvožemio 

derlingumui, rūgštumui. Temperatūra – ištvermingumo šalčiui zonos (0/3/2). 
 

• Specialioji dalis: 3/26/17 val. 
 Lietuvos dendroflora, Lietuvoje auginami svetimkraščiai sumedėję augalai (3/0/2):  
Pušūnai (6/4);  
Magnolijūnai (20/12). 
  
Pratybos:  

1. Svarbesniųjų 35 rūšių pušūnų skyriaus sumedėjusių augalų pažinimas pagal spyglius, ūglius, 
vaisius. (6/3val) (kontaktinis darbas/pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymams už jas). 

2. Svarbesniųjų 215 rūšių magnolijūnų skyriaus sumedėjusių augalų pažinimas pagal lapus, 
ūglius, vaisius: 

• magnolijažiedžių ir vėdrynažiedžių poklasiai (9/4val.); 
• hamamelijažiedžių ir dinelijažiedžių poklasiai (9/4val.); 
• erškėčiažiedžių poklasis (9/5val.); 
• notreliažiedžių poklasis (6/3val.).                

 
Individualios užduoties tematika. Stebimo augalo fenologinių vystymosi fazių aprašymas (25 val. 
savarankiškam darbui).  
 
Dalyko studijų metodai: Ištęstinėse studijose dalis paskaitų atliekama nuotoliniu būdu. Paskaitų 
informacinė medžiaga skaidrėmis talpinama virtualioje  erdvėje, pateikiant spalvotą fotografinę 
medžiagą su augalų pavyzdžiais. Pratybų metu studentai rūšių identifikavimui naudoja sumedėjusių 
augalų herbarizuotus pavyzdžius. Studentai augalus identifikuoja savarankiškai naudodamiesi darbų 
aprašais, vadovėliais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Fenologinius stebėjimus (individuali 
užduotis) studentai atlieka universiteto arboretume, Obelynėje, miške. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai:  

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
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Individuali užduotis 0,1 Dendrologijos praktikos 
paskutinę dieną 

Atsiskaitymai už pratybas 0,3 Po kiekvienos temos 
Egzaminas 0,6 Po dendrologijos praktikos 

 
Individualiai užduočiai atlikti studentai turi stebėti paskirto augalo fenologinių fazių vystymąsi, 
atpažinti ir nufotografuoti fazes, fiksuojant tos fazės datą. 
Pratybų metu susipažįstama su pagrindiniais augalų morfologiniais požymiais pagal rūšis. Po temos 
– atsiskaitymas žodžiu, atpažįstant augalo rūšį ir pasakant jo lotynišką vardą. 
Egzaminas vyksta žodžiu, biliete pateikiant 5 klausimus (po 2 iš bendrosios ir specialiosios dalių, 
vienas – pagal augalo pažinimą iš šakelės). 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško ekosistemų 
komponentų pažinimo, 
miško ekosistemų 
funkcionavimo žinias, 
vertinant miškininkavimo 
technologijų įtaką miško 
ekosistemoms, tvariam 
miško ūkiui 

Žinos autochtonines ir 
svetimkraštes dendrofloros 
rūšis, naudojamas miško ir 
dekoratyviniam želdinimui; 
 
Žinos medžių ir krūmų 
klasifikacijos tipus pagal 
habitą, lapų formą ir spalvą, 
fenologines fazes; 
 
Žinos skirtingo derlingumo, 
drėgnumo, rūgštumo ir 
apšviestumo sąlygoms 
tinkamus auginti 
sumedėjusius augalus. 

Paskaitos. 
Diskusijos 

Atsakinėjimas žodžiu 
(egzaminas) 

Gebės pažinti 250 
sumedėjusių augalų rūšis 
pagal jų morfologinius 
požymius 

Pratybos Augalo pažinimas 
pagal morfologinius 
požymius 

Identifikuoti žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, vabzdžius, 
įprastus, saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, miško 
tipus, miško produkciją, 
ekologines problemas 

Gebės atpažinti augalo 
fenologinio vystymosi fazes. 
 

Individuali 
užduotis 

Individualios 
užduoties įvykdymo 
vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

Rekomenduojama pagrindinė literatūra 

1.  M.Navasaitis. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2004, 856 p. 
2.  M.Navasaitis, R.Ozolinčius,  D.Smaliukas, J.Banevičienė. Lietuvos dendroflora. 

Kaunas: Lututė, 2003, 576 p. 



87 

 

3.  M.Navasaitis. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. 2008, Kaunas, Lututė, 240 p. 
4.  Lietuvos Raudonoji knyga, V.Rašomavičius (vyr.red.). Kaunas: Lututė, 2007, 800 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
 
Rekomenduojama papildoma literatūra 

D.More, J.White. Cassells‘s Trees of Britain & Northern Europe. 2003 
W.Seneta. Dendrologia. 1987 
L.Straigytė, S.Juknevičius. Beržoto dendrologinė kolekcija, 2005 
Skinderiškio dendroparkas. Sud. M.Navasaitis, 2006 
Dendrologija. Sud. V.Ramanauskas. 1973, 320 p. 
Conifers : the illustrated encyclopedia. 2000 
T. Russel. The illustrated encyclopedia of trees of Britain and Europe. 2005 
 
Anotacija anglų kalba. After completing the course "Dendrology" students should obtain theoretical 
and practical knowledges of the most important woody plants biology and ecology. The main themes 
are: alien and native dendroflora; native regions; hardines zones; invasive, noxious, drug, hedgerow, 
Red book woody plants in Lithuania forest. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: docentė dr.  L. Straigytė (Miškų ir ekologijos fakultetas, 
Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): pratybas veda asist. T. Vaidelys, lekt. dr. G. Šilingienė 
 
Aprašą parengė: docentė dr.  L. Straigytė (Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas). 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. J. Bačkaitis MEF, Miško biologijos ir miškininkystės institutas.   
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Algirdas Augustaitis, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
 
  
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 10 09, protokolo 
Nr. 5). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:  2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas 
 
                                        STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: AFADB019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dirvotyra 
Pavadinimas anglų kalba: Soil Science 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 90 val. (iš jų 87 val. 
akivaizdiniu ir 3 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 70 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 30 Forumai Moodle sistemoje 5 
... iš jų nuotoliniu būdu 3 Pasirengimas laboratoriniams darbams 30 
Laboratoriniai darbai 26 Pasirengimas mokomajai praktikai 8 
Mokomoji praktika 30 Pasirengimas egzaminui 27 
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: rengti teoriškai gerai pasirengusius, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti 
miškininkystės bakalaurus, turinčius žinių apie dirvožemį, jo susidarymą, sandarą, savybes, 
geografinį paplitimą ir raidą, miško augavietes pagal dirvožemio sąlygas, gebančius vertinti, 
planuoti, diegti darnios miškininkystės principus miškininkavimo praktikoje besikeičiančiomis 
gyvenimo sąlygomis. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: augalų biologijos, chemijos ir fizikos žinios (iš pirmojo 
semestro ir vidurinės mokyklos) bei kompiuterinio raštingumo pagrindai. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: studentai, baigę dalykų žinias, žino Dirvotyros istorinę raidą pasaulyje ir 
Lietuvoje, sąsajas su kitais mokslais; suvokia dirvožemio vietą aplinkoje ir išskirtinį jo vaidmenį 
miškininkystėje; jie turi geologinių procesų ir dirvodaros veiksnių žinių; supranta dirvožemio 
sandarą, sudėtį, fizikines, chemines ir biologines savybes bei jų režimus; žino racionalaus 
dirvožemio naudojimo būdus ir apsaugos priemones. 
Specialieji gebėjimai: taikyti dirvožemių sistematiką; identifikuoti dirvožemio sistematinį vienetą  
pagal Lietuvos dirvožemių (1999) ir tarptautinę (WRB) klasifikacijas, identifikuoti miško augavietę 
pagal dirvožemio sąlygas ir jo tinkamumą konkretiems miško ir rekreacinės aplinkos augalams augti; 
žino miško kadastro principus ir reikšmę. 
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: planuoti įvairios krypties miškininkystės strategiją, derinant 
dirvotyros ir profesines žinias savarankiškai ir komandoje; tausoti dirvožemį, saugoti jį nuo 
užterštumo, atstatyti pažeistų dirvožemių derlingumą, juos rekultivuojant; visur ir visada jausti 
sąžiningumą ir asmeninę atsakomybę už savo veiksmus bei sprendimus. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų 
(pasiekti visi studijų tikslai) iki slenkstinio balo 5 (žinios, gebėjimai ir įgūdžiai tenkina minimalius 
reikalavimus). 

1. Dirvožemio, kaip gamtos ištekliaus ir nepakeičiamo nacionalinio turto, vertės pripažinimas. 
2. Pagrindinių mineralų bei uolienų pažinimas, geologinių procesų (dūlėjimo) supratimas. 
3. Dirvodaros veiksnių ir procesų apibrėžimas; dirvožemio mineralinės ir organinės dalies 

identifikavimas. 
4. Dirvožemio fizikinių, cheminių ir biologinių savybių įvardijimas ir argumentavimas. 
5. Dirvožemio profilio morfologinės sandaros išmanymas ir apibūdinimas; pasaulio ir Lietuvos 

dirvožemių sistematinis grupavimas pagal naujausias klasifikacijas. 
6. Miško augaviečių supratimas ir jų ryšio su dirvožemio savybėmis suvokimas. 
7. Žmogaus ūkinės veiklos įtakos dirvožemiui reguliavimas ir dirvožemio saugos priemonių 

parinkimas. 
8. Dirvotyroje vartojamų terminų suvokimas, taikymas ir interpretavimas. 

 
Dalyko turinys: 
    Paskaitos: 30 kontaktinio darbo val./ 27 savarankiško darbo val. 
1. Dirvožemio mokslas ir istorinė jo raida. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Dirvožemį formuojantys 
procesai. Uolienų dūlėjimas. Dirvodarinės uolienos ir jų geologinė klasifikacija (4/5). 
2. Dirvodaros teorija. Dirvodaros veiksniai miške. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio 
granuliometrinė sudėtis. Dirvožemio mineralinė dalis ir jos cheminė sudėtis. Organinė dirvožemio 
dalis ir jos šaltiniai (4/4). 
3. Dirvožemio koloidai, sorbcija, pH, oksidacija ir redukcija. Bendrosios fizikinės savybės. 
Dirvožemio drėgmė, oras, šiluma ir jų režimai. Dirvožemio derlingumas ir jo reguliavimas miške 
(4/3). 
4. Morfologinė dirvožemio sandara ir savybės. Dirvožemių sistematika, klasifikavimas ir 
diagnostikos principai. Pagrindiniai dirvožemių paplitimo dėsningumai (platuminis ir vertikalusis 
zoniškumas) (4/4). 
5. Pagrindiniai nurodymai apibūdinti pasaulio dirvožemio išteklius (World Referente Base for Soil 
Resourses). Dirvožemių diagnostiniai horizontai, diagnostinės savybės, diagnostinės medžiagos. 
Pasaulio dirvožemių grupės ir jų paplitimo dėsningumai (3/3) (NB). 
6. Lietuvos dirvožemių klasifikacija (1999) ir pagrindinių dirvožemio grupių charakteristika (4/4). 
7. Miško augavietės, jų skirstymas pagal dirvožemio sąlygas ir taikymas miškininkystėje. Miško 
dirvožemio dangos ir augaviečių tyrimai bei kartografavimas (4/3). 
8. Teoriniai ir praktiniai dirvožemio apsaugos aspektai (3/1). 
 
   Laboratoriniai darbai: 26 kontaktinio darbo val./ 30 savarankiško darbo val. 
1. Mineralų, uolienų bei dirvodarinių medžiagų savybių apibūdinimas (3/4). 
2. Dirvožemio granuliometrinės sudėties ir bendrųjų fizikinių savybių nustatymas (3/4). 
3. Dirvožemio drėgnio nustatymas ir oro kiekio dirvožemyje apskaičiavimas (3/4). 
4. Dirvožemio humusingumo nustatymas ir jo azotingumo apskaičiavimas. Dirvožemio 
karbonatingumo tyrimas (3/4). 
5. Dirvožemio rūgštingumo ir šarmingumo  nustatymas (3/4).  
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6-9. Dirvožemių morfologinių savybių nagrinėjimas ir jo sistematinių vienetų (I-IV lygyje) 
nustatymas pagal naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (1999) prie mokomųjų dirvožemio 
monolitų stendų. Miško augaviečių nustatymas pagal dirvožemių savybes (11/10). 
 
   Mokomoji praktika: 30 kontaktinio darbo val./ 8 savarankiško darbo val. 
   Studentai, vadovaujami praktiką vedančio dėstytojo, apžiūri geologines uolienų atodangas ir 
dirvodarines uolienas, susipažįsta su miško ir dirbamos žemės dirvožemio danga Dubdavos 
mokomosios miškų girininkijos, Šakių, Kėdainių urėdijų miškuose, Kauno m. rekreacinėse zonose. 
Mokomosios praktikos metu atidengiami, aprašomi ir diagnozuojami būdingi dirvožemio profiliai 
pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (LDK-99), nustatomos miško augavietės, įvertinama tiriamo 
dirvožemio būklė, aptariamas jo tinkamumas skirtingoms miško medžių ir želdinių rekreacinėse 
zonose rūšims, siūlomos jo pagerinimo priemonės. 
 
Dalyko studijų metodai: paskaita, paskaita su diskusija, vienos minutės refleksija, atvejo analizė, 
individuali užduotis, bibliografijos sąrašo sudarymas, darbas individualiai ir grupėse, ekspertų 
metodas, pasisakymas ir pristatymas žodžiu. 
Paskaitose informacija pateikiama šiuolaikinėmis vaizdinėmis priemonėmis, siekiant aktyvaus 
studenų įsijungimo į klausimų svarstymą. Paskaitose dalis medžiagos teikiama viešai auditorijos 
diskusijai, taip provokuojant studentus įsitraukti į pateiktos užduoties (praktinės situacijos ir pan.) 
sprendimą, nuomonės ir argumentų viešą išsakymą. Kiekvienos paskaitos gale stengiamasi trumpai 
apibendrinti nagrinėtą tematiką (refleksija) ir pateikiamos nuorodos kitai paskaitai, kad studentai ja 
ausidomėtų ir pasiskaitytų savarankiškai. 
Viena paskaita pateikiama Moodle sistemoje, kuri taikoma kaip nuotolinio mokymo priemonė. 
Laboratorinius darbus studentai dirba poromis pagal dėstytojo pateiktas individualias užduotis, 
vadovaudamiesi specialiomis metodinėmis studijų priemonėmis ir nurodyta literatūra. Savarankiškas 
darbas – duotojo dirvožemio ėminio fizikinių bei cheminių savybių nustatymas, jo pagerinimo 
priemonių pasiūlymas; dirvožemio pažinimas, jo sistematinio vieneto nustatymas pagal Lietuvos 
dirvožemių 1999 m. klasifikaciją. Miško augavietės nustatymas pagal dirvožemio sąlygas. Už darbą 
studentas atsiskaito individualiai bendroje grupėje. Taip įgyvendinamas komandinis darbo stilius. 
Dirvožemių klasifikacijos darbai baigiami praktišku priemonių parinkimu tausoti ir išsaugoti 
dirvožemio dangą. 
Mokomojoje praktikoje dirvožemio dangos ir miško augaviečių pažinimas derinamas su dirvodarinių 
uolienų (geologijos pagrindai), reljefo (geomorfologijos pagrindai) ir augalijos (geobotanikos 
pagrindai) studijomis gamtoje. Aprašytos dirvožemio anketos papildomos uolienų, mineralų ir 
augalų pavyzdžiais. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kritinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami laboratoriniai darbai, mokomoji praktika, žodiniai 
atsakymai į 4 bilieto klausimus, naudojantis Lietuvos, Europos ir pasaulio dirvožemių žemėlapiais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,2 Po kiekvieno 
laboratorinio darbo 

Mokomoji praktika 0,2 Studijų kalendoriuje 
numatytu laiku 

Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Žinios ir jų taikymas: 
- geologinių procesų ir 
dirvodaros veiksnių 
žinios; 
- dirvožemio sudėties ir 
fizikinių, cheminių, 
biologinių savybių bei 
režimų supratimas; 
- racionalaus 
dirvožemio naudojimo 
ir apsaugos įvertinimas 

 
Paskaita su diskusija, 
refleksija, atvejo 
analizė, laboratoriniai 
darbai ir individualios 
užduotys, bibliografijos 
sąrašo sudarymas 
 

 
 
Apklausa žodžiu ir 
raštu,  individualios 
užduoties ir atvejo 
analizės vertinimas 
 

Identifikuoti 
žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

Specialieji gebėjimai: 
- taikyti dirvožemių 
sistematiką; 
- identifikuoti 
dirvožemio sistematinį 
vienetą; 
- identifikuoti miško 
augavietę pagal 
dirvožemio sąlygas 

Paskaita su diskusija, 
refleksija, atvejo 
analizė, laboratoriniai 
darbai ir individualios 
užduotys, grupės 
diskusija, pasisakymas 
ir pristatymas žodžiu 
 

Apklausa žodžiu ir 
raštu, individualios 
užduoties ir atvejo 
analizės vertinimas, 
pasisakymų ir 
pristatymų vertinimas 

Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje 
 

Socialiniai ir 
asmeniniai gebėjimai: 
- planuoti 
miškininkavimo 
strategiją derinant 
dirvotyros ir 
miškininkystės žinias 
savarankiškai ir 
komandoje 

Paskaita su diskusija ir 
refleksija, atvejo 
(problemos) analizė, 
ekspertų metodas, 
pasisakymas ir 
pristatymas žodžiu 
 

Apklausa žodžiu ir 
raštu, atvejo 
(problemos) analizės 
vertinimas,  
pasisakymų ir 
pristatymų vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Motuzas A., Buivydaitė V., Vaisvalavičius R., Šleinys R. Dirvotyra: [vadovėlis]. 2-asis 
atnauj, papild. ir patais. leid. Vilnius: Enciklopedija, 2009. 335 p. 

2. Buivydaitė V., Butkus V., Motuzas A., Pečkytė A., Vaisvalavičius R., Vaišvila Z., 
Zakarauskaitė D. Geologijos pagrindų ir dirvotyros laboratorinių darbų aprašas: 
sąsiuvinis: studijų priemonė / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agronomijos fakultetas. 
Dirvotyros ir agrochemijos katedra. 3-iasis atnaujintas, papild. ir pataisytas leid. Akademija, 
2009. 90 p.  
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3. Mažvila J., Vaičys M., Buivydaitė V. Lietuvos dirvožemių makromorfologinė 
diagnostika: [monografija]. Akademija (Kėdainių r.): Lietuvos žemdirbystės institutas. 2006. 
283 p. 

4. Buivydaitė V., Motuzas A., Vaičys M. Naujoji Lietuvos dirvožemių klasifikacija (1999) / 
Metodinė priemonė laboratoriniams darbams atlikti. Akademija, 2001. 86 p. 

5. Eidukevičienė M. Lietuvos gamtinė geografija: [vadovėlis]. Klaipėda, 2009. 162 p. 
6. Miško augaviečių tipai: [metodinė priemonė] / Sudarytojas prof. habil. dr. M. Vaičys. 

Kaunas, Lututė, 2006. 95 p.  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Baltrėnas P., Butkus D., Oškinis V., Vasarevičius S., Zigmontienė A. Aplinkos apsauga: 
[vadovėlis].  Vilnius: Technika, 2008. 576 p.  

2. Handbook of Soil Science / ed. M. E. Sumner, 2000. 1998 p. 
3. Juknys R. Aplinkotyra: [Bendrasis vadovėlis]. Kaunas: VDU leidykla, 2005. 334 p. 
4. Managing Soil Quality: challenges to modern agriculture / edited by P. Schjønning, S. 

Elmholt and B.T. Christensen. – 2004, 344 p. 
5. Motuzas A.J., Buivydaitė V., Danilevičius V., Šleinys R. Dirvotyra. Vilnius, 1996. 374 p. 
6. Lietuvos dirvožemiai: [kolektyvinė monografija] / Sudarė M. Eidukevičienė, V. 

Vasiliauskienė. Lietuvos mokslas. Vilnius, 2001. 1244 p. 
7. Žiogas A., Zakarauskaitė D. Dirvožemio biologija: [mokomoji knyga]. Akademija, 2010. 

136 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. A. Motuzas, Agroekosistemų ir 
dirvožemio mokslų institutas, Agronomijos fakultetas. 
Kiti dalyko dėstytojai: lektorė dr. J. Aleinikovienė, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, 
Agronomijos fakultetas. 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. A. Motuzas, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, 
Agronomijos fakultetas. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. R. Vaisvalavičius, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Račinskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 13(12). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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                      STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 
Dalyko kodas: MFITB069 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialioji fizika 
Pavadinimas anglų kalba: Special physics  
Dalyko apimtis: 4. kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui  
43 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasirengimas individualiam darbui 12  
...iš jų nuotoliniu būdu 16   
Laboratoriniai darbai 27 Pasirengimas laboratoriniams darbams  10 
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji  Miškininkystė Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: – supažindinti studentus su fizikos ir meteorologijos tiriamais reiškiniais, jų 
tyrimo metodais, išmokant racionaliai šiuos metodus taikyti praktinėje veikloje, supažindinti su 
pavojingų atmosferinių reiškinių prognozės metodais. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Chemijos, fizikos, informatikos ir matematikos žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:   Baigęs dalyko studijas studentas turi žinoti fizikos ir meteorologijos 
tiriamus reiškinius. 
 Gebėjimai ir įgūdžiai: Išklausęs kursą studentas bus įsisavinęs fizikinius ir meteorologinius 
dirvožemio, oro, atmosferos ir saulės spinduliuotės parametrų tyrimo metodus ir  mokės šiuos tyrimo 
metodus  panaudoti praktinėje veikloje, sprendžiant miško ir su juo susijusios praktinės veiklos 
problemas. Sugebės pagal vietinius požymius trumpalaikes orų prognozes. Studentai įgyja  gebėjimą  
dirbti komandoje,  kūrybiškai, kritiškai mąstyti.  
Vertybinės nuostatos:  vykdant ūkinę veiklą siekti mažiausios žalos supančiai gamtai  
 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Fizikos ir meteorologijos mokslų tikslų, uždavinių, pagrindinių Lietuvos teisinių aktų, 
normatyvinių dokumentų , reglamentuojančių   Lietuvos gamtos išteklių naudojimą ir jos   
išsaugojimą,  suvokimas ir pagrindinių fizikos ir meteorologijos sąvokų supratimas bei vartojimas. 
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2. Žinių apie  fizikos, biofizikos ir meteorologijos reiškinius ir jų tyrimų metodų panaudojimo 
aspektus įsisavinimas ir jų taikymas praktinėje veikloje:  
2.1. Įsisavinęs fizikos žinias, studentas galės sėkmingai studijuoti dirvotyrą, kraštovaizdžio ekologiją 
ir kraštotvarką, informatika , GIS pagrindus, hidrobiologija, ekologinę genetiką, bendrąją ekologiją  
ir kitus dalykus. Panaudodamas fizikinius tyrimo metodus, miškininkas galės kūrybiškai savo žinias 
pritaikyti praktikoje, siekiant kontaktiniais ir bekontaktiniais metodais nustatyti  medžių brandos 
laipsnį, jų bei gyvūnų ligų išsivystymo ir paplitimo laipsnį 
2.2. Bakalauras, studijavęs meteorologiją,  mokės naudotis meteorologine ir klimatine informacija, 
atlikti meteorologinius tyrimus ir prognozes. Šio modulio studijos leis lanksčiau organizuoti gamybą 
ne tik miške, bet visoje su gamta susijusioje darbinėje aplinkoje, sumažins galimus nuostolius esant 
nepalankiems ir pavojingiems orams. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (P – 34; E – 16) 
1. Fizika 
1.1. Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai (P - 1, E – 0,5 val).  
1.2. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika (P - 1, E – 0,5 val). 
1.3. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo dinamika (P - 1, E – 0,5 val). 
1.4. Kūno deformacija  (P - 1, E – 0,5 val). 
1.5. Skysčių mechanika (P - 1, E – 0,5 val). 
1.6. Svyravimai ir bangos (P - 2, E – 1 val). 
1.7. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos ir termodinamikos pagrindai (P - 1, E – 0,5 val). 
1.8. Pernešimo reiškiniai (P - 1, E – 0,5 val). 
1.9. Elektriniai ir magnetiniai reiškiniai gamtoje (P - 2, E – 1 val). 
1.10. Taikomosios optikos elementai (P - 2, E – 1 val) 
1.11. Radioaktyvaus spinduliavimo ir medžiagos sąveika (P - 1, E – 0,5 val) 
2. Meteorologija 
2.1. Atmosfera (P - 2, E – 1 val). 
2.2. Saulės spinduliuotė (P - 3, E – 1 val). 
2.3.  Dirvožemio ir miško temperatūros režimas (P - 2, E – 1 val). 
2.4. Oro temperatūros režimas (P - 2, E – 1 val). 
2.5. Vandens garai atmosferoje. Garavimas, kondensacija, sublimacija (P - 3, E – 1 val).. 
2.6. Krituliai. Sniego danga. Dirvožemio drėgnumas (P - 2, E – 1 val). 
2.7. Vėjas. Orai (P - 2, E – 1 val). 
2.8. Pavojingi meteorologiniai reiškiniai (P - 2, E – 1 val). 
2.9. Klimatas ir jo reikšmė žemės ūkio gamybai  (P - 2, E – 1 val).                
 
   Laboratoriniai darbai: (L - 27; Pl - 10) 
Atsinaujinantys ir taupantys energijos šaltiniai.(L-6; Pl- 2) 
Dirvožemio ir oro temperatūros režimas.( L-6; Pl - 2) 
Atmosferos cirkuliacija ir transformacija.( L-5; Pl - 2). 
Svyravimai ir bangos ( L-5; Pl - 2). 
Skysčių kinematika ir dinamika (L-5; Pl - 2). 
 
   Pratybos: nėra 
   Mokomoji praktika: nėra 
Kursinio darbo (projekto) tematika: nėra 
Dalyko studijų metodai: aiškinamasis – demonstracinis metodas, diskusija, savarankiškas darbas 1-2 
studentų grupelėse – atvejo analizė, savarankiškas mokymasis, naudojantis  papildoma medžiaga; 
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 Paskaitose ir darbuose apžvelgiama temai skirta teorinė medžiaga, akcentuojami esminiai klausimai, 
paremti pavyzdžiais, nurodomi informacijos šaltiniai, susiję su nagrinėjama tema, diskusijai 
pateikiami klausimai; laboratoriniai darbai atliekami  individualiai arba dviese, o jų gynimas vyksta 
individualiai raštu arba žodžiu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Studentų pasiekimų vertinimui dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Dalyko 
studijos vertinamos pagal operatyvinio ir galutinio atsiskaitymo rezultatus. Operatyviai vertinami 
laboratoriniai darbai bei individualus darbas. Egzaminą laiko tik turintys operatyvinio atsiskaitymo 
įvertinimus.  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,2 Sekančio   laboratorinio 
darbo pradžioje  

Individualus darbas 0,2 Likus mėnesiui iki 
sesijos pradžios 

Egzaminas 0,6 Išklausius dalyko kursą, 
sesijos metu 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Baigęs dalyko studijas 
studentas turi žinoti 
fizikos ir 
meteorologijos tiriamus 
reiškinius. 

aiškinamasis - 
demonstracinis metodas, 
tiksliniai skaitymai, 
diskusija ; 

 atsakinėjimas žodžiu 
ir raštu, testas, 
stebėjimas, grįžtamasis 
ryšys; 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir 
cheminius metodus, 
sprendžiant 
miškininkystės 
gamybines 
problemas 

Išklausęs kursą 
studentas bus įsisavinęs 
fizikinius ir 
meteorologinius 
dirvožemio, oro, 
atmosferos ir saulės 
spinduliuotės 
parametrų tyrimo 
metodus ir  mokės 
šiuos tyrimo metodus  
panaudoti praktinėje 
veikloje, sprendžiant 
miško ir su juo 
susijusios praktinės 
veiklos problemas. 
Sugebės pagal vietinius 

aiškinamasis -
demonstracinis metodas, 
tiksliniai skaitymai, 
diskusija; 

atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas, 
stebėjimas, grįžtamasis 
ryšys; 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

gebėjimą  dirbti 
komandoje,  
kūrybiškai, kritiškai 
mąstyti. 

vykdant ūkinę veiklą 
siekti mažiausios žalos 
supančiai gamtai. 

aiškinamasis - 
demonstracinis metodas, 
tiksliniai skaitymai, 
diskusija;  

atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas, 
stebėjimas, grįžtamasis 
ryšys; 
 

 
Anotacija anglų kalba. Students complete the following theoretical course: physics and 
meteorology. Physics: physical fundamental of mechanics, liquid mechanics, oscillations and waves, 
transport phenomena, electric and magnetic phenomena in nature, elements of biophysics, details of 
applied optics, dosimetry and radiation protection. Meteorology: air, solar radiation, mode of soil and 
air temperature, vapour of water in air, evaporation, condensation, sublimation, precipitation, coat of 
snow, humidity of soil, wind, weather, dangerous phenomena of meteorology and climate. They 
fulfil 5 laboratory works and one individual task according to the above – mentioned course. 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Specialioji fizika: vadovėlis/ juozas Navickas, Vidmantas Ambrasas, Dalia Girdauskienė, 
Ona Majauskienė, Regina Šaudienė; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

2. Agrofizika ir agrometeorologija: vadovėlis/ juozas Navickas, Vitalis Antanas Kasperiūnas; 
Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

3. Agrofizika ir agrometeorologija: mokomoji knyga/ juozas Navickas; Akademija, Lietuvos 
žemės ūkio universitetas, 2008. 

4. Fizika I: mokomoji knyga/ juozas Navickas; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 
2008. 

5. Fizika II: mokomoji knyga/ juozas Navickas; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 
2008. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Agrofizikos ir agrometeorologijos laboratoriniai darbai: metodinė priemonė/Juozas Navickas, 

Vida Abaravičiūtė, Dalia Girdauskienė, Vitalis Kasperiūnas, Ona Majauskienė, Regina 
Šaudienė; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

2. Elektros laboratoriniai darbai/ Juozas Navickas, Vida Abaravičiūtė, Dalia Girdauskienė, 
Vitalis Kasperiūnas, Ona Majauskienė, Regina Šaudienė, Arnoldas Užupis; Akademija, 
Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2007. 

3. Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai: mokomoji knyga /Lietuvos žemės ūkio 
universitetas. Fizikos katedra ; [sudarė O. Majauskienė]. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos 
žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2004. 

4. Fizika, mechanika, termodinamika ir elektromagnetizmas : mokomoji knyga / Liudvikas 
Augulis. Kaunas: KTU, 2005. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas:  
doc. dr. Dalia Girdauskienė (Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras). 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: 
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doc. dr. Dalia Girdauskienė (Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras). 
Recenzentai: 
Centro/Katedros recenzentas: 
doc. dr. Arnoldas Užupis (Fizikos katedra, dabar Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 
centras). 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Mozgeris (Miškotvarkos katedra) 
  
Aprobuota centro/katedros posėdyje: Fizikos katedros (dabar Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras) posėdyje, 2011-06-16, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties 
Miškininkystės studijų programos komiteto posėdyje, 2012-01-20, protokolo Nr.1. 
Aprobuota atnaujintas aprašas centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų 
centras, 2013-04-23. Protokolas Nr. 4. 
 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centras, 2013-05-16. Protokolas Nr. 5. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Geomatikos pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Geomatics 
Dalyko apimtis: 8 kreditai, 213 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 112 val., savarankiškam darbui 
101 val. Nuotoliniu būdu dėstoma 51,5 val. 
Dalykas dėstomas Miškotvarkos ir medienotyros ir Žemėtvarkos ir geomatikos institutuose, 
atitinkamai: 
Miškotvarkos ir medienotyros institute: 30P, 20Pr, 1,5K, 1,5E  
Žemėtvarkos ir geomatikos institute: 30P, 26Pr, 1,5 K, 1,5E 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 60 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 46 
... iš jų nuotoliniu būdu 30 Pasirengimas egzaminui 55 
Pratybos 46   
... iš jų nuotoliniu būdu 20   
Konsultacijos 3   
... iš jų nuotoliniu būdu 1,5   
Egzaminas 3   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geomatikos metodus 
geografiniams duomenims rinkti, apdoroti, analizuoti, vaizduoti, diegti geomatika grindžiamas 
technologijas, naudoti profesionalius geodezinius prietaisus ir GIS programinę įrangą.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi turėti 
susiformavęs bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
1. Žino geodezinius prietaisus ir jų veikimo principus, topografinius planus, jų sudarymo metodus ir 
naudojimą. 
2. Supranta GIS esmę ir jos reikšmę miškininkystėje. 
3. Suvokia realaus pasaulio struktūrizavimo ir atvaizdavimo skaitmeniniuose tikrovės modeliuose 
principus. 
4. Supranta geografinių duomenų rinkimo ir apdorojimo, duomenų bazių sudarymo, erdvinės 
analizės ir modeliavimo metodus, geografinių duomenų atvaizdavimo ir skaitmeninės kartografijos 
pasinaudojant šiuolaikinėmis geomatikos technologijomis sprendimus. 
5. Žino ir moka naudotis esamomis GIS duomenų bazėmis. 
6. Supranta geomatikos technologijomis grindžiamų sprendimų diegimo etapus ir reikalavimus. 
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Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Geba skaityti topografinę informaciją, moka naudotis geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške. 
2. Geba, naudoja, valdo ir kuria geografinę informaciją, kuria naujas geografinių duomenų bazes bei 
efektyviai pasinaudoja esamomis geografinių duomenų bazėmis, jas pritaiko specifiniams 
poreikiams tenkinti.  
3. Geografinių duomenų pagrindu atlieka erdvinę analizę bei modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus.  
4. Geba planuoti ir diegti geomatikos technologijų naudojimą konkretiems taikomiesiems 
uždaviniams spręsti. 
Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Atsakomybės jausmas saugant GIS technologijų autorines teises, nepakantumas piratavimui. 
4. Pasiruošimas gyventi informacinės visuomenės sąlygomis.  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymas nesudėtingose situacijose.  
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas 
ir jų sprendinių argumentavimas. 
4. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
 
1 paskaita. Geodezijos ir kartografijos pagrindai. 8/0/7 val. (K/NB/S, kai K – kontaktinio darbo 
apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 
2 paskaita. Linijų ir kampų matavimas. 5/0/4 val. 
3 paskaita. Horizontalinės nuotraukos parengimas. 5/0/4 val. 
4 paskaita. Niveliavimas. 4/0/4 val.) 
5 paskaita. Stambaus mastelio topografinio plano parengimas. 3/0/3 val. 
6 paskaita. Globalinės padėties nustatymo (GPNS) sistemos, jų  panaudojimas geodezijoje ir 
miškininkystėje. 5/0/4 val. 
7 paskaita. Geografinių informacinių sistemų (GIS) samprata. 2/2/2 val.  
8 paskaita. Geografiniai duomenys, jų esmė. 2/2/2 val. 
9 paskaita. GIS duomenų modeliai. 2/2/2 val. 
10 paskaita. Šiuolaikiniai GIS duomenų rinkimo sudarymo būdai (1). 2/2/2 val. 
11 paskaita. Šiuolaikiniai GIS duomenų rinkimo sudarymo būdai (2). 2/2/2 val.  
12 paskaita. GIS duomenų bazių sudarymas ir administravimas. 2/2/2 val.  
13 paskaita. GIS duomenų bazės Lietuvoje. 2/2/2 val. 
14 paskaita. GIS programinė įranga. 2/2/2 val.  
15 paskaita. Paskirstytoji GIS. 2/2/2 val. 
16 paskaita: GIS analizės funkcijos. 2/2/2 val.  
17 paskaita. Erdvinis modeliavimas GIS. 2/2/2 val. 
18 paskaita. Kartografavimas ir GIS. 2/2/2 val. 
19 paskaita. GIS projektų valdymas. 2/2/2 val. 
20 paskaita. GIS naudojimas. 4/4/3 val.    
   Pratybos: 
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Darbas 1. Horizontalinės nuotraukos plano sudarymas (4/0/4val.) (K/NB/S, kai K – kontaktinio 
darbo apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 
Darbas 2. Busolinės nuotraukos parengimas (4/0/4 val.) 
Darbas 3. Plotų skaičiavimas (4/0/4 val.) 
Darbas 4. Ploto niveliavimas  (4/0/4 val.) 
Darbas 5. Topografinės nuotraukos sudarymas (6/0/6 val.) 
Darbas 6. Uždaviniai ant topografinės nuotraukos ( 4/0/4val.) 
Darbas 7. GIS projekto planavimas. 2/2/2 val.  
Darbas 8. GIS duomenų bazės sudarymas. 4/4/4 val. 
Darbas 9. Geografinių duomenų paruošimas analizei. 6/6/6 val. 
Darbas 10. Geografinių duomenų analizė. 4/4/4 val. 
Darbas 11. Geografinių duomenų analizės rezultatų atvaizdavimas. 4/4/4 val. 
 
Mokomosios praktikos tematika:  
Topografinės nuotraukos parengimas. Niveliacija. Projektų paženklinimas. Darbai su GPNS 
imtuvais. Aeronuotrauka. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas yra suskirstytas į dvi dalis. Kurso pradžioje koncentruojamasi ties geodezijos 
ir kartografijos studijomis, išklausius šią kurso dalį studijuojami Geografinių informacinių sistemų ir 
nuotolinių metodų pagrindai. Pirmojoje kurso dalyje teorinė medžiaga pateikiama pristatoma per 6 
paskaitas, kurių trukmė nuo 3 iki 8 valandų. Dėstymas organizuojamas 2 akademinių valandų 
trukmės 15-a paskaitų, per kurias nuosekliai išdėstomas geodezijos ir kartografijos teorinis kursas. 
Visa paskaitų medžiaga pateikiama naudojant nuotolinio mokymo sistemą, auditorijose ji 
vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu demonstruojama 
geodezinė, nuotolinių tyrimų bei pasaulinės kosminės navigacijos sistemų techninė įranga. Pratybos 
atliekamos specializuotoje kompiuterių klasėje, naudojant specialiai paruoštą metodinę medžiagą bei 
duomenų bazes.  
 
Ištęstinėse studijose kurso dalis, susijusi su Geografinių informacinių sistemų ir nuotolinių metodų 
pagrindais, atliekama nuotoliniu būdu. Teorinis dalyko kursas pateikiamas naudojant paskaitos 
vaizdo įrašą, paskaitoje pateiktos medžiagos apibendrinimą skaidrėse ir elektroninę paskaitos 
konspekto versiją. Paskaitų metu bus galima užduoti klausimus paskaitos tematika ir nedelsiant gauti 
į juos atsakymą. Klausimus apie teorinius kurso aspektus galima užduoti raštu viso kurso metu. 
Pateikti klausimai ir atsakymai prieinami visiems kurso dalyviams. 
 
Geografinių informacinių sistemų pratybos organizuojamos nuotoliniu būdu. Pratybose naudojami 
geografiniai duomenys pateikiami nuotolinio mokymo sistemoje. Visiems studentams pateikiama 
mokomoji ArcGIS programos versija, kuri turi būti įdiegta studentų darbo vietose. Programinė 
įrangos licencija užtikrina visų pratybų bei individualios užduoties atlikimą. Pratybų metodiniai 
nurodymai yra pateikiami elektroniniame pavidale. Pratybų atlikimas taip pat demonstruojamas 
naudojant nuotolinio mokymo sistemos funkcionalumą. Nustatytu metu studentas gali pateikti 
klausimus žodžiu bei nedelsiant gauti atsakymą. Į raštu pateiktus klausimu yra atsakoma raštu per 
nustatytą laikotarpį. Pateikti su pratybų atlikimu susiję klausimai ir atsakymai prieinami visiems 
kurso dalyviams. Kurso pabaigoje rengiama virtuali konsultacijų sesija, kurios metu studentai gali 
pateikti žodžiu ir raštu klausimus ir nedelsiant gauti į juos atsakymus. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,5* Po kiekvieno pratybų darbo 
atlikimo, iki sesijos 

Egzaminas 0,5** Sesijos metu 
* Tame tarpe 0,25 už geodezijos ir kartografijos bei 0,25 už geografinių informacinių sistemų ir 
nuotolinių metodų pagrindų pratybos darbus 
** Tame tarpe 0,25 už geodezijos ir kartografijos bei 0,25 už geografinių informacinių sistemų ir 
nuotolinių metodų pagrindų teorinę dalį 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Gebėti rinkti ir 
analizuoti duomenis, 
planuoti mokslinius ar 
technologinius 
tyrimus, interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus, reikalingus 
svarbioms 
mokslinėms, 
miškininkavimo 
problemoms spręsti. 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Žino geodezinius prietaisus ir jų 
veikimo principus, topografinius 
planus, jų sudarymo metodus ir 
naudojimą 

Supranta geografinių duomenų 
rinkimo ir apdorojimo, duomenų 
bazių sudarymo, erdvinės analizės ir 
modeliavimo metodus, geografinių 
duomenų atvaizdavimo ir 
skaitmeninės kartografijos 
pasinaudojant šiuolaikinėmis 
geomatikos technologijomis 
sprendimus. 

Žino ir moka naudotis esamomis GIS 
duomenų bazėmis. 

Supranta geomatikos technologijomis 
grindžiamų sprendimų diegimo 
etapus ir reikalavimus 

Taikyti  GIS ir kitas 
informacines 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  apskaitoje, 
planavime ir 
administravime 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
mokomoji 
praktika 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Geba, naudoja, valdo ir kuria 
geografinę informaciją, kuria naujas 
geografinių duomenų bazes bei 
efektyviai pasinaudoja esamomis 
geografinių duomenų bazėmis, jas 
pritaiko specifiniams poreikiams 
tenkinti 

Geografinių duomenų pagrindu 
atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus.  

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Naudotis miškotvarkos 
projektais, projektuoti 
miško naudojimą, 
taikant tvaraus, 
daugiatikslio, 
racionalaus miško 
naudojimo principus 
besikeičiančioje 
aplinkoje 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 
geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Geografinių duomenų pagrindu 
atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

Supranta miško 
išteklių apskaitos 
principus žino  miškų 
inventorizacijos 
antžeminius ir 
nuotolinius metodus 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
mokomoji 
praktika 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 
geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Žino antžeminių ir 
nuotolinių medžių, 
medynų, miško 
masyvų matavimo ir 
vertinimo 
technologijas ir Geografinių duomenų pagrindu 

atlieka erdvinę analizę bei 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
mokomoji 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
ataskaitų 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

prietaisus 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

praktika gynimas, 
egzaminas 

Supranta GIS esmę ir jos reikšmę 
miškininkystėje. 

Geografinių duomenų pagrindu 
atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

Supranta GIS esmę, 
žino GIS technologijų 
galimybes 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 
geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Geografinių duomenų pagrindu 
atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

Gebėti taikyti 
pagrindinius 
antžeminius ir 
nuotolinius miško 
išteklių tyrimo  bei 
matematinės 
statistikos metodus 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
mokomoji 
praktika 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 
geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Geografinių duomenų pagrindu 
atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

Gebėti taikyti 
biometrinius, 
dendrometrinius, GIS 
metodus, naudojamus 
miško išteklių ir 
medienos sandėlių 
inventorizacijoje 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
mokomoji 
praktika 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Geba skaityti topografinę 
informaciją, moka naudotis 
geodeziniais prietaisais, akcentuojant 
matavimus miške 

Gebėti vykdyti 
miškotvarkinio 
projektavimo darbus, 
mažoms 
(individualaus 

Geografinių duomenų pagrindu 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 

Pratybų 
užduočių bei 
mokomosios 
praktikos 
įvykdymo 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

atlieka erdvinę analizę bei 
modeliavimą, sudaro žemėlapius ir 
planus. 

savininko) ir didelėms 
(miškų urėdijų ar kitų 
įmonių) valdoms 

Geba planuoti ir diegti geomatikos 
technologijų naudojimą konkretiems 
taikomiesiems uždaviniams spręsti 

mokomoji 
praktika 

ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Antanavičius A., Geodezijos pagrindai. Mokomoji knyga, Kaunas, Ardiva, 2008.-89p. 
Balevičius G., Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė V., Geodezinių darbų automatizavimas. Mokomoji 
knyga.-Kaunas: Ardiva, 2008.-71p. 
Topografinio M 1: 10 000 Žemėlapio turinys, kodai, sutartiniai ženklai. Valstybinė geodezijos ir 
kartografijos tarnyba prie LRV, 1999. 
Tamutis Z., Tulevičius V., Žalnierukas A., Geodezija 1d.-Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1992.-290p. 
Tamutis Z., Tulevičius V., Žalnierukas A., Geodezija 2d.-Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla,1996.-384p. 
Mozgeris G., Dumbrauskas A., Geoinformacinių sistemų pagrindai. Mokomoji knyga, Lietuvos 
žemės ūkio universitetas, Kaunas, 2008, 186 p. [Prieiga per internetą 
http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Mozgeris G., Augustaitis A., Darbo ArcGIS 9.3 programine įranga pagrindai. Papildoma mokomoji 
medžiaga, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Aplinkos institutas, Miškų ir ekologijos fakultetas, 
2010, 146 p. [Prieiga per internetą http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Variakojis P.  Geodezija – Vilnius:Mokslas, 1984.-263p. 
Geodezija ir kartografija. Mokslinis žurnalas Vilnius: Technika. 
Hofmann - Wallenhof, B.;  Moritz H. Physical geodesy. Second edition. Wien, New York: Springer-
Verlag, 2006. 403p.  
Stankevičius Ž. Skaitmeniniai žemėlapiai. mokomoji knyga.-Vilnius:Technika,2002.-78p. 
Wolf,  P.  R.; Ghilani, Ch.D. Elementary Surveying. An introduction to geomatics. Eleven edition. 
New Jersey: Pearson Education. Inc. 916p. 
Mozgeris G., Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 228 p. 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2005, Geographic Information Systems 
and Science, 2nd edition, Wiley. 
Mozgeris G., Ekologijoje ir aplinkotyroje naudojami šiuolaikiški erdvinės analizės metodai ir jų 
praktinis panaudojimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 104 p. [Prieiga per internetą 
http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Činga G., Deltuvas R., Kuliešis A., Mankus R., Mažeika J.A., Mozgeris G., Puodžiūnas M., 
Rutkauskas A., Tebėra A., Vitunskas D., Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis, Akademija 
(Kauno raj.), 2008, 400 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: G.Mozgeris 
Kiti dalyko dėstytojai: G.Balevičius, D.Jonikavičius, G.Bosas 
Aprašą parengė: G.Mozgeris, G.Balevičius 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dendrometrija   (sinonimas Miško taksacija) 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Mensuration 
Dalyko apimtis: 5 kreditai 
134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui – 70 val. (iš jų 64 akivaizdiniu būdu ir 6 nuotoliniu būdu), 
savarankiškam darbui – 64 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 33 Pasirengimas paskaitoms 20 
iš jų nuotoliniu būdu 3 Pasirengimas pratyboms 20 
Pratybos 33 Pasirengimas kontroliniams darbams 4 
iš jų nuotoliniu būdu 3 Pasirengimas egzaminui 20 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 70  64 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Miško taksacijos arba dendrometrijos pagrindinis 
tikslas – tai kiekybinis medynų įvertinimas, inventorizuojant mišką: amžiaus, aukščio ir kitų 
taksacinių rodiklių (skersmens, skalsumo, tankumo, bonitetinės klasės, rūšinės sudėties formulės) 
nustatymas, medžių kokybės įvertinimas ir medienos tūrio ir prieaugio apskaičiavimas. 
Dendrometrija (miško taksacija) yra visų miško mokslų metodologinis pagrindas, nes be medžių, 
medynų ar miško matavimų neapsieina nei vienas miškotyros ar miškininkystės tyrimas ar mokslinė 
veikla. Medžio ir miško (medyno) dinaminio matavimo teoriniai pagrindai svarbūs organizuojant 
praktinius matavimo darbus ir tyrimus tokiose sudėtingose dinamiškose ilgaamžėse biologinėse 
sistemose kaip miškas. Ilgalaikius nuolatinius miško stebėjimus daro dar sudėtingesniais gausybė 
biotinių ir abiotinių veiksnių įtakojančių miško augimo greitį, jo kokybę ar net likimą. Todėl turėtų 
būti baigtos dendrologijos, miško ekologijos, miško botanikos, inžinerinės geodezijos, taikomosios 
statistikos, tikimybių teorijos, mokslinės technologinės kūrybos, dirvotyros pirmosios pakopos 
universitetinių dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir supratimas: 

1. Medžio, medyno, medienos produkcijos taksacijos samprata, uždaviniai ir metodai. 
2. Specialieji taksaciniai instrumentai ir specialiosios medžio, medyno, medienos produkcijos 

matavimo (taksacijos) metodikos. 
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3. Miško modelinis medis kaip medžio stiebo geometrijos pažinimo įrankis. 
4. Miško tyrimo barelis kaip medyno pažinimo įrankis. 
5. Medžių ir medynų dendrometriniai rodikliai ir dendrometrinė analizė. 
6. Medžių ir medynų augimo greičio rodikliai. Medienos prieaugio dendrometrinė analizė. 

 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 

7. Taikyti dendrometrinius metodus, atsižvelgiant į miškininkavimo specifiką. 
8. Įvertinti didelę medžio, medyno ir medienos produkcijos taksacijos metodų įvairovę ir 

parinkti tinkamiausią taksacinį sprendimą konkrečiu atveju. 
9. Pasirinkti optimalias medžių ir medynų matavimo bei vertinimo metodikas. 

 
Bendrieji: 

10. Įgudimas įgytą žinojimą taikyti praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus. 
11. Gebėjimas nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo 

lauko teorines ir praktines naujoves. 
 
Vertybinės nuostatos: 

1. Tikslinio miško kokybės gerinimo efekto pažinimas per dendrometrinius metodus. 
2. Miško išteklių racionalaus naudojimo derinimas su biologinės įvairovės apsauga. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
3. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
4. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti. 
5. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 33 val. (akivaizdiniu būdu 30 val./nuotoliniu būdu 3 val.) 

1. Dendrometrijos tikslas ir metodai. 4/8 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo 
apimtis). 

2. Medžio taksacija. 4/13. 
3. Medynų taksacija. 6/13. 
4. Medžių stiebų ir medynų sortimentacija. 4/13. 
5. Biržių taksacija. 4/13. 
6. Medienos prieaugio taksacija. 4/12. 
7. Miško fondo inventorizacija ir apskaita. 4/12. 

   Pratybos: 33 val. . (akivaizdiniu būdu 30 val./nuotoliniu būdu 3 val.) 
1. Medžio taksacija: nupjautojo medžio stiebo tūrio nustatymas; medžio stiebo nuolaibio 

nustatymas; medžio stiebo formos parametrų ir stačiojo medžio tūrio nustatymas. (6/6 val.). 
2. Apvaliosios medienos matavimas ir tūrio nustatymas. (4/4 val.). 
3. Medynų taksacija: miško elementų, ardų, medynų taksacinių rodiklių nustatymas. (6/6 val.). 
4. Biržių atrėžimas ir įvertinimas: biržių atribojimas, apmatavimas, kirstinų medžių kokybės 

nustatymas ir ženklinimas, šių medžių tūrio nustatymas ir biržių atrėžimo dokumentacijos 
sudarymas. (4/4 val.). 
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5. Medžio stiebo tūrio prieaugio taksacija: nupjautojo medžio, stačiojo medžio ir medyno stiebų 
tūrio prieaugio nustatymas. (6/6 val.). 

6. Kameriniai medienos tūrio prieaugio skaičiavimo metodai. (4/4 val.). 
 
Dalyko studijų metodai: Taikomas mišrus mokymo metodas, informaciją apie būsimus auditorinius 
užsiėmimus ir temas, elementarių žinių pagrindus, pažinimo specialiuosius metodus, specialiuosius 
taksacinius instrumentus ir įrangą, taksacinius rodiklius, formules ir rekomendacijas, pateikiant 
virtualioje internetinėje erdvėje. Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą 
ir auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas koliokviumo metodas. Pratybų metu duodamas užduotis 
studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Įdėjų generavimo metodai 
(proto šturmo ir kt.). Paskaitų konspektų pateikimas studentams. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Egzamino metu taip pat 
pateikiama praktinė užduotis. Vertinant atliktų pratybų užduočių rezultatus, aptariami su dėstytoju ir 
studentais. Vertinimai atliekami, vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo 
kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis testas 0,1 9 semestro savaitė 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,2 Po kiekvieno atlikto darbo 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 
   
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie miško išteklių 
ir apvaliosios medienos 
apskaitą, racionalų miško ir 
medienos naudojimą, 
svarbiausias miškų ūkio 
veiklos sritis, miško ūkio 
tvarkybą (organizavimą, 
planavimą ir vadybą) ir tų 
žinių taikymą tvariame miško 
ūkyje. 

Taikyti dendrometrijos 
žinias ir 
dendrometrinius 
metodus miško išteklių 
ir apvaliosios medienos 
apskaitoje, vertinime, 
miško veiklos 
planavime ir 
administravime. Žinoti 
ir suprasti medžio, 
medyno ir medienos 
produkcijos lygio 
taksacijos metodus. 

Paskaitos. 
Paskaitų 
konspektų 
pateikimas. 
Literatūros 
studijos.  

Egzaminas. 

 Suprasti miško išteklių 
apskaitos principus, 
išmanyti apie miškų ir 
plynumų 

Taksacinių 
metodų taikymo 
pratybos. 
Susiejimas su 

Vertinamas pratybų 
užduočių atlikimas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 



 

109 

 

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

inventorizacijos 
antžeminius metodus. 
Perprasti medžių, 
medynų, miško masyvų 
matavimo ir vertinimo 
technologijas. Sugebėti 
taikyti miško taksacinius 
metodus praktikoje ir 
mokslinėje veikloje.  

bakalauro 
baigiamaisiais 
darbais.  

vertinimas. 

Išugdyti akademinių žinių 
apie miško mokslus sistemą: 
išugdyti miško ekosistemų 
pažinimo, išteklių apskaitos, 
miško auginimo, naudojimo, 
apsaugos, miško ūkio 
valdymo ir planavimo, 
šiuolaikinių miškininkavimo 
technologijų vertinimo žinių 
ir gebėjimų sistemą, grįstą 
naujausiais miškotyros 
mokslo pasiekimais, 
leidžiančią adaptuotis darbo 
vietoje organizuojant tvarų ir 
darnų miško ūkį. 
Profesionaliai taikyti 
modernius dendrometrinius 
metodus miško išteklių ir 
apvaliosios medienos 
apskaitoje, vertinime, miško 
veiklos planavime ir 
administravime. 
 

Taikyti pagrindinius 
antžeminius miško 
išteklių apskaitos 
akademinius ir naujus, 
modernius metodus. 
Galėti taksacinius 
modelius ir normatyvus 
taikyti atsižvelgiant į 
besikeičiančias aplinkos 
sąlygas. 

Paskaitos. 
Klimato kaitos ir 
aplinkos taršos 
kitimo 
savarankiškos 
studijos. Miško 
taksacinė studija 
tokių pokyčių 
atpažinimui ir 
indikacijai. 

Egzaminas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 
vertinimas. 

 Inventorizuoti miško ir 
medienos išteklius 
medžio, medžių 
bendrijos ir miško 
masyvo lygiuose, 
naudojant modernius 
dendrometrinius 
metodus. Gebėti taikyti 
miško taksacinius 
metodus, atsižvelgiant į 
miško ūkio socialiai 
orientuotos ekonomikos 
bei įmonių ekonominių 

Paskaitos. 
Savaran-kiškas 
rašto darbas, 
studijuojant 
taksacinių metodų 
taikymo miško 
ūkio gamyboje ir 
miško moksluose 
problemas. 

Egzaminas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 
vertinimas. 
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

interesų derinimą su 
gamtos apsaugos 
principais. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Repšys J. Miško taksacija: dendrometrija. Vadovėlis žemės ūkio aukštųjų ir miškų ūkio 
aukštesniųjų mokyklų miškininkystės specialybės studentams. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1994.- 352 p. 
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22. V. Antanaitis, R. Deltuvas. Miškotvarka. Vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų miškų 
ūkio specialybės studentams. Vilnius: “Mokslas”, 1988. – 298 p. 

23. Lietuvos miškotvarka ir jos raida. Autorių kolektyvas. Redakcinė kolegija: Algirdas 
Brukas, Stasys Jakubonis, Andrius Kuliešis, Algirdas Rutkauskas. Recenzentai: Romualdas Mankus, 
Jonas Šatkus. Kaunas: Valstybinis miškotvarkos institutas, 2002. – 188 p. 

24. V. Antanaitis. Miškotvarkos teoriniai pagrindai: normalaus miško teorija (J. Chr. 
Hundeshagen, 1826; C. Heyer, 1841) ir tikslinio miško principai; ūkinis miškas (H. Kurth, 1974); 
daugiatikslio miško naudojimo principai; santykis tarp medienos tūrio, prieaugio ir naudojimo; 
miškotvarkos ekonominiai pagrindai; miškų ūkio formos (pagal kirtimo būdus); miško brandos 
(kiekinė, techninė, gamtinė, atkuriamoji, ekonominė ir kt.) ir kirtimo amžius; miškotvarkos metodai. 
Mokymo priemonė Miškų ūkio fakulteto studentams. Kaunas: LŽŪA Miškotvarkos katedra, 1979. – 
63 p. 

25. V. Antanaitis, P. Jakas, R. Mankus. Miškotvarka. Vadovėlis LŽŪA miškų ūkio specialybės 
studentams. Vilnius: “Mintis”, 1968. – 219 p. 

26. G. Činga, R. Deltuvas ir kt. Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis Miškininkystės 
studijų Miško naudojimo ir logistikos specializacijos magistrantams. Autorių kolektyvas. 
Sudarytojas: doc. dr. Juozapas Algirdas Mažeika. Recenzentas: dr. Almantas Kliučius. Kaunas, 
LŽŪU, Akademija (Kauno rajonas), 2008. – 400 p. 

27. R. Deltuvas, J. Daniulis. Amžiaus struktūros įtaka pagrindinių kirtimų normai, pagrįstai 
medynų tūrio pokyčiu. (Čia išanalizuoti penki tūrio reguliavimo metodai: austriškasis, J. 
Hundeshageno, A. Breimano, E. Landolto ir V. Mantelio.) // „Miškininkystė“, 2002. Nr. 1 (51). – P. 
17 - 27. 

28. V. Antanaitis. Miško naudojimas. Vilnius: “Mokslas”, 1981. – 198 p. 

29. A. Rutkauskas. Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti. Rankraščio 
teisėmis. Kaunas – Akademija: LŽŪU MEF, 2008. – 25 p. 

30. A. Rutkauskas. Miškotvarka: Teisės aktų rinkinys. Miškotvarkos teisiniai pagrindai. 
Surinko doc. dr. Algirdas Rutkauskas. Rankraščio teisėmis. Kaunas, 2007. 

31. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (patvirtintos Aplinkos ministro 2006-09-
01 įsakymu Nr.D1-405). 

32. Lietuvos miškotvarkos taisyklės (patvirtinta Aplinkos ministro 2003 vasario 12 d. 
įs.Nr.76). Nuo 2007-01-01 negalioja, pakeičiant jas Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija 
(patvirtinta Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006-12-29 įsakymu Nr.53-06—G). 

33. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija. 
Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos išdėstymas nauja redakcija. Lietuvos Respublikos 
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Aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos įsakymas “Dėl valstybinės miškotvarkos 
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14 – 09 – G, Kaunas. Pasirašo – Direktorius Andrius Kuliešis. 

34. Miško taksuotojo žinynas. J. Kenstavičius, J. Repšys, J. Butėnas ir kt. Sudarė J. Repšys, J. 
Kenstavičius, A. Kuliešis. Vilnius “Mokslas”, 1983. – 267 p. 

35. Miško taksacinis žinynas. Autorių kolektyvas. Redkolegija: V. Antanaitis, J. Butėnas, J. 
Kenstavičius, J. Repšys (atsakingas redaktorius). Vilnius “Mintis”, 1968. – 302 p. 

36. A. Kuliešis. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai. , Kaunas “Raidė”, 
1993. – 383 p. 

37. A. Kuliešis. Medynų našumas ir jo panaudojimas. Vilnius: Valstybinis Agropramoninis  
komitetas, LMŪMTI, 1989. – 141 p. 

38. Miško kirtimo taisyklės, 2010. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D 1-
79. - 2010.01.27 dėl miško kirtimo taisyklių patvirtinimo. Įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 1 d. 

39. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (2008 04 14 Nr.D1-199). 

40. Miškų sanitarinės apsaugos taisyklės ( 2007 04 11 Nr. D1-204) 

41. Pagrindinių kirtimų normos nustatymo metodika ( 2002 12 31 Nr.686). 

42. Miškų valstybės kadastro nuostatai. LRV 2003 10 09 nutarimas Nr. 1255. www.lrs.lt 

43. Miškų statistika, 2012 (http://www.lvmi.lt/vmt/). 

44. Lietuvos miškų ūkio statistika, 2012. Kaunas: Valstybinė miškų tarnyba, 2012. – 184 p. 

45. Антанайтис В. В. Современные направления лесоустройства. Москва: Лесная 
промышленность, 1977. – 280 с. 

46. Антанайтис В. В., Дялтувас Р. П., Мажейка Ю. Ф. Организация и ведение лесного 
хозяйства на почвенно – типологической основе. Москва: Агропромиздат, 1985. – 201 с. 

47. Анучин Н. П. Лесоустройство. Учебник для вузов. Для студентов лесотехнических 
вузов. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Экология, 1991. – 400 с. 

48. Мурахтанов Е. С., Моисеев Н. А., Мороз П. И., Столяров Д. П. Лесоустройство. 
Учебник для вузов. Для студентов лесотехнических вузов. Москва: Лесная промышленность, 
1983. – 344с. 

49. Avery T. E., Buckhart H. E., Buckhart H. Forest Measurements. – 2001. 
50. Bruchwald A. Dendrometria. Warszawa: SGGW – AR, 1986. 
51. Hubač K. Dendrometria. Zvolen: ES VŠLD, 1982. 
52. Husch B., Beers T. W., J. A. Kershaw J. A. Forest Mensuration. – 2002. 
53. Glover G. Forest Biometrics. 
54. Korf V. a kol. Dendrometrie. Praha: SZN, 1982. 
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55. Kramer H., Akca A. Leitfaden für Dendrometrie und Bestandesinventur. Frankfurt am 
Main: Broschiert, 1987. 

56. Pardé J., Bouchon J. Dendrométrie. Nancy: Initié, Engref, 1988. – 328 p. 
57. Philip M. S. Measuring Trees and Forests. - 1994. 
58. Šmelko Š. Nové smery v metodike a technike inventarizácie lesa. Zvolen: VPA, VŠLD, 

1985. 
59. Šmelko Š., Ďurský J. Dendrometria. Metodická pomôcka pre praktické cvičenia. Zvolen: 

ES VŠLD, 1995. 
60. West P. W. Tree and Forest Measurements. - 2004. 
61. Wulf R. Dendrométrie en bosinventarisatie. – 1996. 
62. Антанайтис В. В., Репшис И. Н. Опыт инвенторизации лесов Литвы математико – 

статистическим методом. Москва: Лесная промышленность, 1973. – 102 с. 

63. Анучин Н. П. Лесная таксация. Москва: Лесная промышленность, 1977. – 512с. 
64. Захаров В. К. Лесная таксация. Москва: Высшая школа, 1961. 
65. Калашников Е. Н., Киреев Д. М. Основы ландшафтно – статистического метода 
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66. Федосимов А. Н. Инвенторизация леса выборочными методами. Москва: Лесная 
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Anotacija anglų kalba: The over-all plan of Forest Mensuration is to present the fundamentals of 
measurement methods and then to indicate how they are applied to Forest Science. Aim of studies: to 
acquire knowledge on main Forest Mensuration‘ s tools for evaluation of forest resources. 
Mensuration means measurement of length, mass and time. Forest mensuration incorporates 
principles and practices perfected by land surveyors, map makers or cartographers, areal photograph 
interpreters and photogrammetrists, mathematicians, statisticians, engineers and foresters. Forest 
mensuration is the tool that provides facts about the stand productivity, forest crops, or individual 
trees, or parcels of felled timber to sellers, buyers, planners, managers or researchers. Duration of 
studies: 5 credits (70 contact hours). 
 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Almantas Kliučius, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: doc. dr. Almantas Kliučius, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: lektorius dr. Jonas Saladis 
Miško biologijos ir miškininkystės instituto recenzentė: doc. dr. Janina Šepetienė 
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Priedas 
Paskaitų kurso „Dendrometrija” detalusis turinys 
Paskaitos (30 T) 
1. Įvadinė dalis: dendrometrijos samprata ir ypatumai miško ūkyje bei miško moksluose. 
Dendrometrijos svarba miško ūkyje. 
Miško ekosistemų vieta kitų Lietuvos gamtinių sistemų tarpe. Apie medžių bendrijas skaičių kalba. 
Miško medis. Modelinio medžio metodas. Apskaitos medžio metodas. Miško tyrimo barelių 
(plotelių) metodas. Medynų kilmė. Natūralūs ir kultūriniai miškai. Miškų priežiūra ir tvarkymas. 
Miško ūkio organizavimas miško išteklių inventorizacijos duomenų pagrindu. Tvarus 
miškininkavimas ir dendrometrijos svarba. 
Bendroji samprata apie dendrometriją (miško taksaciją), jos vietą ir reikšmę miško ūkio ir 
gamtosauginiame sektoriuose. Trumpa istorinė miško taksacijos apžvalga. Medis ir miškas kaip 
pagrindiniai miško taksacijos objektai. Dendrometrinis (taksacinis) metodas – visų miško mokslų 
metodologinis pagrindas. Mežių bendrija (medynas) – išskirtinis miško ekosistemos komponentas. 
Miško medis (H. Krafto, L. Kairiūkščio. E. Assmano, Žilkino medžių augumo klasifikacijos). Miško 
elementas. Medyno taksacinė (dendrometrinė) charakteristika: miško elemento vidutinis amžius, 
skersmuo, aukštis; medyno rūšinės sudėties formulė; ardiškumas; medyno tankumas, skalsumas ir 
glaudumas; skerspločių suma; bonitetinė klasė; kilmė; medyno tūris; augavietė (dirvožeminė – 
tipologinė grupė, miško tipas); medyno padaringumo klasė; pomiškis; trakas. Ūkinės veiklos 
vertinimas pagal dendrometrinius rodiklius. Miško žėliniai, miško želdiniai, kirtavietės, degimvietės, 
krūmynai, pievos, miško aikštės, pelkės. Miško kirtimo sistemos (pagrindinio naudojimo, tarpinio 
naudojimo bei sanitariniai kirtimai; rekultivacija). Estetiniai kirtimai, apžvalgos aikštelių ir 
pažintinių takų įrengimas. Medynų sortimentacija. Miško želdinimas. Pagrindinės ir tikslinės miško 
medžių rūšys. Miško ir ne miško žemių inventorizacijos ypatumai. 
Fiziniai medienos apskaitos metodai. Svėrimas. Ksilometravimas. 
2. Dendrometrijos pagrindai. Geometriniai miško ir medienos išteklių apskaitos metodai. 
Dendrometrijos tikslas, metodai ir uždaviniai. Matavimo sistemos ir matų vienetai. Medžio taksacija. 
Miško medžio stiebo geometrija. Medienos produkcijos ir prekių taksacija. Medynų taksacija. 
Medžių ir medynų sortimentacija. Biržių (kertamo miško) taksacija. Medienos prieaugio taksacija. 
Medžių, medynų ir medienos produkcijos taksacijos specialiosios metodikos ir matavimo 
technologijos. Miško fondo inventorizacija ir apskaita. Sklypinė miško inventorizacija (SMI). 
Nacionalinė miško inventorizacija atrankiniais metodais (NMI). Brandžių medynų instrumentinė 
inventorizacija (AMI). 
 
3. Pagrindiniai apskaitos ir matuojamosios miško taksacijos metodai. Instrumentinė taksacija. 
Specialieji taksaciniai instrumentai: mechaninės ir elektroninės žerglės, aukštimačiai, Preslerio 
konstrukcijos amžiaus ir prieaugio grąžtai, prieaugio plaktukas, skalsumačiai (relaskopai), klasikinė 
prof. Valterio Biterlicho lazdelė, akademiko N. P. Anučino prizmė (kampinio matavimo pleištas), 
žievės storio matuoklis, pjūklininko ruletė, matavimo juostos, tolimačiai. 
Daugiatikslė (kompleksinė, ūkinė) ir specializuota (tikslinė) miško taksacija. 
Operatyvinė ir ūkinė (miškotvarkos darbų etapas) miško taksacija. 
Vienkartinė, periodinė ir nepertraukiama (permanentinė) miško taksacija. 
Gamybinė ir mokslinė miško taksacija. Nacionalinė miškų inventorizacija atrankiniais metodais 
Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. 
Landšaftinė taksacija medynuose, želdynuose ir parkuose: landšafto tipas, digresijos stadija, medyno 
kokybės klasė, medyno atsparumas, vaizdingumas, patogumas poilsiui ir pan. 
Miško išteklių (resursų) apskaita taksacinių duomenų apibendrinimo pagrindu. 
Medžio ir miško dinaminio matavimo pagrindai. 
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Miško taksacijos detalumo lygiai. Ypatingai saugomų objektų medynų taksacija. 
 
4. Miško taksacija atrankiniais metodais. Jos tikslai ir metodai. 
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos dėsniai – teorinis atrankinių matavimų pagrindas. 
Atsitiktinė apskaitos medžių atranka. Sistematinė (mechanistinė) apskaitos medžių atranka. Tipinė 
(kryptinga) apskaitos medžių atranka. Kombinuotos atrankos deriniai. Serijinė (lizdinė) atranka. 
Atrankos etapai (fazės): vienkartinė ir daugkartinė atranka. 
5. Atrankos metodai ir elementai. Apskaitos barelių - plotelių (atrankos) išdėstymas. 
Taksacinių rodiklių įvairovė ir jų kintamumas. 
Matavimo metodai. Atrankos vienetas. Atrankos apimtis, jos optimizavimas pagal darbo, laiko ir 
pinigines sąnaudas. Barelio dydis ir tyrimo plotelių (“aikštelių”, barelių) išdėstymas tiriamuosiuose 
medynuose. Tiriamo medyno homogeniškumas. Barelių dydis, forma ir išdėstymas. Taksuojamų 
medynų įvairovė ir taksacinio aprašymo detalumas. 
Miško taksacijos duomenų tikslumas. 
 
6. Miško taksacijos, vykdomos atrankiniais metodais, praktinis įgyvendinimas. 
Paruošiamieji ir lauko darbai. Darbų kontrolė. Taksacinė treniruotė. Taksacinė kortelė. Maketai ir 
kodai. Taksoraštis. Suvestiniai miško fondo duomenys. Miško teminiai žemėlapiai ir kita planinė – 
kartografinė medžiaga. 
Atrankinės miško taksacijos duomenų apdorojimas. Algoritmai. Medžio rodiklių f ir hf bei medyno 
rodiklių F ir HF normatyvai (pagal prof. A. Kuliešį) P, E, B, J, D, Ą, U, Bt. 
Atrankinės miško taksacijos rezultatai ir jų panaudojimas. 
Medynų prieaugio ir medynų tūrio dinamika. Medynų augimo eigos lentelių privalumai ir trūkumai. 
Medynų tūrių sortimentinės struktūros ir jos dinamikos įvertinimas Draudto metodu. 
 
7. Atrankinės miško taksacijos ypatumai užsienyje. Kitų šalių patirtis taksuojant mišką 
atrankiniais metodais (Skandinavijos šalys, Austrija, Prancūzija, JAV, Kanada, Rusija). 
Planetos miškų skirstymas pagal jų pažinimo ir inventorizacijos detalumą. 
 
8. Medynų augimo prognozavimas atrankinės miško taksacijos duomenų pagrindu. 
Prognozavimo metodiniai klausimai. Prognozavimo informacinė bazė. Pilna medyno ir atkrentančios 
dalies taksacinė charakteristika. Aiškinamieji ir normatyviniai duomenys. Medyno augimo eiga ir 
medyno dinamikos matematinis modelis. Prognozės rezultatai ir jų kokybė. 
 
9. Atrankinės miško taksacijos efektyvumas ir perspektyvos. 
Miško atrankinės matuojamosios taksacijos duomenų palyginimas su miškotvarkos propaguojamais 
vizualinės ir vizualinės – instrumentinės taksacijos duomenimis. Matuojamosios taksacijos 
efektyvumo įvertinimas. Atrankinės miško taksacijos sistema, jos reikšmė, vystymasis ir 
perspektyvos. 
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                  Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: IFISB060 
Pavadinimas lietuvių kalba: Žmogaus sauga 
Pavadinimas anglų kalba: Human Safety 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 
32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 24 Pasirengimas laboratoriniams darbams 10 
Laboratoriniai darbai 15 Pasirengimas pratyboms 6 
Pratybos 6 Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: Universitetinių studijų pirmosios pakopos, Biomedicinos mokslų studijų srities 
Miškininkystės krypties pagrindų grupės dalykas. 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti žinių apie darbuotojų saugaus ir sveiko darbo reikalavimus tvaraus ir 
daugiatikslio miško naudojimo, tvarkybos ir kitose miškininkystės veiklose, išmokyti identifikuoti 
kenksmingus bei pavojingus rizikos veiksnius ir numatyti saugos ir sveikatos priemones 
įgyvendinant darnios miškininkystės principus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Universitetinio lygio fizikos, chemijos, matematikos,  
miškininkystės technologijų ir informatikos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir supratimas: Žinos žmogaus saugaus ir sveiko darbo organizavimo principus, mokės 
identifikuoti darbo aplinkos rizikos veiksnius, supras jų reikšmę darbo ir gyvenimo kokybei 
besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės darbo aplinkos kenksmingus ir pavojingus veiksnius tirti pagal 
nustatytas metodikas, fundamentines dalykų žinias taikyti analizuojant ir vertinant miškininkystės 
technologijas darnaus miškų ūkio vystymosi kontekste, adaptuotis darbo vietoje. 
Vertybinės nuostatos: Supras žmonių veiklos įvairiapuses savybes ir jų sąryšį su sauga, išplės 
pažinimo ratą, formuosis sisteminis pilietinės visuomenės nario požiūris į žmogaus saugą ir sveikatą 
bei socialinius reiškinius. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų 
(pasiekti visi studijų dalyko tikslai) iki slenkstinio balo 5 (žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina 
minimalius reikalavimus). 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  
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Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas 
Kontaktinės 
       val. 

Savarankiško 
darbo val. 

1. 
Žmogaus saugos samprata, dalyko struktūra, darbuotojų saugos 
ir sveikatos terminai ir apibrėžimai 

4 2 

2. 
Rizikos veiksniai, jų klasifikavimas, fizikinių veiksnių poveikio 
ypatumai, kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių normavimas, 
vertinimas, priemonės poveikiui mažinti  

4 3 

3. 
Nelaimingų atsitikimų darbe (NAD), profesinių ligų (PL) 
statistika, tyrimas, apskaita ir analizė miško ruošos ir medžių 
apdirbimo įmonėse 

4 3 

4. 
Traumatizmo ir profesinių ligų prevencija miškininkystės 
įmonėse, asmeninės ir kolektyvinės saugos priemonės 

4 3 

5.  
Miško ruošos ir kitų pavojingų darbų organizavimas, 
potencialiai pavojingi įrenginiai, darbų saugos mokymai ir 
instruktavimai 

4 3 

6. 
Miško darbų ir darbo su miškų ūkio technika sauga. Miškų ir 
durpynų gaisrinė sauga. 

4 2 

 Viso: 24 16 
 
   Laboratoriniai darbai: 
Eil.  
Nr. 

Laboratorinių darbų pavadinimas 
Kontaktinės 
val. 

Savarakiško 
darbo val. 

1. Šiluminės aplinkos tyrimas 3 2 
2. Darbo aplinkos užterštumo dulkėmis ir dujomis tyrimas 3 2 
3. Vėdinimo sistemos efektyvumo įvertinimas 3 2 
4. Akustinio triukšmo darbo aplinkoje tyrimas 3 2 
5. Mechaninių vibracijų darbo aplinkoje tyrimas 3 2 

 Viso: 15 10 
 
   Pratybos: 
Eil. 
Nr.  

Pratybų temų pavadinimas 
Kontaktinės 
val. 

Savarankiško 
darbo val. 

1. Profesinės rizikos vertinimo kortelių pildymas  3 3 
2. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir dokumentavimas 3 3 
 Viso: 6  6 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitose naudojamos techninės priemonės: kompiuterinė įranga, multimedijos aparatūra. Paskaitos 
pradžioje apibūdinamas temos aktualumas, supažindinama su tikslu ir jos turiniu, nurodomi 
informacijos šaltiniai, kuriais remiantis paruošta paskaita. Paskaitos metu pagal galimybes taikoma 
diskusijos forma, t.y. studentams užduodami klausimai, siekiant juos įtraukti į trumpalaikę diskusiją. 
Paskaitos pabaigoje pateikiami apibendrinimai, nurodami papildomų to klausimo studijų uždaviniai 
ir šaltiniai. Laboratoriniai darbai atliekami grupelėmis po 5-6 studentus. Darbų atlikimas yra 
privalomas, darbų grafikas skelbiamas semestro pradžioje. Darbai atliekami Profesinės saugos ir 
inžinerijos katedros (PS) Aplinkos oro taršos tyrimo (PS102), Aplinkos energinės taršos 
laboratorijose (PS103), kur yra sukomplektuota darbams atlikti reikalinga įranga ir matavimo 
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priemonės, arba realioje vertinamoje vietoje (pvz., PS101 Mechaninės dirbtuvės), naudojant 
technines ir matavimo priemones. Laboratoriniams darbams vadovauja darbus vedantys dėstytojai, o 
talkina laborantai. Darbams atlikti studentai semestro pradžioje gauna darbų aprašus (elektronines 
versijas), o atlikę darbą jo pabaigoje pildo tyrimų protokolą, savarankiškai suformuoja atlikto darbo 
išvadas. Laboratoriniai darbai ginami programuotos apklausos būdu (saviruošai parengta speciali 
metodinė medžiaga), o ateityje numatoma įdiegti nuotolinio mokymosi ir gynimo sistemą. Semestro 
pabaigoje formuojamos laboratorinių darbų ataskaitos ir jos pristatomos bei apginamos pas dėstytoją.  
Panašiais principais atliekamos ir pratybos (tam skirtas PS 106 kab. – 30 vietų), tačiau dirbama su 
visa grupe, pateikiant atskiras užduotis darbui komandose. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,3 Iki semestro pabaigos 
Pratybos 0,1 Iki semestro pabaigos 
Teorinio kurso egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų pažinimo, 
miško ekosistemų 
funkcionavimo žinias, 
vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui, 
miškų ūkio darbuotojų 
saugai ir sveikatai. 

Žinos apie žmonių 
saugaus darbo ir 
gyvenimo nuostatas ir 
principus, veikiančius 
aplinkos veiksnius ir 
jų vertinimo metodus 
bei normalizavimo 
būdus. 

Paskaitos, situacijų 
analizė, pavyzdžiai, 
vaizdinė medžiaga 

Žinių patikra 
egzamino raštu metu, 
reikalaujant 
paaiškinimo arba savo 
nuomonės reiškimo 

Sprendžiant teorinius-
praktinius ir praktinius 
uždavinius parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
sieti skirtingas 
dalykinę informaciją, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos ir 
technologinių veiksnių 
derinio 

Mokės identifikuoti 
žmogaus darbo ir 
gyvenamosios 
aplinkos kenksmingus 
ir pavojingus 
veiksnius, mokės juos 
tirti ir vertinti pagal 
nustatytas metodikas 

Paskaitos, 
laboratoriniai darbai, 
pratybos.  

Žinių patikra 
egzamino metu, 
laboratorinių darbų 
gynimas, diskusija su 
dėstytoju 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 

Gebės aplinkos 
kenksmingus ir 

Laboratoriniai ir 
pratybos, diskusijos,  

Laboratorinių darbų ir 
pratybų ataskaitos 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius poreikius 
ir medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

pavojingus veiksnius 
tirti pagal nustatytas 
metodikas, taikyti 
fundamentinių dalykų 
žinias  

veiksnių matavimai ir 
vertinimas, norminės 
literatūros analizė  

gynimas ir įvertinimas 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus. 
Nuostata derinti  
ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius interesus,   
gerbti miškininkiškas 
profesijas, kurių veikla 
grindžiama šeimos 
tradicijų ir 
neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  
pagrindu. 

Supras žmonių veiklos 
įvairiapuses savybes ir 
jų sąryšį sauga, išplės 
pažinimo ratą, 
formuosis sisteminis 
pilietinės visuomenės 
nario požiūris į 
socialinius reiškinius 

Paskaitos, 
laboratoriniai darbai, 
pratybos.  

Egzaminas,  
laboratorinių ir 
praktinių darbų išvadų 
formulavimas, 
diskusijos su dėstytoju 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Čyras P., Girnius V. ir kt. Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos principai. – V.: Technika, 
2003. – 404 p. 
2. Merkevičius S. ir kt. Darbo aplinka. Laboratoriniai darbai (I dalis). Kaunas – Akademija: LŽŪU, 
2000. –111p. 
3. Butkus R., Eičinas J., Merkevičius S., Nadzeikienė J. Darbo aplinka. Laboratorinių darbų 
saviruošos kontroliniai klausimai. – Kaunas – Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2009. – 72 p. 
4. Butkus R., Merkevičius S., Nadzeikienė J. Aplinkos fizikinė nejonizuojančioji tarša. Mokomoji 
knyga / Kaunas – Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2010, - 103 p. 
5. Occupational Safety & Health [Elektroninis išteklius]: a compendium of WHO documents / World 
Health Organization.  [S.l. : s.n.], 2002. LŽŪU Interneto skaitykla. 
6. Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96, V: AB Informacinio verslo paslaugų įmonė, 1996,-42 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 



 

122 

 

1. Ramonas Z., Čikotienė D. Žmonių sauga. Mokomoji knyga. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto 
leidykla, 2003. -212 p. 
2. Staniulis F., Lastauskas J. ir kt. Darbo apsauga. Vilnius, Mokslas, 1989, 352 p. 
3. Čyras P., Dubonis R. ir kt. Civilinė sauga. Vilnius, Technika, 2003, 157 p. 
4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2003.07.01, Nr. IX-1672 // 
Valstybės žinios 2003, Nr.70-3170. 
5. Merkevičius S. Pagrindiniai techniniai apsaugos nuo elektros metodai ir priemonės. Akademija, 
1998, 52 p. 
6. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. – Valstybės žinios 2010, Nr. 99-5167. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Algimantas Mieldažys (Žemės ūkio inžinerijos 
ir saugos institutas) 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. Ramūnas Mieldažys (Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas) 
 
Aprašą parengė: doc. dr. Algimantas Mieldažys, lekt. Ramūnas Mieldažys (Žemės ūkio inžinerijos 
ir saugos institutas) 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Gediminas Vilkevičius (Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas) 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas (Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas) 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto posėdyje 2013-09-16, 
protokolo Nr. 3. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS (nuotoliniu būdu) 
 
Dalyko kodas: MEMB B008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo technologijos. 
Pavadinimas anglų kalba: Forest tree genetics and plant production techniques. 
Dalyko apimtis: 8 ECTS kreditai, 214 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 112 val., savarankiškam 
darbui 102 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 56 Pasirengimas pratyboms  24 
... iš jų nuotoliniu būdu 50   
Pratybos  43 Komandinio darbo/individualios 

užduoties atlikimas  
25 

... iš jų nuotoliniu būdu 43   
Seminarai  10 Pasirengimas seminarui 10 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 43 
Egzaminavimas 2   
Viso 112  102 
 
 
Dalyko paskirtis  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės studijų programa Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas 
Suteikti studentams žinių apie miško medžių genetikos, selekcijos, sėklininkystės ir miško ir 
dekoratyvinių sodmenų išauginimo technologijas ir išmokyti taikyti šias žinias miškininkystėje ir 
aplinkosaugoje. Miško medžių genetinis pagerinimas gali atnešti ženklią naudą šalies ūkiui. Tam, 
reikalingi miško medžių genetikos ir genetinio pagerinimo pagrindai, įskaitant tradicinius metodus ir 
naujus DNR inžinerijos pasiekimus. Genetinė įvairovė yra vienas fundamentinių tvarumo garantų 
rūšies lygmenyje. Keičiantis klimatui ir didėjant žmogaus įtakai, natūralios ekosistemos ir jas 
sudarančių sumedėjusių augalų rūšių genetinė įvairovė pastoviai kinta, bei kyla genetinės erozijos 
pavojus. Sėklininkystės ir sodmenų išauginimo teorija ir technologijos būtini miškininkui, juk 
miškininko vienas iš pagrindinių uždavinių yra atkurti ir veisti miškus. Dalyko žinios ženkliai 
prisidėtų prie Valstybinių miško medelynų modernizavimo programos (2004-2013 m.), kuri 2011 
metais bus integruota į Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros iki 2020 metų programą, 
įgyvendinimo. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Reikalingos augalų biologijos, dendrologijos, dirvožemio pagrindų žinios.  
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Dalyko studijų rezultatai: .     
 
Žinios ir jų taikymas  

1. Žino miško medžių genetikos, selekcijos ir sėklininkystės teorinius pagrindus.  
2. Žino genetinio komponento svarbą miškų tvarumui ir ekonominei vertei, bei moka taikyti 

šias žinias miškininkystėje ir miško medžių selekcijoje. 
3. Žino kaip evoliucionuoja natūralios miško medžių populiacijos ir kokią įtaką tam daro 

žmogus ir aplinka bei moka taikyti šias žinias genetinių išteklių išsaugojimui ir gamtai 
artimam miškininkavimui. 

4. Žino miško medžių reprodukcinės biologijos pagrindus, sėklų rinkimo, laikymo, ruošos 
metodus ir moka juos taikyti atskiroms miško medžių rūšims  

5. Sugebės tobulinti sumedėjusių augalų sodmenų išauginimo technologijas. 
6. Gebės gerinti sodmenų kokybę, mažinti produkcijos savikainą. 
7. Mokės mechanizuoti darbus, spręsti kitas medelynų problemas. 

 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
Geba atlikti pirminį miško medžių populiacijų genetinio stabilumo įvertinimą; gali suplanuoti 
nesudėtingus populiacijų ir medžių palikuonių bandomuosius želdinius bei sodmenų išauginimo 
technologijų įtakos sodmenų kokybei bandymus. 
 
Specialieji gebėjimai  

1. Geba identifikuoti su genetika susijusias problemas miškininkystėje bei vertinti ekosistemų 
būklę genetiniu aspektu. 

2. Geba parinkti tinkamus genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos metodus miškų 
adaptyvumo ir ekonominės vertės didinimui. 

3. Geba visapusiškai įvertinti biotechnologijų įtaką miško medžių populiacijoms ir išsaugant jų 
tvarumą nestabdyti mokslinio progreso plėtros. 

4. Geba prognozuoti sėklų derlius, organizuoti sėklų rinkimą, ruošą saugojimui ir ruošą sėjai. 
5. Geba tinamai prižiūrėti ir naudoti genetinius-sėklinius objektus. 
6. Geba planuoti ir organizuoti sodmenų išauginimą gamyboje. 
7. Geba taikyti tinkamas sodmenų išauginimo technologijas pagal miško funkcijas. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 

1. Suprasti specializuotus tekstus ir techninius terminus miško medžių genetikos-selekcijos 
srityje, dalyvauti dalykinėse diskusijose, rengti ir pristatyti pranešimus. 

 
2. Naudoti su miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkyste susijusius mokslinius, teisinius 

ir kitus spec. informacijos šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir pritaikyti 
praktikoje. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

1. Studijų rezultatuose išvardintų žinių įsisavinimas. 
2. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
3. Savarankiškų ir praktinių darbų atlikimo kokybė. 
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4. Moka panaudoti šias žinias praktinėse situacijose miškininkystėje. (miškų tvarumo  genetinio 
komponento samprata; miško medžių ir genetinių išteklių išsaugojimo metodų taikymas, 
genetinių-selekcinių ir sėklininkystės objektų naudojimas ir priežiūra; sėklų ruoša) .  

5. Moka savarankiškai susirasti ir interpretuoti informacinius šaltinius problemų sprendimui. 
6. Moka pristatyti savo nuomonė auditorijai ir ją ginti diskusijos forma. 

 
 
 
 
Dalyko turinys 
Paskaitos (visos NB el. kursu būdu): 
(skliausteliuose nurodomos rekomenduotinos skyrelio studijų laikas val., pagal jo svarbą) 
1. Miško medžių genetika. 
Miško medžių genetikos ypatumai (1).  
Bendrosios genetikos pagrindai (5).   
Miško medžių genomika ir kiekybinė genetika(3).  
Miško medžių epigenetika (2).  
Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimas ir populiacijų evoliucija (4).  
Miško medžių biotechnologijos (4).  
2. Miško medžių selekcija. 
Miško medžių selekcinio įvertinimo rodikliai ir metodai (3).  
Miško medžių selekcijos metodai (4).  
2. Miško medžių sėklininkystė.  
Miško medžių žydėjimo biologija (2).  
Miško medžių sėklinės bazės sudarymas (2).  
Miško medžių sėklų ruoša, laikymas ir kokybės nustatymas (2).  
Miško medžių sėklų kokybės kontrolės sistema Lietuvoje (2). 
3. Sodmenų išauginio technologijos 
Daigynų, medelynų istorija, dabartis, perspektyvos (1).  
Daigynų, medelynų rūšys, jų struktūra (1). 
Vietos sklypams parinkimas, teritorijos projektavimas(2).  
Žemės dirbimas: pirminis bei dirbimo būdai ir sistemos (1).  
Sėjomainos daigynuose, medelynuose (1).  
Tręšimas: trąšų bei tręšimų rūšys (1). 
Piktžolių naikinimas (1).  
Sodmenų apsauga nuo ligų ir kenkėjų (1).  
Sėjinukų auginimo atvirame grunte agrotechnika ir darbų technologija (1).  
Sėjinukų auginimas iš dalies kontroliuojamoje aplinkoje (1).  
Sėjinukų auginimas šiltnamiuose atviromis ir apribotomis šaknų sistemomis (1). 
Sodinukų su atviromis, pusiau apribotomis ir apribotomis šaknų sistemomis auginimas(1). 
Pagrindinių medžių rūšių sodmenų išauginimo ypatumai (1).  
Sumedėjusių augalų vegetatyvinis dauginimas (1).  
Sodmenų kokybė ir jų apskaita (1).  
Sodmenų iškasimas, laikymas ir pervežimas (1). 
Darbo organizavimas ir apsauga (1).  
Energetinės priemonės, mašinos ir mechanizmai (1). 
Sodmenų auginimo patirtis užsienio šalyse (1). 
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 Pratybos (visos NB pagal el. parengtis): 
1. DNR sekvenavimas (4). 
2. DNR žymenys: polimerinės grandininės reakcijos atlikimas (4). 
3. Sodmenų auginimo bei sėjomainų schemų vertinimas  (2).  
4. Produkuojančiosios ir pagalbinės dalies plotų skaičiavimas bei medelyno struktūros 

įvertinimas  (2).  
5. Tiesioginių, netiesioginių bei vienkartinių išlaidų skaičiavimas ir jų analizė  (2).  
1. Medelyno produkcijos savikainos ir rentabilumo skaičiavimas bei jų analizė  (2 ). 
2. BANDOMŲJŲ ŽELDINIŲ PROJEKTO PARENGIMAS (2 ). 
3. GENETINĖS NAUDOS PROGNOZAVIMAS  (2). 
4. GENOTIPŲ IŠBANDYMAS IR ĮVERTINIMAS  (2 ). 
5. FENOTIPŲ ĮVERTINIMAS PAGAL SELEKCINIUS INDEKSUS  (2 ). 
6. SĖKLINIO MEDYNO ATRINKIMAS  (2). 
7. MIŠKO SĖKLINIŲ PLANTACIJŲ PROJEKTAVIMAS  (2 ). 
8. SĖKLŲ DAIGUMO NUSTATYMAS  (4 ) 

 
Dalyko studijų metodai:  
 
Elektroniniai kursai:  

• dalyviai registruojasi el. paštu adresu darius.danusevicius@asu.lt;  
• dalyviai gauna kurso pravedimo instrukciją el. paštu;  
• dalyko medžiaga interaktyviu elektroninių kursų formatu yra patalpinta fakulteto 

internetinėje svetainėje;  
• studentai pagal el. kursų instrukcijas studijuoja teorines kurso žinias, kurios pateiktos sąsajoje 

su praktiniais pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais miško medžių 
genetikos, selekcijos, sėklininkystės ir sodmenų išauginimo srityje. 

 
Praktiniai darbai.  

• Tikslas spręsti praktines užduotis dalyko tema ir taip įtvirtinti gautas teorines žinias 
paskaitose.  

• Užduotis bus pateikiama el. būdu. 
• Per nustatytą laiką studentas pateikia sprendimą el. paštu darius.danusevicius@asu.lt. 
• Sprendimas yra vertiniams balais.  

 
Prezentacija seminaro forma.  

• El. paštu apteikiama užduotis komandiniam darbui ar individuali užduotis, kurios tikslas 
pristatyti auditorijai gautos užduoties sprendinius ir taip lavinti aiškų minčių formulavimą, 
gebėjimą skaityti pranešimus auditorijai.  

• Organizuojamas seminaras ASU, kur studentai pristato savo parengtis.  
• Sprendimas yra vertiniams balais.  

 
Egzaminas  

• Testo forma, atvykus į universitetą. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 



 

127 

 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo 
terminai 

Vertinimo 
metodas 

Atsiskaitymas už pratybas 0,2 Kurso eigoje Pratybų 
užduoties 
atlikimo 
vertinimas  

Komandinio darbo ar individualios 
užduoties vertinimas (seminaras)  

0,3 Iki egzaminų 
sesijos 

Prezentacijos 
vertinimas  

Egzaminas 0,5 Egzaminų 
sesijos metu 

Testo 
vertinimas 

 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Taikydamas miško 
medžių genetikos, 
selekcijos ir 
sėklininkystės ir 
sodmenų išauginimo 
technologijų  žinias, 
geba vertinti 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško ekosistemoms, 
tvariam miškų ūkiui ir 
miškų ekonominei 
vertei didinti.  
 
Sugebės tobulinti ir 
taikyti miško medžių 
genetikos žinias ir 
sumedėjusių augalų 
sodmenų išauginimo 
technologijas, 
mechanizuoti darbus, 
planuoti ir organizuoti 
gamybą, dirbti 
komandoje, reaguoti į 
besikeičiančias sąlygas, 
panaudoti gretutinių 
mokslo sričių žinias, 
gerinti sodmenų 
kokybę, mažinti 
produkcijos savikainą, 
įvertinti užsienio šalių 

Paskaitos, praktiniai 
darbai, komandinis 
darbas, individuali 
užduotis, seminaras  

Egzaminas, praktinių 
darbų atlikimo 
vertinimas, 
komandinio darbo ar 
individualios užduoties 
vertinimas.   
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

patirtį. 

Vertinti miško 
ekosistemų būklę, 
miškininkavimo 
technologijų, miško 
ūkio  efektyvumą 

Geba atlikti pirminį 
miško medžių 
populiacijų genetinio 
stabilumo įvertinimą; 
gali suplanuoti 
nesudėtingus 
populiacijų ir medžių 
palikuonių 
bandomuosius 
želdinius. 
 

Paskaitos, praktiniai 
darbai, komandinis 
darbas, individuali 
užduotis, seminaras  

Egzaminas, praktinių 
darbų atlikimo 
vertinimas, 
komandinio darbo ar 
individualios užduoties 
vertinimas.   

Priimti tinkamus 
sprendimus, didinant 
miško medžių 
adaptyvumą, 
tvarumą, ūkinę 
vertę, 
besikeičiančiomis 
miško aplinkos 
sąlygomis 

Mokėti parinkti 
genetinius-selekcijos 
metodus tam, kad 
padidinti miškų 
adaptyvumą ir 
ekonominę vertė. 
 
 

Paskaitos, praktiniai 
darbai, komandinis 
darbas, individuali 
užduotis, seminaras  

Egzaminas, praktinių 
darbų atlikimo 
vertinimas, 
komandinio darbo ar 
individualios užduoties 
vertinimas.   

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, 
organizuoti miško 
ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Parinkti tinkamą 
sodinamosios 
medžiagos genetinę 
vertę ir genetinę 
įvairovę bei taikyti 
tinkamas sodmenų 
išauginimo 
technologijas pagal 
miško funkcijas 

Paskaitos, praktiniai 
darbai, komandinis 
darbas, individuali 
užduotis, seminaras  

Egzaminas, praktinių 
darbų atlikimo 
vertinimas, 
komandinio darbo ar 
individualios užduoties 
vertinimas.   

Suprasti 
specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus, dalyvauti 

Suprasti specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus miško medžių 
genetikos, selekcijos, 

Paskaitos, praktiniai 
darbai, komandinis 
darbas, individuali 
užduotis, seminaras  

Egzaminas, praktinių 
darbų atlikimo 
vertinimas, 
komandinio darbo ar 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus 

sėklininkystės ir 
sodmenų išauginimo 
technologijų  srityje, 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus 

individualios užduoties 
vertinimas.   

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus 
spec. informacijos 
šaltinius,  juos 
atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

 
Naudoti su miško 
medžių genetika, 
selekcija ir 
sėklininkyste susijusius 
mokslinius, teisinius ir 
kitus spec. informacijos 
šaltinius,  juos 
atsirinkti,  sisteminti,  
vertinti ir pritaikyti 
praktikoje. 
 

Praktiniai darbai, 
komandinis darbas, 
individuali užduotis, 
seminaras  

Praktinių darbų 
atlikimo vertinimas, 
komandinio darbo ar 
individualios užduoties 
vertinimas.   

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Danusevičius, D. Biotechnologijos miškų ūkyje. El . konspektai. 
2. Danusevičius, D. 2008. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos 

mokomojoje miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. 
Lututė, ISBN 978-9955-37-016-1, 103 p. 

3. Danusevičius, J. 1991. Miško genetikos ir selekcijos konspektai. LŽŪA Leidybos centras, 
Akademija. 

4. Danusevičius, J. ir kt. 1991. Miško želdymas. Vadovėlis. Vilnius "Mokslas". 15-103 psl.      
5. Danusevičius, D. 2003. Metodiniai patarimai miško medžių selekcijos laboratoriniams 

darbams. Miškų fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Miškininkystės 
katedra, LŽŪU Leidybos centras, Akademija.    

6. Erikson G. & Ekberg I. 2007. Introduction to forest genetics. SLU Repro, Uppsala, Sweden. 
166 p. 

7. Račinskas J. Miško sodmenų auginimas. – Akademija, 2008. 
8. Galvydis J. ir kt. Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms. – Šiauliai, 2007. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. 
Lietuvos miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 

2. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 
3. Danusevičius ir kt. 2006-2010. Internetinis mokomasis puslapis „Miško medžių genetika 

ir biotechnologijos“ http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 
4. Danusevičius, D. 2010. Biotechnologija miškų ūkyje. Paskaitų konspektai. Elektroniniai 

120 p. http://www.lzuu.lt/me/lt/ 
5. Skov. J. Miško medelynų vadovėlis Lietuvai.- Kaunas, 1996. 
6. Paičius J. Miško sodmenų išauginimas atviro grunto medelynuose.- Kaunas, 2001. 
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7. Gabrilavičius R. 1996. Patarimai miško genetikos laboratoriniams darbams. Miškų 
fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio akademija. Miškininkystės katedra. LŽŪA 
leidybos centras. Kaunas-Akademija, 24 p 

8. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji 
priemonė magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-
VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 

9. Conner, J.K. and Hartl, D.L. 2004. A primer of ecological genetics.Sinauer Associates, 
Inc. Publishers, USA, 284 p. (anglų klb.) 

10. Conner, J.K. and Hartl, D.L. 2007. Ekologinės genetikos pradmenys.Vilniaus universiteto 
leidykla. 326 p. (lietuvių klb.) ISBN: 978-9955-33-143-8 

11. Rančelis V. 1985. Bendroji genetika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius 
“Mokslas”, 327 p. 

12. White ir kt. 2007. Introduction to Forest Genetics. CABI; 1 edition (June 15, 2002) 500 p. 
13. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V. 2006. Mokomoji priemonė magistrantams ir 

doktoratams- internetinis puslapis “Miško medžių genetika ir biotechnologija” (projektas 
ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-4), Girionys, LMI, I-II dalys, 300 
p http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 

14. Danusevičius, D., Danusevičius, J., Gabrilavičius,, R., Riepšas, E. 2003. Bandomieji 
želdiniai VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas, Lututė, p. 111-189. 

15. Sliesaravičius, A ir Stanys, V. 2005. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Enciklopedija, 
Vilnius, ISBN 9986-433-36-3, 234 p 

16. Verbyla V. 2003. Lietuvos miško genetiniai ištekliai ir jų išsaugojimas. Lietuvos miško 
selekcijos ir sėklininkystės centras. Vilnius, 56 p. 

17. Beržynų auginimas.- Kaunas-Girionys, 1999. 
18. Eglynų auginimas.- V., 1993. 
19. Miško sodmenų kokybės reikalavimai.- V., 2003. 
20. Pušynų auginimas.- V., 1994. 
21. Rekomendacijos miškininkams.- Kaunas-Girionys, 1999. 
22. Valstybinių miško medelynų modernizavimo programa.- V., 2003. 
23. Račinskas J. Medelyno kursinio projekto metodiniai patarimai.- Akademija, 2002. 
24. Gradeckas ir kt. Ąžuolo sodmenų išauginimo biologiniai it technologiniai pagrindai. – 

LMI, 1996, 1992. 
25. Lietuvos miškų metraštis XX amžius. – V., 2003. 
26. Survila E. ir kt. Sodmenų auginimo atviro grunto daigynuose technologijų parengimas. 

Ataskaita. – Girionys, 2003. 
27. Miškininko žinynas.- V., 1991. 
28. Aldhous J.R., Mason W.L. Forest Nursery Practice.- HMSO, London, 1994. 
29. Родин А.Р. и др. Лесные культуры.- М., 2005. 

 
Anotacija anglų kalba 
The course covers the main principles of forest genetics, breeding, seed management and plant 
production techniques. These subjects constitute the background of forest establishment and 
regeneration. The forest genetics part includes the basics of genetics, followed by specific to forest 
trees parts of genetics: an introduction to evolution of forest tree populations, quantitative 
inheritance, epigenetics, genomics, genetic engineering, gene diversity and gene conservation by 
connecting the theory with practical examples from research of our team I forest genetics. The tree 
breeding part introduces principles of tree breeding and introduces breeding strategies for certain 
species, by providing details of breeding methods for the main commercial tree species.  Seed 
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management introduces the reproductive biology of trees, followed by seed collection, processing 
and preparation for sawing. Plant production part introduces main nursery plant production 
technologies.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. D. Danusevičius, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. J. Račinskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, dr. V . 
Baliuckas, LAMMC miškų institutas 
Aprašą parengė: prof. Darius Danusevičius;. doc. dr. J. Račinskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas  
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. spalio 23 d., 
protokolo Nr. 6.) 
 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško atkūrimas ir įveisimas 
Pavadinimas anglų kalba: Forest regeneration and aforestation 
Dalyko apimtis: 5 ECTS kreditai, 133 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam 
darbui 63 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Kursinis projektas 36 
Praktiniai darbai* 22 Pasirengimas egzaminui 27 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
* praktiniai darbai vykdomi pogrupiais Miško atkūrimo ir įveisimo kabinete 421a. 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomas dalykas  
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias bei gebėjimus parinkti miško atkūrimo ir įveisimo 
būdus bei metodus, įvertinant jų privalumus ir trūkumus, gamtinį potencialą, funkcinę paskirtį, 
technologinius želdinių ir žėlinių priežiūros bei apsaugos ypatumus, numatyti įvairios paskirties 
apsauginių želdinių veisimo poreikį ir jų įveisimo technologijas. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turėtų būti baigę Augalų biologijos, 
Dendrologijos, Dirvotyros, Miško medžių genetikos ir sodmenų išauginimo technologijų dalykų 
studijas. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Žinios ir jų taikymas:  
1. Supranta miško žėlimo ir želdinimo procesų esmę ir įvairovę, privalumus ir trūkumus, geba 
įvertinti aplinkos sąlygas ir parinkti tinkamiausių miško atkūrimo ir įveisimo būdus, metodus ir 
technologijas; 

2. Žino apsauginių miško želdinių veisimo aktualijas. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
2. Geba laiku ir patikimai įvertinti miško atkūrimo ir įveisimo darbų kokybę, žėlinių ir želdinių 
būklę, numatyti priemones jai pagerinti. 
Specialieji gebėjimai: 
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1. Geba įvertinti aplinkos sąlygas ir parinkti tinkamiausių miško atkūrimo ir įveisimo būdus, 
metodus ir technologijas, veisiant reikiamos struktūros tinkamiausius medžių ir krūmų rūšių miško 
želdinius; 
2. Geba įvertinti apsauginių miško želdinių veisimo aktualumą ir kūrybiškai spręsti apsauginių miško 
želdinių išdėstymo ir įveisimo klausimus; 
3. Geba kūrybiškai spręsti miško atkūrimo ir įveisimo problemas, rengti projektus, organizuoti 
darbus, vertinti šių darbų rezultatus. 
Socialiniai ir asmenianiai gebėjimai:  

1. Geba parinkti organizuoti miško atkūrimo, įveisimo, apsauginių miško želdinių veisimo 
darbus, atlikti ekspertizes. 

Vertybinės nuostatos:  
1. Geba taikyti tvaraus ir daugiatikslio miško augimo apsaugos ir naudojimo nuostatas, darnios 
miškininkystės principus praktikoje, kintančiose aplinkos sąlygose. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalykų svarbesnių sąvokų supratimas, veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų, teorijos ir praktikos pasiekimų žinojimas ir panaudojimas. 

2. Darbo užduočių problemų identifikavimas ir sprendimų argumentavimas. 
3. Mokslo, projektavimo ir darbų technologijų naujovių bei kitų šalių patirties žinojimas ir 

taikymas. 
4. Gebėjimas logiškai nuosekliai ir sistemingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kokybiškai atlikti 

užduotis, apibendrinti rezultatus. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 44 val. 
I dalis. Miško žėlimas ir želdinimas, 33/18 val. (kontaktinio darbo / savarankiško darbo 
(pasirengimo egzaminui) apimtys. 
 

1. Miško atkūrimo ir įveisimo terminai, apibrėžtys, tikslai, uždaviniai raida ir perspektyvos, 2/1 
val. 

2. Miško želviečių ir želdaviečių aplinkos sąlygų vertinimas, jų kaitos procesų galimos 
tendencijos pagal gamtinių rajonų ir miško tipų serijų (augaviečių) įvairovę, 2/1 val. 

3. Miško atkūrimo ir įveisimo būdai ir metodai, jų parinkimas pagal aplinkos sąlygas, 3/2 val. 
4. Vyraujančių medžių rūšių sudėtis, tankis, išdėstymas ir sąveika želdiniuose, 2/2 val. 
5. Miško žėlimo skatinimo technologijos, 1/1 val. 
6. Miško želdinimo technologijos, 6/3 val. 
7. Tikslinių miško medžių rūšių (pušies, eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio, uosio, drebulės ir kt.) 

žėlimo ir želdinimo ypatumai, 8/6 val. 
8. Svetimžemių medžių ir krūmų rūšių veisimo miške reglamentavimas ir ypatumai, 2/1 val. 
9. Skirtingos paskirties miško atkūrimo ir įveisimo ypatumai, 2/2 val. 
10. Medynų ir krūmynų pertvarkymas, pažeistų, apleistų ir nenaudojimų žemės ūkyje žemių 

apželdinimas miško, 2/1 val. 
11. Miško atkūrimo ir įveisimo darbų organizavimas (planavimas, projektavimas, vykdymas 

vertinimas, dokumentacija, kontrolė) 3/2 val. 
II dalis. Apsauginių miško želdinių veisimas, 11/9 val. 

12. Apsauginių želdinių samprata, rūšys ir reikšmė, 2/1 val. 
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13. Laukų, sodų, medelynų, sėklinių plantacijų, kelių, hidrografinio tinklo, gyvenviečių, darbo, 
poilsio, ugdymo įstaigų, gamtos ir kultūros vertybių apsauginių želdinių veisimo ypatumai, 
8/6 val. 

14. Priešvėjinių juostų miškuose ir atsparių vėjovartoms miško želdinių veisimo ypatumai, 1/1 
val. 

Praktiniai darbai:  22 val. 
I dalis. Miško žėlimas ir želdinimas, 15/22 val. (kontaktinio darbo / savarankiško darbo  apimtys. 
1. Miško atkūrimo technologijų vertinimas ekologiniu ir ekonominiu aspektais, 9/12 val. 
2. Miško įveisimo technologijų vertinimas (pažeistose, apleistose ir žemės ūkyje nenaudojamuose 
žemėse) ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, 6/10 val. 
II dalis. Apsauginių miško želdinių veisimas, 7/14 val.  

1. Laukų, sodų, medelynų ir sėklinių plantacijų apsauginių želdinių funkcijų ir įveisimo 
technologijų skirtingose aplinkos sąlygose analizė, 3/7 val. 

2. Hidrografinio tinklo, kelių, gyvenimo, darbo, poilsio ir kt. objektų apsauginių želdinių 
funkcijų ir įveisimo technologijų skirtingose aplinkos sąlygose analizė, 4/7 val. 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu 
studentams pateikiami klausimai ir taip bandoma įtraukti į diskusijas. Pagal atskiras paskaitų temas 
studentams siūloma savarankiškai pasirengti ir grupėmis pristatyti atskirų temų suvokimą bei 
nuomonių skirtumus išsiaiškinti diskusijose. Praktinių darbų metu atliekamas miško atkūrimo ir 
įveisimo technologijų vertinimas ir analizė ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, 
naudojantis teisės aktų, reglamentų, normatyvų, metodikų ir technologinių modelių, skirtingų autorių 
rekomendacijų konstruktyvaus panaudojimo aspektais. Studentai turi identifikuoti darbo užduočių 
problemas ir argumentuoti sprendinius. Pagal studijų antros dalies temas studentams siūloma 
savarankiškai studijuoti skirtingus literatūros šaltinius ir diskusijose išsiaiškinti priimtinausias 
teorines ir praktines žinias, būtinas kvalifikuotam atsakymui į klausimus. Praktinių darbų metu 
analizuojami topografiniai žemėlapiai pagal individualias užduotis, įvertinant kraštovaizdžio 
įvairovę, reljefą, žemių naudmenas, vandenis, statinius, taršos ir erozijų šaltinius. Nustatoma ką, nuo 
ko ir kaip galima apsaugoti. Organizuojama tarpusavio diskusija vertinimo rezultatams ir siūlomiems 
sprendiniams aptarti. Praktinių darbų rezultatai naudojami kursiniam projektui parengti. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Egzaminui pateikiami trumpų atsakymų ir mastymo reikalaujantys probleminiai klausimai. Praktinių 
darbų metu pagal gautas darbo užduotis studentai apibendrina vertinimų ir analizės rezultatus, padaro 
išvadas ir priima užduočių sprendinius. Kiekvieno praktinio darbo rezultatus studentai aptaria su 
dėstytoju, o kursinį projektą studentas turi apginti atsakydamas į probleminius klausimus. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kursinis projektas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Supranta miško žėlimo 
ir želdinimo procesų 
esmę ir įvairovę, 
privalumus ir 
trūkumus; 
 
Žino apsauginių miško 
želdinių veisimo 
aktualijas 
 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą ir auditorijos 
lentą. Paskaitų metu 
studentams pateikiami 
klausimai ir taip 
bandoma įtraukti į 
diskusijas. Atskirų 
paskaitų. Pagal atskiras 
paskaitų temas  
studentams siūloma 
savarankiškai pasirengti 
ir grupėmis pristatyti 
atskirų temų suvokimą 
bei nuomonių skirtumus 
išsiaiškinti diskusijose 

Egzaminui pateikiami 
trumpų atsakymų ir 
mastymo 
reikalaujantys 
probleminiai klausimai 
 

Vertinti miško 
ekosistemų būklę, 
miškininkavimo 
technologijų, miško 
ūkio  efektyvumą 

Geba laiku ir patikimai 
įvertinti miško 
atkūrimo ir įveisimo 
darbų kokybę, žėlinių ir 
želdinių būklę, 
numatyti priemones jai 
pagerinti. 

Paskaitų diskusijose ir 
praktinių darbų metu 
atliekamas miško 
atkūrimo ir įveisimo 
technologijų žėlinių ir 
želdinių būklės 
vertinimas ekologiniu, 
ekonominiu ir socialiniu 
aspektais 

 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius poreikius 
ir medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Geba įvertinti aplinkos 
sąlygas ir parinkti 
tinkamiausių miško 
atkūrimo ir įveisimo 
būdus, metodus ir 
technologijas, veisiant 
reikiamos struktūros 
tinkamiausius medžių 
ir krūmų rūšių miško 
želdinius; 
 
Geba įvertinti 
apsauginių miško 
želdinių veisimo 
aktualumą ir kūrybiškai 
spręsti apsauginių 
miško želdinių 
išdėstymo ir įveisimo 
klausimus; 

Studentams siūloma 
savarankiškai studijuoti 
skirtingus literatūros 
šaltinius ir diskusijose 
išsiaiškinti 
priimtiniausias teorines 
ir praktines žinias, 
būtinas kvalifikuotam 
atsakymui į klausimus. 
Praktinių darbų metu 
atliekamas miško 
atkūrimo ir įveisimo 
technologijų vertinimas 
ir analizė ekologiniu, 
ekonominiu ir socialiniu 
aspektais, naudojantis 
teisės aktų, reglamentų, 
normatyvų, metodikų ir 
technologinių modelių, 

Kiekvieno praktinio 
darbo rezultatus 
studentai aptaria su 
dėstytoju, o kursinį 
projektą studentas turi 
apginti atsakydamas į 
probleminius 
klausimus. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 
Geba kūrybiškai spręsti 
miško atkūrimo ir 
įveisimo problemas, 
rengti projektus, 
organizuoti darbus, 
vertinti šių darbų 
rezultatus. 

skirtingų autorių 
rekomendacijų 
konstruktyvaus 
panaudojimo aspektais. 
Praktinių darbų metu 
analizuojami 
topografiniai žemėlapiai 
pagal individualias 
užduotis, įvertinant 
kraštovaizdžio įvairovę, 
reljefą, žemių 
naudmenas, vandenis, 
statinius, taršos ir 
erozijų šaltinius. 
Nustatoma ką, nuo ko ir 
kaip galima apsaugoti. 

Sprendžiant teorinius-
praktinius ir praktinius 
uždavinius parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingą 
dalykinę informaciją, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 
 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Geba parinkti 
organizuoti miško 
atkūrimo, įveisimo, 
apsauginių miško 
želdinių veisimo 
darbus, atlikti 
ekspertizes. 
 

Praktiniai darbai. 
Diskusijos. Kursinio 
projekto rengimas 
praktinių darbų rezultatų 
pagrindu 

Kursinio projekto 
gynimas atsakant į 
probleminius 
klausimus 

Nuostata derinti  
ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius interesus, 
gerbti miškininkystės 
profesijas, kurių veikla 
grindžiama šeimos 
tradicijų ir 
neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  
pagrindu 

Geba taikyti tvaraus ir 
daugiatikslio miško 
augimo apsaugos ir 
naudojimo nuostatas, 
darnios miškininkystės 
principus praktikoje, 
kintančiose aplinkos 
sąlygose 

Studijuojant pastoviai 
naudojamasi kompleksu 
teisės aktų, reglamentų, 
skirtingų autorių 
rekomendacijų, miškų 
žinybos vadovų 
sprendimų dokumentais, 
siekiama darnaus jų 
taikymo, organizuojant 
miško atkūrimą ir 
įveisimą 

Vertinama 
atsižvelgiant į tvaraus 
ir daugiatikslio miško 
auginimo, apsaugos ir 
naudojimo, darnios 
miškininkystės 
principų taikymą 
atsakant į egzamino 
klausimus ir ginant  
darbo užduočių 
kursiniame projekte 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 
 

sprendinius 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. 
Danusevičius J., Gradeckas A., Kirklys, Malinauskas A. Miško želdinimas.- Vilnius: Mokslas, 
1991.- 352 p. 

2. 
Miško atkūrimas ir įveisimas (teisės aktų rinkinys). LR Aplinkos ministerijos Miškų 
departamentas.- Vilnius, 2011.- 93 p. 

3. 
Gradeckas A. Malinauskas A. Miško želdynų veisimo biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei 
patirtis Lietuvoje. - Kaunas: Lututė, 2005.-404 p. 

4. 
Riepšas E. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai, žemės ūkiui 
nenaudojamose žemėse: Vilnius, 2005.- 37 p.  

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. 
Afforestation in Europe. Experiences and prospects/red. S. Zajaca, W.Gila.- Warszawa, 2003.- 
281 p. 

2. Malinauskas A. Miško želdinių pradinis tankumas.- Kaunas: Lututė, 2008.- 229 p. 

3. 
Lietuvos   ąžuolynai:   išsaugojimo   ir   atkūrimo   problemos, Sudarytojas S. Karazija- 
Kaunas:Lututė, 1997- 124 p. 

4. Eglynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos).- Vilnius,- 1993.-32 p. 
5. Pušynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos).- Vilnius, 1994.-32 p. 
6. Beržynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos).- Kaunas, 1999.-28 p. 
7. Gorzelak A. Zalesianie terenow porolnych.- Warszawa, 1999.- 174 p. 
8 Gorzelak A. Gospodarowanie w lasach drobnej vlasnosci.- Warszawa, 2001.-231 p. 
9. Lennart Ackzell. Forest regeneration by nature and man.- Umea, 1994.-148 p. 
10. Mangais J. Meža atjaunošana un ieaudzešana. – Riga, 2004.-453 p. 
11. Miško ekologija (sudar. S. Karazija). – Vilnius: Enciklopedija, 2008.-296 p. 

12. 
Riepšas E. Miško želdinių tipai naudotoms žemės ūkyje žemėms apželdinti. Miško atkūrimo 
būdai saugomose teritorijose praktinės rekomendacijos).- Akademija, 2001.- 28 p. 

13. 
Riepšas E. Patarimai miško ir apsauginių želdinių kursiniam projektui rengti (MF studentams).- 
Akademija, 2003.- 56 p. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Vytautas Suchockas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
LMMC Miškų institutas 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: dokt. Andrius Stanislovaitis, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
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Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 2013 m. spalio 9 d., 
protokolo Nr. 5. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško žvėrių ir paukščių biologija 
Pavadinimas anglų kalba: Biology of forest mamals and birds 
Dalyko apimtis: 5 kreditai, 134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 64 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasiruošimas paskaitoms 9 
...iš jų nuotoliniu būdu 31 Pasirengimas laboratoriniams darbams  18 
Laboratoriniai darbai 30 Individualios užduoties atlikimui 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 27 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas:  
Supažindinti būsimus miškininkystės bakalaurus su bendrais žvėrių ir paukščių biologijos bruožais 
bei atskirų miško ekosistemose aptinkamų rūšių ypatybėmis.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Pageidautinos bendrosios ekologijos ir aplinkos apsaugos žinios. Studijuojant nuotoliniu būdu – 
pasirengimas naudoti Moodle informacinę sistemą. 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Žinos paukščių ir žvėrių anatomijos, morfologijos, sistematikos, ekologijos ir apsaugos 
pagrindinius bruožus ir  ypatumus. 

2. Žinos paukščių ir žvėrių pagrindinius biologijos bruožus. 
3. Gebės atlikti miško žvėrių ir paukščių populiacijų gausos įvertinimą; 
4. Gebės tvarkyti ir gerinti saugomų žvėrių ir paukščių gyvenamąją aplinką.  
5. Identifikuos stebimas miško ekosistemų, kitas įprastas bei retas ir saugomas paukščių ir 

žvėrių rūšis. 
6. Modulis ugdo meilę ir pagarbą Lietuvos miškų gyvūnijai ir skatina siekti racionalaus miško 

išteklių naudojimo. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė;  
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4. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Miško žvėrių ir paukščių biologijos samprata ir reikšmė (2/0 ak.v.). 
2. Paukščių klasės biologinė charakteristika (15/3 ak.v.). 
3. Žinduolių klasės biologinė charakteristika (9/2 ak.v.).  
4. Retų paukščių ir žinduolių rūšių apsaugos priemonės ir buveinių gerinimas (3/1 ak.v.).  
5. Paukščių ir žinduolių gausos vertinimo metodai ir būdai (3/1 ak.v.). 
6. Paukščių ir žinduolių vaidmuo miško ekosistemose. Reikšmė žmogui (2/1 ak.v.). 
7. Gyvūnai kaip aplinkos kokybės indikatoriai (2/1 ak.v.). 

 
   Laboratoriniai darbai: 

1. Miško ekosistemoms būdingų, įprastų ir saugomų paukščių pažinimas ir bioekologinės 
ypatybės: narinių, kraginių, irklakojinių, gandrinių ir žąsinių būriai (5/3 ak.v.). 

2. Miško ekosistemoms būdingų, įprastų ir saugomų paukščių pažinimas ir bioekologinės 
ypatybės: plėšriųjų, vištinių, gervinių ir sėjikinių būriai (5/3 ak.v.). 

3. Miško ekosistemoms būdingų, įprastų ir saugomų paukščių pažinimas ir bioekologinės 
ypatybės: karvelinių, gegutinių, pelėdinių, lėlinių, čiurlinių, žalvarninių ir geninių būriai (5/3 
ak.v.). 

4. Miško ekosistemoms būdingų, įprastų ir saugomų paukščių pažinimas ir bioekologinės 
ypatybės: žvirblinių paukščių būrio paukščiai (6/4 ak.v.).   

5. Lietuvos žinduolių pažinimas ir bioekologinės ypatybės (8/5 ak.v.). 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos vyksta naudojant multmediją, gyvūnų biologijos ypatybės vizualizuojamos trumpais 
filmuotos medžiagos intarpais. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami konkretūs retų gyvūnų 
apsaugos atvejai bei ieškoma realių problemų sprendimo. Studijuojant nuotoliniu būdu, naudojama 
Moodle informacinėje sistemoje patalpinta paskaitų medžiaga. Dalį medžiagos studentai įsisavina 
savarankiškai bei perteikia kitiems prezentacijų metu. Laboratoriniai darbai atliekami dirbant 
grupėse aptariant konkrečias rūšis bei pagrindinius jų biologijos bruožus. Individualios užduotys 
skatina studentų kūrybiškumą bei iniciatyvumą, išryškina studentų motyvaciją studijuojamu dalyku. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,3 2 sav. laikotarpyje po atlikimo 
Individualios užduoties vertinimas 0,2 Prieš egzaminų sesiją 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 

Sugebės integruotai 
taikyti žinduolių ir 
paukščių biologijos 

Vizualizuotos paskaitos 
ir diskusijos ieškant 
realių problemų 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

žinias projektuojant 
miškininkavimo 
technologijas ir 
vertinant jų įtaką miško 
ekosistemoms. 

sprendimo. pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertintinant 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

 

Žinos miško, įprastų ir  
saugomų rūšių 
biologiją, poreikius 
aplinkai ir sugebės 
užtikrinti tinkamą 
apsaugos rėžimą miškų 
ūkinės veikos metu. 

Laboratorinių darbų 
metu aptariant rūšių 
poreikius aplinkai bei 
diskutuojant apie 
galimus pavojus miškų 
ūkinės veiklos metu. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už 
laboratorinius darbus 
metu. 

Gebėti rinkti ir 
analizuoti duomenis, 
planuoti mokslinius 
ar technologinius 
tyrimus, 
interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 
reikalingus 
svarbioms 
mokslinėms, 
miškininkavimo 
problemoms spręsti 

Žinos ir sugebės taikyti 
atskirų rūšių 
specializuotus apskaitų 
metodus. 

Vizualizuotos paskaitos 
ir situacijų analizė. 

Individualios užduoties 
vertinimo metu. 

Žinos miško paukščių 
ir žvėrių rūšių 
skiriamuosius 
požymius. 

Žinos įprastų paukščių 
ir žvėrių rūšių 
skiriamuosius 
požymius 

Identifikuoti 
žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

Žinos saugomų 
Lietuvoje ir ES 
paukščių ir žvėrių rūšių 
skiriamuosius 
požymius 

Laboratorinių darbų 
metu dirbant grupėse 
bei aptariant rūšių 
skiriamuosius požymius 
kartu su dėstytoju. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už 
laboratorinius darbus 
metu. 

Suprasti specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 

Sugebės savarankiškai 
studijuoti ir suprasti 
specializuotus žvėrių  ir 
paukščių biologijos 
tekstus ir terminus. 

Savarankiškų studijų 
metu aptariant įsisavintą 
medžiagą užsiėmimų 
metu. 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Sugebės dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus žvėrių  ir 
paukščių biologijos 
temomis. 

Situacijų analizės 
metodas, probleminės 
užduotys.  

Vertinama viso kurso 
metu ir individualios 
užduoties vertinimo 
metu. 

pranešimus 
 

Sugebės rengti ir 
pristatyti pranešimus 
žvėrių  ir paukščių 
biologijos temomis. 

individualios užduoties 
ataskaitos rengimas. 

Individualios užduoties 
vertinimo metu. 

Sprendžiant teorinius-
praktinius ir praktinius 
uždavinius parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingą 
dalykinę informaciją, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 

Sugebės integruotai 
sieti miškininkystės ir 
miško žvėrių ir 
paukščių biologijos 
žinias bei parinkti 
optimalius sprendimus. 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Sugebės efektyviai 
naudotis prieinamais 
moksliniais šaltiniais, 
juos pritaikyti 
praktikoje. 

Planuoti bendrąją 
veiksmų strategiją ir 
dirbti savarankiškai 
bei komandoje 

Pagerins planavimo bei 
darbo savarankiškai bei 
komandoje įgūdžius. 

Visi aukščiau išvardinti 
metodai 

Vertinama viso kurso 
ir visų atsiskaitymų 
metu 

Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam ir 
tautiniam paveldui 

  

Nuostata derinti  
ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius interesus, 
gerbti miškininkystės 

Įvertins miško žvėrių ir 
paukščių vertę miško 
ekosistemoms bei 
ūkininkavimo įtaką 
rūšių apsaugoje 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

profesijas, kurių veikla 
grindžiama šeimos 
tradicijų ir 
neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  
pagrindu 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
2. Gill.F. B. 2007. Ornithology. New York, Basingstoke. 
3. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė. 
4. Lietuvos fauna. Paukščiai. 1990, 1991. 1-2 t. - V.: Mokslas 
5. Lietuvos fauna. Žinduoliai. 1988.- V.: Mokslas 
6. Linzey, D. 2001. Vertebrate Biology. McGraw-Hill  
7. Mačionis A. 1981. Stuburiniai gyvūnai. V.: Mokslas 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Juškaitis, R. 2011.Inkilų gyventojai. – K.: Lututė . 
2. Kirstukas, M. 2008. Paukščiai. – K.: Lututė . 
3. Kurlavičius, P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – K.: 

Lututė . 
4. Lietuvos raudonoji knyga. 2007. Rašomavičius, V. (red.). – K.: Lututė . 
5. Mažiulis, D., Starobudaitė, M. 2001. Zoologija. – V.: Siveida  
6. Navasaitis, A. 2008. Miško žvėrys. – K.: Lututė . 
7. Pauža, D.H., Paužienė, N., Sidabrienė, G. 2004. Šikšnosparniai. K.: - Lututė 
8. Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., 

Dementavičius, D. 2006. Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūių monitoringo 
metodikos. Paukščiai. – V.: Petro ofsetas. 

9. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. 
– K.: Lututė . 

 
Anotacija anglų kalba: 
Forest  birds and mamals biology for the students provide main bird and mammals anatomy, 
morphology, systematcs, ecology and protection issues. The students should be aware on the 
identification and biology of forest, common as well as rare and protected bird and mammal species. 
The student should be able to apply the knowledges in the practise managing and protecting wildlife 
populations, habitats and evaluate forest management impact on rare and endangered in Lithuania 
and European Union protected species. This course educate tender and respect on Lithuanian forest 
wildlife and urge rational forest use. 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Lekt. Kastytis Šimkevičius 
Lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė 
Aprašą parengė: 
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Prof. dr. Gediminas Brazaitis 
 
Recenzentai: 
Insituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 11 mėn. 06 d., 
protokolo Nr. 7). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB B011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Forest ecology 
Dalyko apimtis: 5 kreditai, 134 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 64 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui (testui) 15 
Pratybos 24 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymams 

už jas 
14 

Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 27 
Egzaminas 2 Kitas savarankiškas darbas 8 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentui žinių apie pagrindinių aplinkos veiksnių įtaką miško 
ekosistemų susiformavimui, gyvavimui ir destrukcijai; išugdyti teisingą požiūrį antropogeninio 
poveikio miško ekosistemoms mastus ir pobūdį, bei aplinkos apsaugos svarbą ir tikslingumą. 
Suformuoti Lietuvos miškų augaviečių pažinimo gebėjimus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti Bendrosios ekologijos ir aplinkos 
apsaugos,  Dendrologijos, Augalų biologijos, Dirvotyros studijų dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas:  
Žinos pagrindinius aplinkos veiksnius įtakojančius miško bendrijos elementus; 
Žinos atskirų sumedėjusių augalų rūšių ekologinius ypatumus ir išmanys medžių rūšių parinkimo 
miško želdiniams ekologinius principus; 
Supras miškų įtaką kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei bei žino neigiamos antropogeninės veiklos 
ir  katastrofinių veiksnių įtakos sumažinimo būdus; 
Supras miško tipologijos reikšmę įveisiamų ar atkuriamų medynų produktyvumui ir stabilumui. 
 
Specialieji gebėjimai:  
Gebės tinkamai įveisti ir prižiūrėti naująją miško kartą pasinaudodamas savo įgytomis miško 
ekologijos žiniomis ir vadovaudamasis miškų auginimą reglamentuojančiais teisiniais aktais; 
Gebės teoriškai ir praktiškai pažinti Lietuvos miškų augavietes; 
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Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:  
Gebės apjungti ir panaudoti gretutinių mokslo sričių žinias. 
   
Vertybinės nuostatos: 
Išsiugdys pagarbą supančiai aplinkai ir esamiems augalijos resursams, gebės kūrybiškai ir atsakingai 
derinti gamtos ir technologinius veiksnius. 
    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Miško ekologijos ir miškininkystės sąvokų supratimas ir vartojimas konkrečiose situacijose. 
Supranta realų abiotinių ir biotinių aplinkos veiksnių teigiamą ir neigiamą poveikį miško 
ekosistemoms. 
Geba natūroje atpažinti miško augavietes ir žino jų įtaką miškų produktyvumui. 
Pagal konkrečios teritorijos edafines, klimatines, topografines sąlygas bei antropogeninį poveikį, 
geba parinkti tinkamiausius ūkininkavimo būdus ir priemones miškuose. 
Studijuodami aktualią miško ekologijos literatūrą geba savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir 
įgūdžių bei taikyti juos natūroje atsižvelgiant į mūsų šalies gamtines sąlygas. 
Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Bendrosios žinios apie mišką ir miško mokslą 1 val.(paskaita) / 1 val.(pasirengimas 
egzaminui) 

2. Miško ekosistemos komponentai ir jų sąveika 3 / 2 val. 
3. Miško bendrija ir jos komponentai 3 / 2 val. 
4. Miškas ir šviesa 3 / 2 val. 
5. Miškas ir šiluma 3 / 2 val. 
6. Miškas ir vanduo 3 / 2 val. 
7. Miškas ir atmosfera 3 / 2 val. 
8. Miškas ir dirvožemis 3 / 2 val. 
9. Miškas ir biotiniai aplinkos veiksniai 3 / 2 val. 
10. Miškas ir antropogeniniai bei gamtiniai trikdžiai 5 / 2 val. 
11. Miško žėlimas 3 / 2 val. 
12. Miško kaitos 3 / 2 val. 
13. Miško tipologijos raida ir kryptys 3 / 2 val. 
14. Miškas – geografinis reiškinys 3 / 2 val. 

 
   Pratybos: 

1. Lietuvos miškų skirstymas pagal fitocenozės ypatumus ir edatopo sąlygas  6 val. (pratybos) / 
5 val. (pasirengimas testui ir pratyboms) 

2. Šilų augaviečių skiriamieji požymiai ir jų įvertinimas 3 / 4 val. 
3. Pelkiašilių augaviečių skiriamieji požymiai ir jų įvertinimas 3 / 4 val. 
4. Girių augaviečių skiriamieji požymiai ir jų įvertinimas 3 / 5 val. 
5. Pelkiagirių augaviečių skiriamieji požymiai ir jų įvertinimas 3 / 4 val. 
6. Paupių ir pajūrio miškų ypatumai ir jų įvertinimas 3 / 4 val. 
7. Nusausintų ir šlaitinių miškų ypatumai ir jų įvertinimas 3 / 3 val. 

 
   Mokomoji praktika: 
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Dalyko studijų metodai:  
Akademinė paskaita – aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu pateikiama pagrindinė tema, 
teorinės žinios derinamos su diskusija. Dalį medžiagos studentai turi savarankiškai susipažinti prieš 
pakaitas. 
Atvejų analizė – taikoma paskaitose, kai nagrinėjant situaciją, atliekama situacijų analizė (pvz., 
kokių medžių rūšių medynus, kokiomis ūkinėmis priemonėmis galima padaryti atsparesnius vėjui). 
Savarankiškas darbas - studentai skaito metodinę literatūrą, ruošiasi testui ir egzaminui. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Teste pateikiama 100 klausimų 
(kurių bendras įvertinimas sudarys 0,25 egzamino pažymio). Egzamine pateikiama 3 klausimai 
(kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 0,25 balo). Testą ir egzaminą vertina dėstytojas. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Testas 0,25 Po 6 pratybų 
Egzaminas 0,75 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Studentai: 
žinos atskirų sumedėjusių 
augalų rūšių ekologinius 
ypatumus  
išmanys medžių rūšių 
parinkimo miško želdiniams 
ekologinius principus 

Akademinė 
paskaita 
derinama su 
diskusijomis 

Egzaminas raštu 

žinos pagrindinius aplinkos 
veiksnius įtakojančius miško 
bendrijos elementus 

Akademinė 
paskaita 
derinama su 
diskusijomis 

Egzaminas raštu 

supras miškų įtaką 
kraštovaizdžiui ir biologinei 
įvairovei bei žino neigiamos 
antropogeninės veiklos ir  
katastrofinių veiksnių įtakos 
sumažinimo būdus 

Akademinė 
paskaita 
derinama su 
diskusijomis 

Egzaminas raštu 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo 
žinias, vertinti 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško 
ekosistemoms, 
tvariam miškų ūkiui  

supras miško tipologijos 
reikšmę įveisiamų ar 
atkuriamų medynų 
produktyvumui ir stabilumui 

Akademinė 
paskaita 
derinama su 
diskusijomis, 
pratybos 

Egzaminas raštu 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

gebės teoriškai ir praktiškai 
pažinti Lietuvos miškų 
augavietes 

Pratybos Augaviečių pažinimas, 
jų tipinių požymių 
žinojimas. Testas, 
atsakinėjimas žodžiu 

Identifikuoti 
žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

gebės tinkamai įveisti ir 
prižiūrėti naująją miško kartą 
pasinaudodamas savo 
įgytomis miško ekologijos 
žiniomis ir vadovaudamasis 
miškų auginimą 
reglamentuojančiais teisiniais 
aktais 

Studentai 
įtraukiami į 
diskusijas 
pateiktu klausimu 

Egzaminas raštu 

Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam 
ir tautiniam paveldui 

išsiugdys pagarbą supančiai 
aplinkai ir esamiems augalijos 
resursams, gebės kūrybiškai ir 
atsakingai derinti gamtos ir 
technologinius veiksnius 

Įvadinio 
klausimo 
diskusija 

Egzaminas raštu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Karazija S. ir kt. Miško ekologija, 2008 
2. Karazija S. Lietuvos miškų tipai, 1988 
3. Kimmins J.P. Forest ecology, 1998 
4. Ozolinčius R. Lietuvos spygliuočiai: morfologinės struktūros transformacijos bei jas 

indikuojantys veiksniai, 1998 
5. Мелехов И.Ц. Лесоведение, 1980 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Bukantis A. Lietuvos klimatas, 1994 
2. Kairiūkštis ir kt. Miškininkystė, 1979 
3. Karazija S., Vaičiūnas V. Ekologinis miškų vaidmuo Lietuvoje, 2000 
4. Otto H.J. Waldökologie, 1994 
5. Ozolinčius R. ir kt. Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai, 1999 
6. Pauliukevičius G. Miškų ekologinis vaidmuo, 1982 
7. Ruseckas J. Miško ir drėgmės sąveika, 2002 
8. Vaičys M., Karazija S., Beniušis R. Miško augaviečių tipai, 2006 
9. Колесниченко М.Б. Биохимические взаимовлияния древесных растений, 1976 
10. Одум Ю. Экология, 1986 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt.dr. Julius Bačkaitis 
Aprašą parengė: lekt.dr. Julius Bačkaitis 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jolita Abraitienė, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 11 mėn. 06 d., 
protokolo Nr. 7). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas  
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:MEMMB005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Motorizuotos medžiapjūtės technologijos  
Pavadinimas anglų kalba: Motor – manual logging techniques  
Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 52 val. (iš jų 45 
akivaizdiniu ir 7 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 28 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 14* Pasirengimas kontroliniam darbui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 6 Pasirengimas pratyboms 3 
Pratybos 9 Pasirengimas egzaminui 15 
... iš jų nuotoliniu būdu -   
Mokomoji praktika 26   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
* - modulis priskirtinas 22.2 punkto dalykų kategorijai 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suformuoti bendrąją sampratą apie medžių ir medynų kirtimo ir priežiūros 
motorpjūkliais technologijas. Pažinti ir įsisavinti saugius ir racionalius medžių bei medynų kirtimo 
rankiniais motoriniais instrumentais būdus, gebėti esant reikalui atlikti tai praktiškai; gebėti tinkamai 
parinkti priemones bei planuoti šią veiklą ir dalyvauti  tokio pobūdžio darbų vykdyme bei 
priežiūroje.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: universitetinių studijų sistemos žinojimas ir įgyti 
gebėjimai savarankiškai studijuoti, naudojantis literatūros šaltiniais, internetu, el. paštu, Moodle 
mokymo aplinka ir kt.. Taip pat miškininkystės pradmenų žinojimas bei  fizikos/techninių  dalykų 
pagrindai (bendrojo ikiuniversitetinio lavinimo žinios). 
 
 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
 
Žinios ir jų taikymas.  
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1. Žinos medynų tvarkymo ir medienos ruošos motoriniais instrumentais metodus, t.y. žinos 
kaip parinkti technologinius sprendinius bei priemones jiems įgyvendinti ir jomis 
kvalifikuotai bei saugiai naudotis.  

2. Suvoks technologinės tvarkos būtinumą, realaus darbo miške vertę; betarpiškai pažins 
medynų tvarkymo ir medienos sortimentų ruošimo procesus. 

3.  Žinos motorinių instrumentų sandarą ir veikimo principus, medžiapjūtės administravimo 
tvarką bei saugos reikalavimus.  

 Gebėjimai ir įgūdžiai:  
1. Gebės parinkti tinkamus technologinius sprendinius konkrečioms medžiapjūtės situacijoms. 
2. Gebės tinkamai ir saugiai organizuoti ir prižiūrėti motorinių instrumentų naudojimo procesą. 
3. Gebės, iškilus butinybei, atlikti darbinius veiksmus savarankiškai. 

   Vertybinės nuostatos. Dalyko studijos suformuos: 
1. Pagarbą miškams ir medienai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina 

saugoti ir tausoti;  
2. Siekį racionaliai derinti žmogaus veiklą, aplinkosaugos nuostatas ir visuomenės poreikį 

vartoti medieninius išteklius įvairių savo reikmių tenkinimui;  
3. Pagarbą  veiklai šioje srityje ir ją vykdantiems žmonėms; 
4. Nusiteikimą taupiai vartoti medieninius ir energijos išteklius, dirbti sveikoje ir harmoningoje 

aplinkoje; 
5. Pasitikėjimą savo jėgomis darbinėje aplinkoje. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų (pasiekti visi studijų dalyko tikslai) iki 
slenkstinio balo 5 - žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus. 

1. Motorinių instrumentų sandaros žinojimas, veikimo principų suvokimas ir priežiūros 
sistemos įsisavinimas. 

2. Racionalių technologinių sprendinių žinojimas ir gebėjimas juos argumentuotai parinkti.. 
3. Saugaus ir efektyvaus darbo motoriniais instrumentais principų žinojimas ir gebėjimas juos 

taikyti praktiškai. 
 
Dalyko turinys: 
 Paskaitos: (14 val., akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu – 6 val.) 

1. Įvadas į dalyką: bendra motorizuotos medžiapjūtės dalyko samprata, disciplinios struktūra, 
paskirtis ir siekiniai (2/0). 

2. Medynų priežiūrą (medžiapjūtę) ir medienos ruošą reglamentuojantys teisiniai aktai. Esminės 
juose pateikiamos nuostatos ir reikalavimai (2/1). 

3. Medienos ruošos motorpjūkliais technologinio proceso paruošiamieji ir pagalbiniai darbai; 
medžiapjūtės planavimas ir dokumentavimas (2/1). 

4. Trumpa medžių ir medynų kirtimo technologijų apžvalga. Motorpjūklių, krūmapjovių bei 
įvairių pagalbinių priemonių naudojimo medžių pjovimui, genėjimui ir sortimentavimui 
būdai. Įvairių matmenų medžių teisingo nupjovimo technika (3/2). 

5. Bendrieji ir specialieji darbų saugos reikalavimai, kertant medžius ir medynus motorpjūkliais 
bei krūmapjovėmis. Individualios apsaugos priemonės (3/2).  

6. Medžiapjūtės motorpjūkliais organizavimo principai ir formos.  Medžiapjūtės poveikio miško 
aplinkai mažinimo sistema. Nestandartinių ir ekstremalių medžiapjūtės atvejų sprendimo 
būdai (2/0).  

 
 Pratybos: ( 9 val. akivaizdiniu būdu) 
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1. Motorinio pjūklo, krūmapjovės bendroji sandara; jų paskirtys ir klasifikavimas (2). 
2. Motorinių instrumentų variklių mazgų paskirtis, funkcijos, priežiūros ypatumai (2). 
3. Motorinių instrumentų papildomos ir darbinės įrangos mazgų paskirtis, funkcijos, priežiūra 

(2). 
4. Instrumentų techninio aptarnavimo ir remonto vykdymas. Pjovimo įrangos parinkimas ir 

taisyklinga priežiūra (2). 
5. Medienos kokybės ir matmenų nustatymo sortimentuojant pagrindai; normatyvai bei 

matavimo priemonės (1). 
 
 Mokomoji praktika: 
Techninių bei technologinių reikalavimų praktinis įsisavinimas ir saugių bei racionalių darbinių 
veiksmų mokymasis miške, vykdant medžių/medyno kirtimą motoriniais instrumentais. 
 
 
Dalyko studijų metodai:  
Taikomas mišrus mokymo metodas.  
Paskaitos dėstomos išskiriant atskiras temas, akcentuojant kiekvienos jų reikšmę ir aktualumą. 
Paskaitų medžiaga vizualizuojama naudojant multimedijinę įrangą, auditorinę lentą bei maketus ar 
realius eksponatus. Teoriniai klausimai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais ar realių atvejų 
aptarimu. Probleminiams klausimams nagrinėti inicijuojamos trumpalaikės diskusijos su studentais. 
Paskaitos pabaigoje apibendrinami esminiai temos dalykai, nurodomi papildomų savarankiškų 
studijų klausimai. 
 Dalis paskaitų teikiama nuotoliniu būdu. Virtualioje mokymosi aplinkose sukurtas kursas 
”Motorizuotos medžiapjūtės technologijos”. Dalyje mokymosi temų pateikiama paskaitų medžiaga, 
kiti informacijos šaltiniai. Pasitikrinti teorines žinias galima atliekant savikontrolės testą. Teorinių 
žinių tarpinei patikrai taikomas ir kontrolinis testas. 
Pratybų metu naudojama multimedija, maketai ir realūs mazgai, įrankiai bei pagalbinės - mokymo 
priemonės. Pratybos vykdomos tam pritaikytoje auditorijoje; pratybų užduotis studentai atlieka 
savarankiškai ir konsultuodamiesi bei dalyvaudami diskusijose su dėstytoju. 
Mokomosios praktikos metu taikomi tiek grupinio, tiek individualaus mokymo ir įgūdžių įsisavinimo 
metodai. Studentų grupelė (optimalus dydis ≈ 6) paprastai suskirstoma poromis ir atlieka dėstytojo 
paskirtas užduotis savo veiklos zonoje. Baigiantis mokymui atliekamas individualus įgytų įgūdžių 
vertinimas.  
 
 
 
 
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra :  
Dalyko studijų rezultatai vertinami taikant dešimtbalę kaupiamojo vertinimo sistemą. Atskirai gauti 
įvertinimo balai už kontrolinį testą, mokomąją praktiką ir egzamino teorines žinias dauginami iš 
atitinkamo svorio koeficiento ir sumuojami. Kontrolinis testas vertinamas pagal jo klausimų teisingų 
atsakymų kiekį. Mokomosios praktikos vertinimo metodai: gebėjimas praktiškai taikyti teorines 
žinias ir itin - laikytis privalomųjų saugos reikalavimų. Studentų teorinės žinios vertinamos 
egzaminuojant raštu. Svarbiausi vertinimo kriterijai: žinių įsisavinimas ir jų  interpretavimo 
gebėjimas. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo 
terminas 

Kontrolinis testas 0,1 Išklausius teorinį kursą 
Mokomoji praktika 0,4 Praktikos pabaigoje 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos medynų 
tvarkymo ir medienos 
ruošos motoriniais 
instrumentais metodus, 
t.y. žinos kaip parinkti 
technologinius 
sprendinius bei 
priemones jiems 
įgyvendinti ir jomis 
kvalifikuotai bei 
saugiai naudotis 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos  bei 
literatūros šaltinių 
studijos, diskusijos ir 
situacijų aptarimai  

Egzaminas;  pratybų 
užduočių vertinimas. 

1. Priimti tinkamus 
sprendimus, didinant 
miško medžių 
adaptyvumą, 
tvarumą, ūkinę 
vertę, 
besikeičiančiomis 
miško aplinkos 
sąlygomis 
 

Žinos motorinių 
instrumentų sandarą ir 
veikimo principus, 
medžiapjūtės 
administravimo tvarką 
bei saugos 
reikalavimus 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos  bei 
literatūros šaltinių 
studijos, diskusijos ir 
situacijų aptarimai 

Egzaminas; pratybų 
užduočių vertinimas. 

Suvoks technologinės 
tvarkos būtinumą, 
realaus darbo miške 
vertę; betarpiškai 
pažins medynų 
tvarkymo ir medienos 
sortimentų ruošimo 
procesus 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos  bei 
literatūros šaltinių 
studijos, diskusijos ir 
situacijų aptarimai. 
Mokomoji praktika: 
savarankiškas 
individualių praktinių 
užduočių atlikimas 

Pratybų užduočių 
vertinimas. 
Mokomosios praktikos 
rezultatų vertinimas 
 

2. Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius-
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, 
organizuoti miško 
ūkio ir miško 
įmonės veiklą, 
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 

Gebės parinkti 
tinkamus 
technologinius 
sprendimus 
konkrečioms 
medžiapjūtės 
situacijoms 

Paskaitos ir pratybos Egzaminas; pratybų 
užduočių vertinimas. 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

vertinti miško ūkio 
veiklos efektyvumą. 
 

Gebės kvalifikuotai ir 
saugiai organizuoti ir 
prižiūrėti medienos 
ruošos motorpjūkliais 
procesą. Gebės, iškilus 
būtinybei, atlikti 
darbinius veiksmus 
savarankiškai. 

Pratybos: individualių ir 
grupinių užduočių 
atlikimas, diskusijos ir 
situacijų aptarimai 

Pratybų užduočių 
vertinimas. 

Betarpiškai pažins 
medžių ir medynų  
tvarkymo ir medienos 
ruošos procesus; gebės 
kvalifikuotai ir saugiai 
naudotis medienos 
ruošos priemonėmis 
 

Mokomoji praktika: 
savarankiškas 
individualių praktinių 
užduočių atlikimas 

Mokomosios praktikos 
rezultatų vertinimas 

Nusiteiks taupiai 
vartoti medieninius ir 
energijos išteklius, 
dirbti sveikoje ir 
harmoningoje aplinkoje 

Mokomoji praktika: 
savarankiškas 
individualių praktinių 
užduočių atlikimas 

Mokomosios praktikos 
rezultatų vertinimas 

3. Sprendžiant 
teorinius-praktinius ir 
praktinius uždavinius 
parinkti, taikyti ir 
tarpusavyje susieti 
skirtingų dalykų 
informaciją, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos 
bei technologinių 
veiksnių derinio 

 
  

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Miško naudojimas ir logistika: vadovėlis / sudarytojas J.A.Mažeika (Činga G. ....Vitunskas 

D.)/ Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. 399 p. ISBN 978-9955-760-76-4 

2. Medkirčio profesija ir medžiapjūtė: mokymo priemone/ Eduardas Derenka : Lietuvos darbo 
rinkos mokymo tarnyba. Vilnius, 2004 

3. Krūmapjovės ir žoliapjovės: mokymo priemonė/ Eduardas Derenka: Lietuvos darbo rinkos 
mokymo tarnyba. Vilnius, 2006 

4. DT 1-96, Miško darbų saugos taisyklės. Vilnius; Rekona, 1997 . ( www.lrs.lt) 

5. Darbas grandininiu pjūklu; pagrindiniai nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti 
grandininį pjūklą / Husqvarna performance series. 2011, Husqvarna AB (publ) 

6. Darbas miško valymo pjūklu; instrukcija, kaip saugiai ir veiksmingai dirbti miško valymo 
pjūklu / Husqvarna performance series. 05.06 -   Hundra 

 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. Darbas su motoriniu pjūklu; vadovas, kaip saugiai ir efektyviai naudoti motorinį pjūklą / 
Husqvarna performance series. 03.01 -   Hundra 

2. Techninis mokymas: produktų technologija ž produktams su dvitakčiais varikliais. IIS 01 49 – 
65, 2006-01. Husqvarna AB 

3. Miško kirtimų taisyklės. – www.lrs.lt 

4. Sanitarinės miško apsaugos taisyklės. – www.lrs.lt 

5. Miško savininko elementorius. Lietuvos respublikos Aplinkos ministerija, 2010 

 
 
Anotacija anglų kalba: 
Aim of studies: to aquire knowledge and practical ability on motor - manual logging operations, 
planing and organisation of logging process, and on special timber harvesting techniques. Objectives 
of studies: to get ability to properly use the motor-powered logging tools . The students aquire skills 
to improve their skills on the subject by themselves. The studies improve positive attitudes towards 
logging and timber use. Duration of studies: 3 ECTS. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas : lekt. Dalius Vitunskas 
Kiti dalyko dėstytojai:  - 
Aprašą parengė: lekt. Dalius Vitunskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas:  doc.dr. J. Saladis 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. E. Bartkevičius 
 
Aprobuota instituto posėdyje:  2013 10 14 d., protokolo Nr.7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB B012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Forest protection 
Dalyko apimtis: 8 ECTS kreditai, 213 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 112 val. savarankiškam 
darbui 101 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 56 (24/32)* Referatas 15 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Kontrolinis darbas 14 
Pratybos 50 (9/41**) Pasirengimas pratyboms ir 

atsiskaitymams už jas 
30 

Konsultacijos 3 Pasirengimas egzaminui 42 
Egzaminas 3   
* - skliausteliuose pirmas skaičius priešgaisrinė miško apsauga, antras skaičius – miško entomologija 
ir fitopatologija 
** - pratybos vykdomos pogrupiais 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji  Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinių apie miškų apsaugą nuo abiotinių bei biotinių 
veiksnių: gaisrų, grybų, bakterijų, virusų, vabzdžių ir kitų kenkėjų. Įsisavinti miško apsaugos sistemą 
Lietuvoje. Išmokinti saugoti vaisius ir sėklas, sėjinukus bei sodinukus medelynuose, medžius, 
krūmus bei medienos produkciją miške bei sandėliuose biologiniais, fiziniais, cheminiais, 
mechaniniais ir kt. būdais.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos dirvotyros, dendrologijos, chemijos, 
augalų biologijos, specialiosios fizikos (meteorologijos), žmogaus saugos, miško atkūrimo ir 
įveisimo žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

1. Žinos miškų priešgaisrinę apsaugą aprobuojančius normatyvinius dokumentus, 
įvairių šalių patirtį ir šias žinias taikys sprendžiant priešgaisrinės miško apsaugos 
problemas; 

2. Žinos kenksmingų miškui organizmų morfologiją, sistematiką, jų vystymąsi ir 
ekologiją; 

3. Žinos chemines, technologines medžių, krūmų, medienos apsaugos priemones; 
4. Gebės susieti miško apsaugos žinias su miškininkavimo technologijų keičiama 

miško aplinka; 
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5. Žinos miško gaisrų kilimo ir plitimo dėsningumus, prognozavimo ir stebėjimo 
būdus. 

 
Specialieji gebėjimai: 

1. Sugebės identifikuoti miškui žalą darančius organizmus bei veiksnius; 
2. Sugebės spręsti miško apsaugos problemas, žinos ligų, kenkėjų, gaisrų kilimo ir plitimo 

dėsningumus, prognozavimo ir stebėjimo būdus, gebės projektuoti ir įrengti apsaugos 
priemones. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

1. Gebės dirbti komandoje, reaguoti į besikeičiančias sąlygas, panaudoti gretutinių mokslo 
sričių žinias; 

Vertybinės nuostatos: 
1. Gebės surasti optimalius sprendimus atitinkančius įvairiapusiškus  visuomenės poreikius. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Dalyko studijų rezultatuose įvertintų žinių įsisavinimas. 
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė. 
4. Miško apsaugos problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas. 
5. Savarankiškos papildomos literatūros studijos. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (56): 
Miško gaisrų kilimo priežastys, gaisrų klasifikacija bei degiųjų medžiagų apibūdinimas 
Miško gaisrų prognozavimas, gesinimas bei prevencija 
Miško entomologija, pagrindiniai miško vaisių, sėklų, jaunuolynų, spyglius bei lapus graužiantys bei 
techniškieji kenkėjai 
Miško fitopatologijos pagrindai. Medžių ligų pažeidėjai (grybai, bakterijos, virusai), dauginimasis, 
plitimas ir sistematika 
Miško apsaugos nuo ligų ir kenkėjų metodai , klasifikacija. 
Vaisių ir sėklų apsauga bręstant. Sėklų apsauga sandėliuose. 
Daigynų, kultūrų ir jaunuolynų apsauga nuo šaknų, spyglius graužiančių, liemenų kenkėjų. 
Medienos apsauga sandėliuose, pastatuose ir dirbiniuose.  
Miško sanitarinės apsaugos taisyklės Miško priešgaisrinės apsaugos teisiniai reikalavimai, ES 
parama bei kenkėjų, ligų ir gaisrų kilimo prognozės XXI a. 
 
Pratybos: 

1. Miškų gamtinio degumo klasių nustatymas (3 val.). 
2. Miškų gaisrų prognozavimas – gaisringumo klasių nustatymas (3 val.). 
3. Gaisrų rizikos laipsnių miškams nustatymas (3 val.) 
4. Miško augalams kenksmingi organizmai (3 val.) 
5. Vabzdžių kūno sandara ir vystymasis (4 val.) 
6. Vabzdžių sistematika (4 val.) 
7. Pušynų kenkėjai (5 val.) 
8. Eglynų kenkėjai (5 val.) 
9. Lapuotynų kenkėjai (5 val.) 
10. Spyglių ir lapų ligos (5 val.) 
11. Kamienų ligos, šaknų ligos (5 val.) 
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12. Medieną pūdantys grybai (5 val.) 
 
Referato tematika: Pagal asmeninę užduotį išanalizuojami literatūros šaltiniai.  
Kontrolinis darbas: Apsaugos priemonės nuo N-tojo žaladario. 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaita – aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu pateikiama pagrindinė tema, teorinės žinios 
derinamos su diskusija. Dalį paskaitų medžiagos studentai įsisavina savarankiškai, o mokindamiesi 
nuotoliniu būdu – naudoja Moodle sistemą. Praleistų paskaitų temomis parengia referatus. Atvejo 
analizė – taikoma paskaitose, kai nagrinėjant situaciją, atliekama situacijų analizė (pvz., kaip 
pasirinkti tinkamą gaisro gesinimo būdą ar taktiką konkrečiomis sąlygomis). Darbas grupėse 
atliekant laboratorinius darbus ir juos aptariant. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno darbo 
Kontrolinis darbas 0,1 Semestro viduryje 
Referatas 0,2 Prieš egzaminų sesiją 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos miškų priešgaisrinę 
apsaugą aprobuojančius 
normatyvinius dokumentus, 
įvairių šalių patirtį ir šias 
žinias taikys sprendžiant 
priešgaisrinės miško 
apsaugos problemas. 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius, cheminius 
metodus, sprendžiant 
technologines 
miškininkystės ir 
medienos sektoriaus 
problemas 

Žinos chemines, 
technologines medžių, 
krūmų, medienos apsaugos 
priemones 

Diskusinės 
paskaitos 

Egzaminas 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų pažinimo, 
miško ekosistemų 
funkcionavimo žinias, 
vertinti miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Žinos kenksmingų miškui 
organizmų morfologiją, 
sistematiką, jų vystymąsi ir 
ekologiją 
 
Žinos miško gaisrų kilimo ir 
plitimo dėsningumus, 
prognozavimo ir stebėjimo 
būdus. 

Vizualizuotos 
paskaitos ir 
situacijų analizė. 

Individualios 
užduoties vertinimo 
metu. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 
Gebės susieti miško apsaugos 
žinias su miškininkavimo 
technologijų keičiama miško 
aplinka. 

Identifikuoti žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, miško 
tipus, miško produkciją, 
ekologines problemas 

Sugebės identifikuoti miškui 
žalą darančius organizmus bei 
veiksnius  

Pratybų metu 
dirbant 
grupėmis, 
situacijų analizė 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už 
laboratorinius 
darbus metu. 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  laikantis 
žmogaus ir aplinkos 
saugos reikalavimų, 
gebėti vertinti miško 
ūkio įmonių veiklos 
efektyvumą 

Sugebės spręsti miško 
apsaugos problemas, žinos 
ligų, kenkėjų, gaisrų kilimo ir 
plitimo dėsningumus, 
prognozavimo ir stebėjimo 
būdus, gebės projektuoti ir 
įrengti apsaugos priemones, 
įvertinti užsienio šalių patirtį,  

Diskusinės 
paskaitos,  
Pratybos, 
referato 
rengimas,  
literatūros 
savarankiškos 
studijos 

Paskaitų 
lankomumas, 
referato įvertinimas, 
egzaminas 

Planuoti bendrąją 
strategiją ir gebėti dirbti 
savarankiškai ar 
komandoje 

Gebės dirbti komandoje, 
reaguoti į besikeičiančias 
sąlygas, panaudoti gretutinių 
mokslo sričių žinias. 
 
 

Darbas grupėse 
partybų metu 

 

Sveiko ir taupaus 
žmogaus gyvenimo 
būsto ir buities kūrimo 
nuostata; 
 
Nuostata derinti  
ekologinius, socialinius 

Gebės surasti optimalius 
sprendimus atitinkančius 
įvairiapusiškus  visuomenės 
poreikius 

Taikant visus 
aukščiau 
paminėtus 
studijų metodus 

Tarpinių ir galutinio 
atsiskaitymo metu. 



 

160 

 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

ir ekonominius 
interesus, gerbti 
miškininkystės 
profesijas, kurių veikla 
grindžiama šeimos 
tradicijų ir 
neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  
pagrindu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Hartman Nienhaus Butin. Medžių ligų ir kenkėjų atlasas. - V, 2005. 
2. Miškų priešgaisrinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. – V., 2002. 
3. Pileckis, S., Valenta, V., Vasiliauskas, A., Žuklys, L. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir 

ligos. – V., 1968. 
4. Račinskas J. Miškų priešgaisrinė apsauga.- Akademija, 2011 
5. Timo V. Heikkila, Roy Grongvist, Mike Jurvelius. Handbook on forest fire control.- 

Helsinki, 1993. 
6. Žemaitis R. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose.- V., 2000. 
7. Žiogas, A. (sud) Miško apsaugos vadovas. – Lututė, Kaunas, 2000 
8. Žiogas, A. Miško entomologija. – Akademija, 1997. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Gaisrų gesinimo organizavimo nuostatai. - V., 2003. 
2. Kazlauskas, R. Lietuvos drugiai. V., 1984. 
3. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas.- V., 2002. 
4. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės.- V., 1995, 2001, 2004. 
5. Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros: 2012-2020 metais programa. 2012. Valstybės 

žinios. Nr. 61-3058. 
6. Pileckis, S., Monsevičius, V. (sud.) Lietuvos fauna, vabalai (I ir II t.). – V., Mokslo ir 

enciklopedijų leidykla, 1995. 
7. Priešgaisrinė sauga (informacinis laiškas) Nr.3.- V., 1995. 
8. Švenčianas P. Kuro degimo teorijos pagrindai.- Kaunas, 2003. 
9. Valstybinė miškų priešgaisrinės apsaugos programa.- V., 2002. 
10. Лесное хозяйство.- М., 1994-2013.  
11. Лесной журнал.- Архангельск, 1994-2013. 
12. Матвеев П. М. и др. Лесная пирология. – Красноярск, 2002. 
13. Реферативный журнал Биология, Ботаника, Лесоведение и лесоводство. - М., 1994-

2013.  
14. Усеня В.В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними.- Гомель, 2002. 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. J. Račinskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
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Kiti dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Algimantas Žiogas, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, asist. Povilas Mulerčikas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas. 
Aprašą parengė: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto  recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. Jolanta Sinkevičienė, Biologijos ir augalų 
biotechnologijos institutas. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Biologijos ir augalų biotechnologijos institute (2013 m. 08 mėn. 26 d., 
protokolo Nr. 16). 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas:MEMMB006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškų ūkio kompiuterika 
Pavadinimas anglų kalba: Computers in forestry 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val. (iš jų 32 akivaizdiniu ir 
16 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 15 Pasiruošimas paskaitoms 6 
... iš jų nuotoliniu būdu 6 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos* 30 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 10   
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
Iš viso 48  32 
*- Pratybos atliekamos kompiuterių klasėje, pogrupiais 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Pagrindinių universitetinių studijų Miškininkystės 

mokslų krypties  bakalauro pakopos studentams 
Privalomasis 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų mokslų žinios. 
Dalyko tikslas: Miško ūkio kompiuterikos mokslo dalyko tikslas yra formuoti analitinį mąstymą, 
įgalinantį atlikti informacinių technologijų panaudojimo miško ūkio veikloje efektyvumo analizę, 
paaiškinti informacinių technologijų plėtros kryptis ir jų retrospektyvinį ir perspektyvinį 
priežastingumą. 
Dalyko studijų rezultatai: 
Baigęs šio dalyko kursą bakalauras turi žinoti: 
informacinių technologijų miško ūkyje plėtros istoriją. Lietuvoje ir užsienyje naudotas ir 
tebenaudojamas bei kuriamas naujas specializuotas informacines sistemas, kompiuterių panaudojimą 
specialios paskirties duomenų rinkimo, matavimo ir įrenginių valdymo prietaisuose; 
mokėti:  
Aprašyti miško ūkyje naudojamų informacinių sistemų struktūrą apibūdinti jų paskirtį ir 
funkcionalumą; 
gebėti: 
naudotis specializuotomis miško ūkio kompiuterinėmis sistemomis ir specialios paskirties 
kompiuteriniais prietaisais, gebėti atlikti palyginamų informacinių sistemų diferencinę analizę.  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

7. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
8. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose;  
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9. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
10. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai.  

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 15 (akivaizdiniu būdu 9 / nuotoliniu būdu 5) 
1. Informacinių technologijų plėtros miško ūkyje istorija, kryptys ir perspektyvos (1/0). 
2. Miško sklypų informacinė sistema „L“ (1/0).. 
3. Girininko darbo vietos informacinė sistema „Skaitmeninis takoraštis“ (1/0). 
4. Lietuvos miško išteklių integruota informacinė sistema (1/1). 
5. Miškų urėdijos veiklos apskaitos informacinė sistema „Miško Skaita“ (3/3). 
6. Švedijos medienos apskaitos informacinė sistema „SDC“ (1/0). 
7. Informacinių sistemų panaudojimas specialios paskirties duomenų rinkimo, matavimo, įrenginių 
valdymo prietaisuose bei technologiškai sudėtingų darbų imitatoriuose (1/1). 
 
Laboratoriniai darbai ir pratybos (akivaizdiniu būdu 20 / nuotoliniu būdu 10): 
1. Lietuvos miško išteklių integruota informacinė sistema (2/2). 
 Sistemos loginė struktūra; 
 Normatyvų keitimas ir pildymas; 
 Užklausų kūrimas; 
 Ataskaitų kūrimas ir apipavidalinimas; 
 Atributinių ir geografinių duomenų kaupimas, taisymas eksportas ir importas. 
2. Miškų urėdijos veiklos apskaitos informacinė sistema „Miško Skaita“ (14/8). 
 Sistemos instaliavimas; 
 Sistemos loginė struktūra; 
 Miško želdinimo ir priežiūros darbų apskaitos posistemė; 
 Biržių atrėžimo darbų apskaitos posistemė; 
 Medienos ruošos darbų apskaitos posistemė; 
 Medienos judėjimo apskaitos posistemė; 
 Medienos prekybos apskaitos posistemė. 
3. Specializuotas miško darbų kompiuteris (2/0) 
4. Elektroninės žerglės (2/0). 
Mokomoji praktika: nėra 
Kursinio darbo (projekto) tematika:  
Dalyko studijų metodai: Teorinis kursas dėstomas paskaitų ir seminarų metu, kuriose iliustracijų ir 
filmuotos medžiagos demonstravimui panaudojamas daugialypės terpės projektorius. Pratybų metu 
studentai naudojasi specializuota kompiuterių klase, į kurią įdiegtos studijuojamų informacinių 
sistemų mokomosios versijos. Savarankiškam darbui naudojami internetiniai puslapiai, literatūra.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Praktiniai studentų įgūdžiai 
pratybų metu vertinami atliekant individualias užduotis. Egzamino metu laikomas testas raštu. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Testas raštu  0,6  
Pratybos  0,4  
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
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Studijų 
programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti: 
informacinių technologijų 
miško ūkyje plėtros istoriją. 
Lietuvoje ir užsienyje naudotas 
ir tebenaudojamas bei 
kuriamas naujas specializuotas 
informacines sistemas, 
kompiuterių panaudojimą 
specialios paskirties duomenų 
rinkimo, matavimo ir įrenginių 
valdymo prietaisuose 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

Mokėti aprašyti miško ūkyje 
naudojamų informacinių 
sistemų struktūrą apibūdinti jų 
paskirtį ir funkcionalumą; 
 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

Taikyti  GIS ir 
kitas informacines 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  
apskaitoje, 
vertinime,  
planavime ir 
administravime Gebėti naudotis 

specializuotomis miško ūkio 
kompiuterinėmis sistemomis ir 
specialios paskirties 
kompiuteriniais prietaisais, 
gebėti atlikti palyginamų 
informacinių sistemų 
diferencinę analizę. 
 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Dzemydienė D., Naujikienė R. Informacinės sistemos. Duomenų struktūros ir valdymas. 
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. 2004 
Gudas S., V.Sekliuckis V., Garšva G. Informacijos sistemos ir duomenų bazės. Kaunas. 
Technologija . 2004 
Kasanavičius E.; Žilinskas J. Informacijos apdorojimo sistemos. Kaunas : Technologija. 2005 
Vidžiūnas A., Marčiulynienė R. Access XP. Taikomųjų bazių projektavimo pagrindai. Kaunas. 
Smaltija, 2003 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
http://distance.ktu.lt/kursai/informatika1/ 
Gulbinskas L. Miško skaitos diegimo vadovas. Vilnius. 2011 
Gulbinskas L. Miško skaitos vartotojo vadovas. 2010 
http://www.prototechnika.lt/index.php?mid=3&sid=38&lang=LT 
http://www.sdc.se/ 
 
Anotacija anglų kalba. History and development of forest and forest husbandry information systems 
in Lithuania and neighborhood countries. Get used to forest inventory and planning information 
systems. Wood flow and stock accounting, using information systems. Specialized forest enterprise 
management and accounting information systems.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: 
 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof.dr. P. Rupšys  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 gruodžio 30 d. 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžioklėtyros pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba:  Basics of Game Management 
Apimtis ir struktūra: 5.0 kr., 133 val., iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 63 
val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas laboratoriniams darbams  6 
Pratybos - Pasirengimas pratyboms - 
Laboratoriniai darbai 30 Pasirengimas egzaminui 27 
Konsultacijos 2 Kontroliniai darbai 30 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: susipažinti su taisyklingos medžioklės principais, būdais bei  laukinių gyvūnų 
populiacijų tvarkymo ir medžioklės plotų teisinio reguliavimo sistema.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti dendrologijos bei miško ekologijos 
studijų dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Laukinių gyvūnų populiacijos, jų ištekliai; 
• Medžioklės, laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo ir apsaugos teisinis reguliavimas, 

medžioklės būdai; 
• Laukinių gyvūnų populiacijų ir medžioklės plotų tvarkymo būdai ir metodai, gyvenamosios 

aplinkos sąlygos. 
 
Specialieji gebėjimai: 

• Išskirti medžiojamuosius gyvūnus; 
• Žinoti medžioklės plotų tvarkymo principus; 
• Įvertinti laukinės gyvūnijos gyvenimo, veisimosi bei mitybos sąlygas; 
• Žinoti taisyklingos medžioklės principus. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
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• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
 
Vertybinės nuostatos: 

• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių medžioklėtyros sąvokų, metodų, 
dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir 
taikymas nesudėtingose situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis 
žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Medžioklės istorija. Medžioklės teisinis reguliavimas 2/4 val.  
• Medžioklėtyros sąvokos. Laukinės gyvūnijos ištekliai 2/5 val.  
• Medžioklė kaip laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo rūšis. Medžioklės plotai. Medžioklės 

grupės ir būdai. Medžioklės įrankiai 5/7 val.  
• Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų teritorinis, kiekybinis, kokybinis tvarkymas 6/7 val. 
• Medžiojamųjų gyvūnų amžiaus nustatymas. Selekcija 4/6 val. 
• Gyvūnų apskaitos. Limitai 3/5 val. 
•  Aplinkos būklės kontrolė. Atskirų rūšių medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas 4/6 

val. 
• Gyvūnų apsauga. Jų gyvenimo, veisimosi  bei  mitybos sąlygų apsauga ir gerinimas 4/6 val. 
•  Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija, jų perkėlimas. Gyvūnų laikymas ir veisimas 

nelaisvėje 4/6 val. 
• Medžioklinė šunininkystė 2/5 val. 

 
Laboratoriniai darbai:  

• Medžioklės ir medžiotojo dokumentai. Medžioklės įrankiai. 3 val. 
• Medžioklės plotų formavimas. 3 val. 
• Elninių žvėrių statuso nustatymas, elninių žvėrių talpa. 3/1 val. 
• Medžioklės plotų technologinio ir biotechninio tvarkymo projektavimas 3 val. 
• Sumedžiotų gyvūnų amžiaus nustatymas. 3/1 val. 
• Medžioklės literatūra. Moksliniai tyrimai. 3 val. 
• Gyvūnų veiklos žymės. 3/1 val. 
• Sumedžiotų gyvūnų pirminis apdorojimas, vidaus organų pažinimas. 4/1 val. 
• Medžioklinė šunininkystė 3/2 val. 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tendencijos, laboratorinių darbų metų analizuojamos probleminės situacijos.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
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metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 
probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Kontroliniai darbai 0,3 Po kontrolinių darbų 
Egzaminas 0,5 Semestro gale 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Laukinių gyvūnų 
populiacijos, jų 
ištekliai 
 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Medžioklės, 
medžioklės plotų 
tvarkymo ir gyvūnų 
apsaugos teisinis 
reguliavimas 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Turėti išsamių 
medžioklystės 
technologijos, 
biotechnijos, 
medžioklėtvarkos žinių 
bei sugebėti jas 
panaudoti profesinėje 
veikloje.  
Taikyti šiuolaikinius 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo 
ir medžioklystės tyrimo 
metodus 
 

Laukinių gyvūnų 
populiacijų ir 
medžioklės plotų 
tvarkymo būdai ir 
metodai, 
gyvenamosios 
aplinkos sąlygos 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Išskirti 
medžiojamuosius 
gyvūnus 

Laboratoriniai darbai Praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Žinoti medžioklės 
plotų tvarkymo 
principus; 
 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Identifikuoti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, ekologines 
savybes. 

Įvertinti laukinės 
gyvūnijos 
gyvenimo, veisimosi 
bei mitybos sąlygas 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 
Žinoti taisyklingos 
medžioklės 
principus 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, diskusijos 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Suprasti specializuotus 
tekstus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 
Dirbti savarankiškai bei 
komandoje 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Navasaitis A., Pėtelis K 1998.  .Medžioklė : vadovėlis aukšt. m-kloms; LŽŪU.  Kaunas : Lututė, 
298, [1] p. : iliustr., [8] iliustr. lap.      
2. Padaiga V. 1996.  Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai : Vadovėlis Lietuvos aukšt. m-klų stud. 
V. : Žiburio l-kla, 212 p. : iliustr., lent. 
 3.  Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei gyvūnų sąveikos su gyvenamąja aplinka 
tyrimai : (Patarimai medžioklėtyros labor. ir praktikos darbams miškotyros ir miškų ekologijos spec. 
stud.) 1995.  / Parengė V. Padaiga, K. Pėtelis ; LŽŪA. Miškininkystės ir gamtos apsaugos 
kat..  Kaunas ; Noreikiškės,  20 p. : iliustr. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
2. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. 1995. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 220 p. 
3. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, , 188 p. 
4. Juknevičius S., Jucevičius R. 1996. Žvėrių ir paukščių užkrečiamos ligos. Vilnius: Margi raštai, 
172 p. 
5. Masilionis K. 2002. Kinologija. I dalis. Vilnius, Vaga, 344 p. 
6. Paltanavičius, S. 1992. Pėdsekio vadovas. V.: Mokslas.  
7. Petrusevičius J. 1993. Medžioklinis šautuvas.-Kaunas. 
8. Styvensonas J. 1997. Šiuolaikiniai šaunamieji ginklai. Vilnius: Gamta, 192 p. 
 
Anotacija anglų kalba 
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After the completing the course the student should be theoretically and practically ready, know and 
understand wildlife population management methods and legislation,  wildlife protection and 
environment amendment issues. After the completing the course the student should be able 
creatively evaluate situation and find best solutions. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): asist. Gintarė Narauskaitė, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: Asistentė Gintarė Narauskaitė doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Vandens išteklių inžinerijos institutas 
 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: VŽVIB039 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško hidromelioracija ir keliai 
Pavadinimas anglų kalba: Forest melioration and roads 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditai, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui  56 val., savarankiškam 
darbui  51 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28   
Konsultacijos 2 Kursinio projekto rengimas 30 
Pratybos 18 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
Laboratoriniai darbai 6   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas:  
Suteikti žinias apie miško hidromelioraciją ir kelius ir formuoti gebėjimus miško hidromelioracijos 
sistemų ir kelių projektavimo, statybos, remonto ir priežiūros srityse. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Reikalingos fizikos, matematikos, geomatikos pagrindų, dirvotyros, informatikos žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinios ir jų taikymas: 
1.1.Gebės analizuoti ir įvertinti žmogaus įtakos gamtai pasekmes; 
1.2.Gebės taikyti miškų sausinimo sistemų ir kelių statybos organizavimo metodus ir būdus; 
1.3.Išmoks pagrįsti miškų sausinimo sistemų ir kelių įrengimo techninius sprendimus; 
2. Specialieji gebėjimai:  
2.1. Mokės naudotis norminiais dokumentais; 
2.2.Mokės projektuoti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias miškų sausinimo sistemas ir kelius 
įvairiose aplinkos sąlygose; 
3. Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
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3.1.Geba savarankiškai įgyti naujų žinių studijuodamas mokslinius ir populiariuosius informacijos 
šaltinius, juos atsirinkti, sisteminti ir vertinti; 
3.2.Geba rengti ir pristatyti kursinį projektą; 
3.3.Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu (dalyvauti diskusijose) ir raštu. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, savarankiškų darbų atlikimo kokybė, praktinių 
problemų identifikavimas ir jų sprendimų argumentavimas, papildomos literatūros savarankiškos 
studijos. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 
1. Drėgmės pertekliaus miško dirvožemyje priežastys. 2/1 val. (kontaktinis darbas/ 
savarankiškas darbas egzaminui pasirengti) 
2. Sausinimo režimas. 2/1 val. 
3. Sausinimo būdai ir priemonės. 2/2 val. 
4. Vandens imtuvai, jų išdėstymas plane. 2/1 val. 
5. Vandens imtuvų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai. 2/2 val. 
6. Miško sausinimo sistema ir statiniai. 2/1 val. 
7. Vandens imtuvų išilginiai ir skersiniai profiliai. 2/2 val. 
8. Miško augalų drėkinimo būdai ir technika. 2/3 val. 
9. Keliai miškuose. 2/1 val. 
10. Kelių tyrinėjimo ir projektavimo darbai. 2/2 val. 
11. Kelio planas, išilginiai ir skersiniai profiliai. 2/2 val. 
12. Vandens nuleidimo nuo kelio statiniai. 2/1 val. 
13. Kelio danga. 2/1 val.  
14. Kelių miškuose statyba ir priežiūra. 2/1 val.  
Laboratoriniai darbai: 
1. Susipažinimas su miško sausinimo sistema, jos statiniais. 2/1 val. 
2. Susipažinimas su drėkinimo sistema ir jos statiniais. 2/1 val. 
3. Susipažinimas su miško keliu ir jo statiniais. 2/1 val.  
Pratybos: 
1. Vietovės plano ir reljefo analizė. 2/3 val. 
2. Miško sausinimo sistemos projektavimas plane. 2/3 val. 
3. Vandens imtuvų išilginių profilių projektavimas. 2/3 val. 
4. Vandens imtuvų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai. 3/5 val. 
5. Miško kelio išdėstymas plane. 3/5 val. 
6. Miško kelio išilginis ir skersiniai profiliai. 3/5 val. 
7. Miško kelio dangos konstrukcijos ir vandens nuvedimo statinių projektavimas. 3/4 val.  
 
Kursinio projekto tematika: Miško sausinimo ir kelio projektas. 
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos bus skaitomos laikantis programos turinio. Dalis paskaitų 
medžiagos, kurią nesunkiai gali įsisavinti studentai, bus keičiama į savarankiškus skaitymus. 
Kursiniam projektui studentai gaus individualias užduotis, kurių metu spręs realias problemas, 
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iškilusias projektavimo eigoje. Pratybų darbus studentai dirbs savarankiškai pagal pateiktas užduotis 
ir vadovaujantis metodiniais patarimais. Pratybų ir laboratorinių darbu bus renkama medžiaga 
kursiniam projektui rengti. Studentas kursinį projektą rengia savarankiškai ir konsultuojasi su dalyko 
dėstytoju. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų dalyko savarankiško darbo 
užduotys (rengiamas kursinis) praktinių užsiėmimų metu vertinamos pažymiu, rengiamas kursinis 
projektas ir egzaminų sesijos metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro iš svorio koeficiento 
padauginti tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai, jų sandaugas susumuojant. 
Vertinimo metodai: apklausa raštu (egzaminas); apklausa žodžiu – individualiai parengtas kursinis 
projektas, pratybos ir laboratoriniai darbai praktinių užsiėmimų metu. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos, laboratoriniai darbai 0,2 Kiekvieno užsiėmimo metu 
Kursinis projektas 0,3 Semestro pabaigoje 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesija 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo metodai 

Gebės analizuoti ir įvertinti 
žmogaus įtakos gamtai pasekmes 

Savarankiški 
skaitymai 

Savarankiškų 
darbų atlikimo 
kokybė 

Gebės taikyti miškų sausinimo 
sistemų ir kelių statybos 
organizavimo metodus ir būdus 

Pratybos Savarankiškų 
darbų atlikimo 
kokybė 

Taikyti miško 
ekosistemų komponentų 
pažinimo, miško 
ekosistemų 
funkcionavimo žinias, 
vertintinant  
miškininkavimo 
technologijų įtaką miško 
ekosistemoms, tvariam 
miško ūkiui. 

Išmoks pagrįsti miškų sausinimo 
sistemų ir kelių įrengimo 
techninius sprendimus 

Paskaitos Egzaminas 

Mokės naudotis norminiais 
dokumentais 

Kursinis 
projektas 

Sprendinių 
argumentavimas 

Priimti tinkamus 
sprendimus, didinant 
miško medžių 
adaptyvumą, tvarumą, 
ūkinę vertę, 
besikeičiančiomis miško 
aplinkos sąlygomis. 
Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 

Mokės projektuoti šiuolaikinius 
reikalavimus atitinkančias miškų 
sausinimo sistemas ir kelius 
įvairiose aplinkos sąlygose. 

Kursinis 
projektas 

Praktinių 
problemų 
identifikavimas, 
darbų atlikimo 
kokybė 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo metodai 

gamtinį potencialą, 
socialinius ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  laikantis 
žmogaus ir aplinkos 
saugos reikalavimų, 
gebėti vertinti miško 
ūkio įmonių veiklos 
efektyvumą. 
Gebės naudotis 
miškotvarkos projektais, 
projektuoti miško 
naudojimą, taikant 
tvaraus, daugiatikslio, 
racionalaus miško 
naudojimo 
besikeičiančioje 
aplinkoje principus. 
Sprendžiant teorinius ir 
praktinius uždavinius 
parinkti, taikyti ir  
tarpusavyje susieti 
skirtingą dalykinę 
informaciją, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai 

Kursinio 
projekto 
rengimas 

Kursinio projekto 
vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  

1. Z.Galminas. Miško žemių hidrotechninė melioracija. V., 1994. 184 p. 
2. A.Dirsė, Z.Galminas, L.Kinčius. Melioracija. Drėkinimas. V., 2000. 224 p. 
3. B.Bendaravičius, Z.Galminas. Ūkinių miškų sausinimas (metodiniai patarimai). 

Akademija, 2004.28 p. 
4. J. Ruseckas. Miško ir drėgmės sąveika. K., 2002. 200 p. 
5. E. Palšaitis, L.Vidugiris. Automobilinių kelių projektavimas. V., 1999. 437 p. 
6. B.Bendaravičius. Vietinių kelių projektavimas (metodiniai patarimai). Akademija, 2005. 

28 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. R.Urbonas. Sausinimas - drenažas. V., 1998. 446 p. 
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2. Z.Galminas, V.Kudakas. Melioracija ir aplinkosauga. V., 1999.226 p. 
3. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės (Melioracijos normatyviniai dokumentai 

Nr. 26). V., 2000. 78 p. 
4. Automobilių keliai (STR 2.06.:2001). V., 2001. 80 p. 
5. Statinių pripažinimo naudoti tvarka (STR 1.11.01:2000). V., 2000. 16 p. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas:  dr. Ramūnas Gegužis 
Aprašą parengė:  dr. Ramūnas Gegužis 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. Vilda Grybauskienė 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas:  
Aprobuota instituto posėdyje: 2014-01-15, protokolo Nr.3 
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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Principles of Research and Technical Creativity 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 
63 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 50 Pasirengimas pratyboms  16 
Iš jų nuotoliniam mokymui 10   
Pratybos pogrupėmis 16 Referato parengimas 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 27 
Egzaminas 2   
Iš viso 70  63 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės, ekologijos Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Studijų dalykas skirtas Miškų fakulteto pagrindinių universitetinių studijų 
miškininkystės studijų programai. Jo tikslas suteikti studentams mokslinio tyrimo planavimo, 
atlikimo, statistinės analizės ir jos rezultatų interpretavimo, bei rengimo publikavimui žinių bei 
gebėjimų reikalingų bakalauro baigiamajam darbui parengti, ir savarankiškam moksliniam tyrimui 
atlikti.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę aukštosios matematikos ir 
tikimybių teorijos dalykus. Jie turi gebėti skaičiuoti integralus ir diferencialus, atlikti elementarius 
veiksmus su tikimybėmis. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
Žino ir supranta mokslinės ir technologinės kūrybos metodus;  
Žino ir suvokia mokslinio tyrimo eigą; 
Žino pagrindinius mokslinio darbo rengimo ir publikavimo reikalavimus; 
Žino elementarius (Basic statistics) metodus. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 
Geba įžvelgti problemas, galimas spręsti moksliniais tyrimais; 
Geba iškelti mokslinę hipotezę; 
Geba suformuluoti mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius; 
Geba  apibendrinti  tyrimą ir parengti išvadas; 
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Geba taikyti elementarius statistinius metodus, naudotis statistinių programų paketu Statistica, 
interpretuoti statistinės analizės rezultatus; 
Geba aprašyti mokslinį tyrimą pagal bakalauro darbui keliamus reikalavimus. 
Bendrieji: 
Geba naudotis moksliniais informacijos šaltiniais,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir pritaikyti 
praktikoje; 
Geba pristatyti mokslinį darbą žodžiu. 
Vertybinės nuostatos. Dalyko studijų metu ugdomos kūrybiškumo, atsakingumo, kruopštaus ir 
sąžiningo darbo nuostatos. Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti bendrųjų 
statistikos dėsnių supratime nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 
Mokslinio ir technologinio tyrimo sąvokų žinojimas; 
Gebėjimas iškelti mokslinę hipotezę; 
Gebėjimas suformuluoti mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius, parengti išvadas; 
Gebėjimas aprašyti mokslinio tyrimo rezultatus pagal bakalauro darbui ir moksliniams straipsniams 
keliamus reikalavimus; 
Gebėjimas taikyti elementarius statistinius metodus, naudotis statistinių programų paketu Statistica; 
Gebėjimas remtis moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti; 
Gebėjimas parengti mokslinio darbo pranešimą PowerPoint programa ir jį pristatyti žodžiu. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (50val., iš jų akivaizdiniu 40 val. / nuotoliniu 10 val.): 
Mokslinės ir technologinės (MTK) samprata, ir metodologija (2); 
Mokslinė ir technologinė informacija (2 ); 
Mokslinio tyrimo ir technologinės kūrybos eiga (2.); 
Mokslinės ir technologinės kūrybos rezultatų įforminimas studijų ir moksliniuose darbuose ir jų 
pristatymas (4/4); 
Taikomosios statistinės analizės metodai (2); 
Populiacijos ir imties samprata (2); 
Duomenų gavimo ir vaizdavimo būdai (4); 
Skaitinės duomenų charakteristikos (4); 
Populiacijos parametrai ir imčių statistikos (4); 
Tikimybiniai skirstiniai (2/2); 
Intervaliniai įverčiai (2/2); 
Hipotezių tikrinimas (4/2); 
Koreliacinė ir regresinė analizė (6). 
  
Pratybos (16 val.): 
1. Pastovių tyrimo barelių įsteigtų įvairiuose medynuose duomenų tvarkymas ir vaizdavimas (2); 
2. Pastovių tyrimo barelių skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir interpretavimas (2); 
3. Įvairių atrankų tipų imitavimas pastoviuose tyrimo bareliuose. Efektyvumo ir reprezentatyvumo 
palyginimas (2); 
4. Medžių skirstinių pagal skersmenį ir aukštį modeliavimas. Skirstinių normalumo įvertinimas (2); 
5. Intervalinių įverčių skaičiavimas tyrimo rezultatų tikslumo pagrindimui (2 val.); 
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6. Kontrolinių ir eksperimentinių barelių statistikų palyginimas hipotezių tikrinimo metodais (2); 
7. Dispersinės analizės taikymo pavyzdys skirtingo ugdymo intensyvumo bareliuose (2); 
8. Ryšių tarp medžių atskirų taksacinių parametrų analizė (2). 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu taikomi  individualūs medynų tyrimo duomenys, 
kurie įvairiais pjūviais siejant su paskaitų tematikomis analizuojami statistinės analizės metodais 
programiniu paketu Statistica. Pratybų užduotys atliekamos savarankiškai naudodamiesi pratybų 
aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  Savarankiškai rašant referatą studentai naudoja literatūros 
analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, įžvalgų, apibendrinimo metodus.  
10 valandų paskaitų bus talpinama į virtualios mokymo aplinkos sistemą Moodle.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos  50 Iš kart po kiekvienų  
pratybų 

Referatas 20 Gale semestro 
Paskaitos 30 Egzaminas gale 

semestro 
 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino ir supranta 
mokslinės ir 
technologinės kūrybos 
metodus 

Paskaitos Egzaminas 

Žino ir suvokia 
mokslinio tyrimo eigą. 

Paskaitos Egzaminas 

Geba aprašyti mokslinį 
tyrimą pagal bakalauro 
darbui keliamus 
reikalavimus 
 

Referatas Referato pristatymas  

Žino elementarius 
(Basic statistics) 
metodus 

Paskaitos Egzaminas 

Gebėti rinkti ir 
analizuoti duomenis, 
planuoti mokslinius 
ar technologinius 
tyrimus, 
interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 
reikalingus 
svarbioms 
mokslinėms, 
miškininkavimo 
problemoms spręsti 

Geba taikyti Pratybos Pratybų atsiskaitymas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

elementarius 
statistinius metodus, 
naudotis statistinių 
programų paketu 
Statistica, interpretuoti 
statistinės analizės 
rezultatus 

pagal atskiras temas 

Žino pagrindinius 
mokslinio darbo 
rengimo ir publikavimo 
reikalavimus 

Paskaitos Egzaminas 

Geba naudotis 
moksliniais 
informacijos šaltiniais,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Referatas  Referato pristatymas 

Geba pristatyti 
mokslinį darbą žodžiu 

Referatas Referato pristatymas 

Geba įžvelgti 
problemas, galimas 
spręsti moksliniais 
tyrimais 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Geba iškelti mokslinę 
hipotezę 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus 
spec. informacijos 
šaltinius,  juos 
atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 
 
 

Geba suformuluoti 
mokslinio tyrimo tikslą 
ir uždavinius, parengti 
išvadas 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Mokymosi visą 
gyvenimą ir profesinio 
bei dvasinio 
tobulėjimo troškimo 
nuostata. 

Kūrybiškumo, 
atsakingumo, 
kruopštaus ir sąžiningo 
darbo nuostatos. 
Mokymosi visą 
gyvenimą ir siekimo 
tobulėti bendrųjų 
statistikos dėsnių 
supratime nuostata 

Paskaitos Egzaminas 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
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1. Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1-2 t. Vilnius, 2004 
2. Gutauskas M.Techninės kūrybos pagrindai. Kaunas, 1996 
3. Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997 
4. Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989 
5. Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Čepelė J. Techninės kūrybos procesas. Vilnius, 1975 
2. Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003 
3. Songailienė A., Ženauskas K.Tyrimo duomenų statistinis vertinimas. Vilnius, 1985 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: Doc. dr. Edmundas Petrauskas  
Kiti dalyko dėstytojai:  dr. Jonas  Saladis, dr. Marius Kavaliauskas  
Aprašą parengė: Doc. dr. Edmundas Petrauskas 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. A. Kuliešis 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. Remigijus Žalkauskas  
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 10, protokolo Nr. 6 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 20131230 protokolo Nr. 1 
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Miško biologijos ir  miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B014 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medynų formavimas ir kirtimai 
Pavadinimas anglų kalba: Formation and cuttings of forest stands 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 63 
val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Kursinis darbas 36 
Pratybos 30 Pasirengimas egzaminui 27 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studijuojantiems žinių apie miško kirtimų paskirtį, jų klasifikavimą, 
atskirų kirtimų ypatumus, kirtimų įtaką medynų produktyvumui bei miško atkūrimui, užtikrinti jų 
gebėjimą teisingai parinkti miško kirtimų rūšis, būdus, metodus ir variantus atsižvelgiant į medynų 
ypatumus ir miškų funkcinę paskirtį; 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš pradėdamas studijuoti šį dalyką, studentas turi 
būti išklausęs augalų biologijos, dirvotyros, miško ekologijos, dendrometrijos studijų dalykus; 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studentų žinios ir jų taikymas: 
- žinios apie miško kirtimų paskirtį, jų ypatumus; 
- žinios apie miško kirtimų įtaką medynų produktyvumui, tvarumui ir miško atkūrimui; 
- žinių apie miško kirtimus taikymas, vertinant jų įtaką miško ekosistemoms ir miškų ūkiui. 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
- parinkti miško kirtimų rūšis, būdus, metodus ir variantus atsižvelgiant į medynų ypatumus ir miškų 
funkcinę paskirtį; 
- naudotis miškotvarkos informacija projektuojant miško kirtimus;  
- vertinti miško kirtimų kokybę atsižvelgiant į miškų funkcinę paskirtį.    
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
- studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
- studijų dalyko rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymo gebėjimai; 
- savarankiškų darbų atlikimo kokybė. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1. Miško kirtimų paskirtis ir klasifikacija (3 val. (P) / 1 val. (E)). 
2. Pagrindinių miško kirtimų apibūdinimas ir jų būdai: plynieji kirtimai, atvejiniai kirtimai, 
atrankiniai kirtimai (11 / 9 val.). 
3. Pagrindinių kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose (4 / 4 val.). 
4. Svarbiausi bendrieji ugdomųjų kirtimų principai (4 / 2 val.). 
5. Ugdomųjų kirtimų įtaka medžių augimui ir medynų produktyvumui (4 / 3 val.).  
6. Teoriniai ir praktiniai maksimaliai produktyvių medynų formavimo principai (3 / 2 val.) . 
7. Ugdomųjų kirtimų ypatumai įvairių medžių rūšių medynuose ir skirtingos funkcinės paskirties 
miškuose (3 / 3 val.). 
8. Sanitariniai miško kirtimai (1 / 1 val.). 
9. Specialieji miško kirtimai (3 / 2 val.). 
 
   Pratybos: 
1. Medynų parinkimas pagrindiniams miško kirtimams (3 val. (Pr.) / 3 val. (Kd(p))). 
2. Pagrindinių miško kirtimų būdų, metodų ir variantų nustatymas (7 val. / 7 val.). 
3. Pagrindiniais miško kirtimais iškirstų medynų atkūrimo būdo ir tikslinių medžių rūšių  parinkimas 
(4 val. / 5 val.). 
4. Ugdytinų medynų parinkimas (6 val. / 6 val.). 
5. Ugdomaisiais kirtimais iškertamo medienos kiekio nustatymas (3 val. / 5 val.). 
6. Ugdymo kirtimų eiliškumo parinkimas (3 val. / 5 val.). 
7. Ugdymo kirtimų metinių apimčių ir tikslinių medyno sudėčių nustatymas (4 val. / 5 val.). 
 
Dalyko studijų metodai: 
Paskaita – aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu pateikiamos pagrindinės teorinės ir praktinės  
žinios, nurodomi papildomų žinių šaltiniai. Žinių pateikimas derinamas su diskusija. 
Pratybos - darbas grupėse atliekant numatytus darbus ir aptariant jų vykdymo ypatumus bei 
rezultatus. 
  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzamine pateikiami 3 klausimai 
(kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 2 balais) ir praktinė užduotis (teisingas atsakymas 
vertinamas 2 balais). 
Kursinio projekto vertinimas susideda iš darbo rezultatų (50 proc.) bei jų gynimo (50 proc.) 
vertinimo. Darbo rezultatus bei jų gynimą vertina dėstytojas. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kursinis darbas 0,2 Prieš egzaminą 
Egzaminas 0,8 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios apie miško 
kirtimų paskirtį, jų 
ypatumus 

Paskaitos Egzaminas Įgyti žinių apie miško 
išteklių apskaitą, 
racionalų miško 
naudojimą, 
svarbiausias miškų 
ūkio veiklos sritis, 
miškų ūkio tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų 
miško ūkį 

Žinios apie miško 
kirtimų įtaką medynų 
produktyvumui, 
tvarumui ir miško 
atkūrimui 

Paskaitos Egzaminas 

Taikyti miško 
ekosistemų 
komponentų pažinimo, 
miško ekosistemų 
funkcionavimo žinias, 
vertinti 
miškininkavimo 
technologijų įtaką 
miško ekosistemoms, 
tvariam miško ūkiui 

Žinių apie miško 
kirtimus taikymas, 
vertinant jų įtaką miško 
ekosistemoms ir miškų 
ūkiui 

Paskaitos 
Pratybos 

Egzaminas 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius poreikius 
ir medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 

Gebėjimai parinkti 
miško kirtimų rūšis, 
būdus, metodus ir 
variantus atsižvelgiant į 
medynų ypatumus ir 
miškų funkcinę paskirtį 

Paskaitos 
Pratybos 
Kursinis darbas 

Kursinio darbo 
vertinimas 
Egzaminas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Naudotis miškotvarkos 
projektais, projektuoti 
miško naudojimą, 
taikant tvaraus, 
daugiatikslio, 
racionalaus miško 
naudojimo 
besikeičiančioje 
aplinkoje principus 

Gebėjimai naudotis 
miškotvarkos 
informacija 
projektuojant miško 
kirtimus 

Paskaitos 
Pratybos 

Kursinio darbo 
vertinimas 
Egzaminas 

Vertinti miško 
ekosistemų būklę, 
miškininkavimo 
technologijų, miško 
ūkio efektyvumą 

Gebėjimai vertinti 
miško kirtimų kokybę 
atsižvelgiant į miškų 
funkcinę paskirtį 

  

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Juodvalkis A., Kairiūkštis L. 2009. Medynų formavimas ir kirtimai. Akademija, 223 p. 
2. Kairiūkštis L. ir kt. 1979. Miškininkystė. Vilnius, 310 p. 
3. Kairiūkštis L., Juodvalkis A. 1985. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius, 244 p. 
4. Miško kirtimų taisyklės. 2010. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Metodiniai patarimai medynų formavimo ir kirtimų kursiniam projektui rengti. Akademija, 1999. 
4. Kairiūkštis L. 1973. Mišrių eglynų formavimas ir kirtimai. Vilnius: Mintis. 358 p. 
2. Hamilton G.J. 1976. Aspects of thinning (Forestry commision bulletin, № 55). 
3. Мелехов И.С. 2003. Лесоводство. Москва, 320 c. 
4. Атрохин В.Г. 1980. Формирование высокопродуктивных насаждений. Москва, 231 с. 
5. Лосицкий К.Б., Чуенков В.С. 1980. Эталонные леса. Москва, 192 c. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Julius Bačkaitis 
Kiti dalyko dėstytojai: dokt. Gediminas Palekas 
Aprašą parengė: lekt. dr. Julius Bačkaitis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
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Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. lapkričio mėn. 
06 d., protokolo Nr. 7). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
 



 

186 

 

 
MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško prekių mokslas 
Pavadinimas anglų kalba: Forest products science 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 23 Pasirengimas pratyboms  16 
Iš jų nuotoliniu būdu 6   
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 16 
Iš jų nuotoliniu būdu 2   
Mokomoji praktika 6   
Konsultacijos 1   
.............................    
Egzaminas 2   
Iš viso: 48  32 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Miško prekių  mokslo dalyko tikslas yra perteikti studentams žinias apie 
miško prekių sortimentus, pagrindinius jų ypatumus, ydas bei standartus, laikymo savitumus, 
formuoti studentų analitinį mąstymą, įgalinantį atlikti žaliavinės medienos kokybės diferencinį 
vertinimą, ir jos ruošos optimizavimą, išaiškinti rinkos formavimosi Lietuvoje ir Europoje ypatumų 
priežastingumą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Chemijos, aukštosios matematikos ir tikimybių 
teorijos, mokslinių tyrimų metodologijos, fizikos, informatikos, augalų anatomijos, morfologijos ir 
fiziologijos, entomologijos, fitopatologijos, dendrologijos, dendrometrijos mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:  

1. Žino pagrindinę žaliavinės medienos gaminių terminiją lietuvių ir viena užsienio(anglų) 
kalba; 

2. Supranta medienos makro ir mikro struktūrą; 
3. Žino skirtingų medžių rūšių medienos sandaros ypatumus;  
4. Žino medienos fizikines, chemines ir technologines savybes; 
5. Žino medienos ypatumus ir ydas, lemiančius medienos kokybę; 
6. Žino pagrindinių medžių rūšių apvaliosios medienos sortimentų kokybės standartus; 
7. Supranta medienos rinkos formavimosi ypatumus; 
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8. Žino šalutinių miško produktų išteklius Lietuvoje, jų rinkimo laikymo ir prekybos ypatumus. 
9. Žino kultūrinį Lietuvos medinių statinių paveldą. 
10. Žino medienos panaudojimo buityje istorinį paveldą ir šiuolaikiniuose interjero, eksterjero 

elementuose bei namų apyvokos daiktuose galimybes 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  

1. Geba pažinti medieną pagal medžių rūšis; 
2. Įgunda, aptikti ir įvertinti matomas ir paslėptas medienos ydas; 
3. Geba atlikti tikslinės paskirties medienos gaminių, medienos ruošos bei perdirbimo atliekų 

kokybės diferencinę analizę ir vertinimą; 
4. Geba optimizuoti apvaliosios medienos gamybą vieno medžio stiebo ir visos biržės atžvilgiu; 
5. Geba diskutuoti ir argumentuoti medienos kokybės ir standartų taikymo klausimais. 

 
Vertybinės nuostatos:  
 

1. Ugdoma pagarba gamtai, racionaliam jos išteklių naudojimui, natūralių medienos gaminių ir 
miško produktų vartojimo tradicijų istoriniam ir tautiniam paveldui;  

2. Diegiama sveiko ir taupaus žmogaus gyvenimo būsto ir buities kūrimo nuostata; 
3. Formuojama nuostata derinti  ekologinius, socialinius ir ekonominius interesus,   gerbti 

miškininkiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų ir neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  pagrindu; 

4. Ugdoma mokymosi visą gyvenimą ir profesinio bei dvasinio tobulėjimo troškimo nuostata; 
5. Kryptingai rengiamasi gyvenimui sparčiai besikeičiančios informacinės ir aukštųjų 

technologijų visuomenės sąlygomis.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

1. Žaliavinės apvaliosios bei smulkintosios medienos sąvokų supratimas ir jų taikymas; 
2. Dalykų studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas ir taikymas 

elementariose situacijose; 
3. Savarankiško atskiro stiebo ir biržės sortimentavimo optimizavimo kokybė ir 

apibendrinančios išvados; 
4. Analitinių optimizavimo metodų vertinimas ir taikymas; 
5. Medienos kokybės vertinimo problemų identifikavimas, argumentuotas medienos kokybės 

standartų  teiginių aiškinimas ir taikymas; 
6. Medienos rinkos formavimosi principų Lietuvoje supratimas; 
7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos; 
8. Pasirengimas magistrantūros studijoms.   

 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (23val., iš jų akivaizdiniu 15 val. / nuotoliniu 6val.): 

1. Medienos terminai ir pagrindinės sąvokos (1); 
2. Medžio sandara. Medienos makrostruktūra (0/2); 
3. Medienos mikrostruktūra (2); 
4. Medienos fizikinės savybės (2); 
5. Medienos cheminės savybės (1); 
6. Apvaliosios medienos ypatumai ir ydos (2/2); 
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7. Medienos gaminiai: techniniai reikalavimai, standartai (2); 
8. Apvaliosios medienos sortimentavimo optimizavimas (2); 
9. Medienos ruošos ir perdirbimo atliekų kokybės diferencinė analizė(1);  
10. Šalutiniai miško produktai (2); 
11. Medienos ištekliai Lietuvoje (0/2); 
12. Miško prekių srautų judėjimas (1); 
13. Medienos panaudojimo pavyzdžiai (1).    

. 
 
    Pratybos (16val., iš jų akivaizdiniu 14 val. / nuotoliniu 2 val.): 

1. Skirtingų medžių rūšių medienos atpažinimas ir diferencinis vertinimas (4); 
2. Medienos ypatumų ir ydų matavimas ir vertinimas (4); 
3. Apvaliosios medienos gaminių kokybės diferencinis vertinimas (4); 
4. Stiebo sortimentavimo optimizavimas (1/1); 
5. Biržės  sortimentavimo optimizavimas (1/1). 

  
Mokomoji praktika (6 val.): 
        

1. Rąstų rūšiavimas biržėje (3); 
2. Rastų rūšiavimas medienos pirkėjo kieme (3). 

 
 
 
  Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu taikomi atvejų 
analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, įžvalgų, matematinio modeliavimo (tiesinio 
programavimo metodai) metodai. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi 
pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Medienos sortimentavimo optimizavimo pratybos 
atliekamos kompiuterių salėje pasitelkiant unikalią stiebo sortimentavimo vizualizacijos programą ir 
standartinius statistinės analizės paketus turinčius tiesinio programavimo paprogrames. 6 valandos 
paskaitų ir 2 valandos pratybų bus talpinama į virtualios mokymo aplinkos sistemą Moodle.  
 
 Paskaitų 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 
Pratybų atsiskaitymas vyksta žodžiu, ginant raštu atliktas individualizuotas užduotis  ir gebėjimą 
diskutuoti teminiu klausimu 
Egzaminas vertinamas 30 klausimų  testu.    
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 
 
 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,4 Po kiekvienų pratybų 
Egzaminas 0,6 Gale semestro 
 



 

189 

 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius, cheminius 
metodus, sprendžiant 
technologines 
miškininkystės ir 
medienos sektoriaus 
problemas 
 
 

Žino medienos 
fizikines, chemines ir 
technologines savybes  
Supranta medienos 
makro ir mikro 
struktūrą. Žino 
skirtingų medžių rūšių 
medienos sandaros 
ypatumus 

Paskaitos, diskusija Egzaminas testo forma 

Žino pagrindinę 
žaliavinės medienos 
gaminių terminiją 
lietuvių ir viena 
užsienio(anglų) kalba 

Paskaitos  Egzaminas testo forma 

Žino medienos 
ypatumus ir ydas, 
lemiančius medienos 
kokybę. 

Paskaitos, diskusija Egzaminas testo forma 

Žino pagrindinių 
medžių rūšių 
apvaliosios medienos 
sortimentų kokybės 
standartus 

Paskaitos,diskusija Egzaminas testo forma 

Supranta medienos 
rinkos formavimosi 
ypatumus. Geba 
optimizuoti 
apvaliosios medienos 
gamybą vieno medžio 
stiebo ir visos biržės 
atžvilgiu 

Speciali imitacinio 
modeliavimo  programa. 
„Sortimentavimo 
vizualizacija“,  
standartiniai statistinės 
analizės paketai turintys 
tiesinio programavimo 
paprogrames  

Pratybų atsiskaitymas 
testo forma   ir 
individualių užduočių 
rezultatų gynimas 
žodžiu  

Įgyti žinių apie miško 
išteklių apskaitą, 
racionalų miško ir 
medienos naudojimą, 
svarbiausias miškų 
ūkio veiklos sritis, 
miškų ūkio tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų 
miško ūkį 

Geba diskutuoti ir 
argumentuoti 
medienos kokybės ir 
standartų taikymo 
klausimais 

Diskusija pratybose 
pristatant stiebo 
sortimentavimo 
rezultatus 

Egzaminas testo forma 

Identifikuoti žolinius 
ir sumedėjusius 
miško augalus, 

Geba pažinti medieną 
pagal medžių rūšis 

Pratybose naudojami 
natūralūs medienos 
pavyzdžiai 

Pratybų atsiskaitymas, 
atpažįstant konkrečius 
pavyzdžius 



 

190 

 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

grybus, vabzdžius, 
įprastus, saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines problemas 

Įgunda, aptikti ir 
įvertinti matomas ir 
paslėptas medienos 
ydas 

Pratybose naudojami 
natūralūs medienos ydų 
pavyzdžiai 

Pratybų atsiskaitymas, 
atpažįstant konkrečius 
pavyzdžius,  

Taikyti  GIS ir kitas 
informacines 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  apskaitoje, 
vertinime,  planavime 
ir administravime 
 

Geba atlikti tikslinės 
paskirties medienos 
gaminių, medienos 
ruošos bei perdirbimo 
atliekų kokybės 
diferencinę analizę ir 
vertinimą 

Pratybose naudojami 
natūralūs apvaliosios bei 
smulkintosios medienos 
pavyzdžiai, standartų 
aprašai 
Fotogrametrinis 
metodas 
(fotografavimas iš 
oktokopterio) vertinant 
apvaliosios ir 
smulkintos medienos 
sandėlius  

Pratybų atsiskaitymas, 
atpažįstant konkrečius 
pavyzdžius 
 

Vertybinės nuostatos  
Nuostata derinti  
ekologinius, socialinius 
ir ekonominius 
interesus,   gerbti 
miškininkiškas 
profesijas, kurių veikla 
grindžiama šeimos 
tradicijų ir 
neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  
pagrindu. 
Pagarba gamtai, 
racionaliam jos išteklių 
naudojimui, natūralių 
medienos gaminių ir 
miško produktų 
vartojimo tradicijų 
istoriniam ir tautiniam 
paveldui 
Sveiko ir taupaus 
žmogaus gyvenimo 
būsto ir buities kūrimo 
nuostata 
 

Žino medienos fizikines, 
chemines ir 
technologines ir 
ekologines savybes.  
Žino kultūrinį Lietuvos 
medinių statinių 
paveldą,  
Žino medienos 
panaudojimo buityje 
istorinį paveldą ir 
šiuolaikiniuose interjero, 
eksterjero elementuose 
bei namų apyvokos 
daiktuose galimybes 

Paskaitos metu 
akcentuojamos vertybės, 
pateikiami sėkmingi 
medienos panaudojimo 
pavyzdžiai video ir foto 
pavidalais 

Egzaminas testo forma 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško politikos ir teisės pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Principles of Forest Policy and Law 
Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48.val. (iš jų 31 val. 
akivaizdiniu ir 17 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Individuali užduotis 14 
... iš jų nuotoliniu būdu 12 Pasirengimas pratyboms 2 
Pratybos 8 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 4   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės studijų programa Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti miško politikos ir teisės teorinių žinių, įgyti praktinių įgūdžių 
analizuoti sprendimo priėmimo procesus, miško socialinius santykius ir juos reguliuojančias 
taisykles, reikalingus tęsti studijas ir naudoti bei taikyti profesinėje veikloje. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turėtų būti išklausyti Miškininkystės studijų 
programoje numatyti bendrieji universitetinių studijų dalykai. 
Dalyko studijų rezultatai 
   Studento žinios ir supratimas: 

1. Žino ir supranta specifines miško politikos ir teisės sąvokas. 
2. Žino miško politikos ir teisės teorinius aspektus. 
3. Žino ir supranta miško politikos ir teisės formavimo ir gyvendinimo principus. 

   Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 

4. Geba identifikuoti pagrindines miško politikos problemas. 
5. Geba taikyti miško teisę, organizuojant miško veiklą vietiniu, regioniniu bei nacionaliniu 

lygmeniu. 
Bendrieji: 

6. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
7. Geba savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių.  
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8. Geba savarankiškai ir komandoje spręsti problemas. 
9. Geba skaityti pranešimus. 
10. Geba operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Vertybinės nuostatos: Dalyko studijų metu ugdomas pasaulėžiūrinis metodologinis ir analitinis bei 
sisteminis mąstymas.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

1. Miško politikos ir teisės sąvokų supratimas ir vartojimas realiose situacijose. 
2. Miško politikos ir teisės teorinių aspektų žinojimas, interpretavimas ir integravimas su 

miškininkystės žiniomis. 
3. Gebėjimas identifikuoti, formuluoti miško politikos problemas. 
4. Gebėjimas interpretuoti miško teisėkūros principus. 
5. Gebėjimas taikyti miško teisę, organizuojant miško ūkinę veiklą vietiniu, regioniniu bei 

nacionaliniu lygmeniu. 
6.  Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
7. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos 36 val. (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu – 12): 

1. Miško politikos pagrindai: 
1.1. Miško politikos samprata (1).  
1.2. Miško politikos veiksniai (1).  
1.3. Miško politikos struktūra ir turinys (1). 
1.4. Miško politikos formavimas (3/3). 
1.5. Miško politikos įgyvendinimas (2/1). 
2. Miško teisės pagrindai: 
2.1. Miško teisės samprata (1/1). 
2.2. Miško nuosavybės teisiniai pagrindai (1/1). 
2.3. Miško valstybinio valdymo teisiniai pagrindai (2/1). 
2.4. Miško ūkinio valdymo teisiniai pagrindai (2/1). 
2.5. Privataus miško valdymo teisiniai pagrindai (2/1) 
2.6. Miško naudojimo teisiniai pagrindai (2/1). 
2.7. Miško teisės pažeidimai ir atsakomybė už šiuos pažeidimus (2/1). 
2.8. Atsakomybė už miško teisės pažeidimus (2/1). 
2.9. Administracinė teisė miško santykių srityje (1). 
2.10. Baudžiamoji teisė miško santykių srityje (1). 

 
 
Pratybos 8 val. (akivaizdiniu būdu 4 / nuotoliniu būdu – 4):  

1. Miško politiką įgyvendinančių dokumentų analizė bei jų turinio vertinimas (2/2); 
2. Miško socialinius santykius reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų analizė 

(2/2). 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos vyksta Miškų ir ekologijos fakulteto administracijos paskirtose auditorijose. Paskaitų 
medžiaga pateikiama skaidrėse naudojant personalinį kompiuterį ir vaizdo projektorių. Atspausdintas 
ir/ar elektroninis skaidrių konspektas padalinamas studentams, nurodomi pagrindiniai ir papildomi 
mokymosi šaltiniai. Esant galimybei mokymosi šaltinius dėstytojas gali pateikti studentams 
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elektroninėje formoje. Paskaitų kokybei didinti, gali būti pakviestas miško politikos ar teisės 
ekspertas diskusijai, o taip pat gali būti naudojama fotografuota, filmuota, iliustruota, ar kita 
spausdinta informacinė medžiaga. Grafiniam vaizdavimui gali būti naudojama auditorijos lenta. 
Užsiėmimų metu studentai įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal užduotus klausimus 
grupelėmis. Paskaitos pabaigoje pateikiamas užsiėmimo apibendrinimas.  
Pratybų metu duodamos individualios užduotys atspindinčios realias situacijas. Studentai užduotis 
atlieka savarankiškai naudodamiesi rekomenduota literatūra, pratybų aprašais, kompiuterine 
technika, bibliotekos ir elektroniniais ištekliais bei konsultuodamiesi su dėstytoju. Pratybos vyksta 
Miškų ir ekologijos fakulteto administracijos paskirtose auditorijose. Pratybų metu studentams 
duodamos individualios užduotys, pagal kurias turi būti identifikuotos problemos, jos išanalizuotos, 
suformuluotos išvados ir pateikti praktiniai pavyzdžiai. Studentui pristatant praktinio darbo užduotį, 
kiti kolegos pateikia klausimus, organizuojama atliktos užduoties diskusija. Praktinių užsiėmimų 
metu gali būti naudojamas personalinis kompiuteris, auditorijos lenta, fotografuota, filmuota, 
iliustruota, ar kita spausdinta informacinė medžiaga. Praktinių darbų rezultatai įforminami rašto 
darbe. Dalis dalyko paskaitų ištęstinėse studijose ir pratybų atliekama nuotoliniu būdu taikant 
virtualios mokymo aplinkos Moodle priemones. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant 
egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. 
Egzamino metu taip pat pateikiama praktinė užduotis. Vertinami atliktų pratybų užduočių rezultatai, 
kurie pateikiami rašto darbe. Studentai turi atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus 
rezultatus. Atliktos užduoties vertinimas atliekamas atsižvelgiant į užduoties atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir sugebėjimo diskutuoti kokybę. Individuali užduotis vertinama pagal 
paskaitų metų pateiktų reikalavimų atitikimą. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko 
studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos 
Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,15 Po kiekvieno atlikto darbo 
Individualios užduoties atlikimas ir atsiskaitymas 0,15 Egzaminų sesijos metu 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino ir supranta 
miško politikos ir 
teisės sąvokas 

Įgyti žinių apie miško 
išteklių apskaitą, 
racionalų miško 
naudojimą, 
svarbiausias miškų 
ūkio veiklos sritis, 
miškų ūkio tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų 

Žino ir suvokia 
miško politikos ir 
teisės formavimo ir 
gyvendinimo 
principus. 

Paskaitų medžiaga 
pateikiama naudojant 
personalinį kompiuterį, 
projektinę vaizdo įrangą 
ir auditorijos lentą. Jų 
metu studentai įtraukiami 
į diskusijas individualiai 
arba pagal duotus 
klausimus grupelėmis. 
Pagal pratybų 1. ir 2. 

Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
klausimai ir 
probleminiai klausimai. 
Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

miško ūkį  temas studentai parengia 
pristatymus individualiai 
arba grupelėmis, po 
pristatymų 
organizuojamos 
diskusijos. 

sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. 

Žino miško 
politikos ir teisės 
teorinius pagrindus 

Geba identifikuoti 
pagrindines miško 
politikos 
problemas. 

Vadovauti privačių 
įmonių ir valstybės 
įmonių padalinių 
miškininkavimo 
veiklai nuolat 
kintančiomis miško 
politikos, 
aplinkosaugos ir 
verslo sąlygomis 

Geba taikyti miško 
teisę, organizuojant 
miško ūkinę veiklą 
vietiniu, regioniniu 
bei nacionaliniu 
lygmeniu. 

Pratybų metu duodamos 
užduotys naudojant 
realias situacijas. 
Studentai turi 
suformuluoti išvadas 
pagal atliktų užduočių 
rezultatus. Studentai 
atliktas užduotis pristato 
naudodamiesi projektine 
vaizdo įranga. 

Vertinami atliktų 
pratybų užduočių gauti 
rezultatai, kurie 
pateikiakiame rašto 
darbe.. 

Geba 
argumentuotai ir 
sklandžiai reikšti 
mintis žodžiu ir 
raštu. 

Bendrauti su miško 
savininkais, miškų 
valdytojais 
visuomeninių 
organizacijų atstovais 
rengiant ir derinant 
miškotvarkos projektus, 
pristatyti visuomenei, 
miško savininkams, 
suinteresuotiems 
asmenims ir 
organizacijoms 
miškotvarkos projektus 

Geba savarankiškai 
įgyti naujų žinių, 
gebėjimų ir 
įgūdžių. 

Studentai recenzuoja 
vieni kitų atliktas 
užduotis, jas pristato 
naudodamiesi projektine 
vaizdo įranga, o kiti 
kolegos pateikia 
klausimus ir 
organizuojamas parengto 
ir pristatymo aptarimas. 
Studentai užduotis 
atlieka savarankiškai 
naudodamiesi 
programiniais paketais, 
pratybų aprašais ir 
konsultuodamiesi su 
dėstytoju. 

Vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant ir į 
programos parengimo, 
jos pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. Vertinant 
dalyko pasiekimus 
taikoma dešimties balų 
kaupiamojo vertinimo 
sistema 

 
Anotacija anglų kalba:  
Subject structure: 3 ECTS, 80 h. 36 lectures (17 out of it using virtual learning environment), 8 
practicals (4 out of it using virtual learning environm), 2 consultations (1 out of it using virtual 
learning environment) , 2 egzamination, 32 self studies. The students should have been studied basic 
course of The Principles of Law bofore this programm. 
The students know and are able to use principles of policy and law of forestry in pactise after the 
subject studies are completed. The knowledge of theorical aspects of policy and law concerning 
forestry are gained. The students know the specific definitions of forest law, also are capable to 
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identify the problems regarding forest policy. The information of forest policy and law formulation 
and implementation are acquainted. The students are able to develop abilities to argue and fluently 
express their minds oraly and in written form, also they are able to study on their own continuously. 
Atitudes of creativity, responsibility, honestly and accuratnesess are further developed. 
The two main topics are focused on discipline as following: 1) the principles of forest policy such as 
forest conception, factors, structure and content, formulation and implementation; 2) the priniples of 
forest law such as conception, realation of holding, law of forest ownership, law of state forest 
mamagement, law of forest economy, law of forest utilization, the offence of forest, the 
responsibility of forest offence, the administartion rights of the range in forest realiations. Part-time 
course run in virtual learnig environment MOODLE. 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Aplinkos politika ir valdymas: vadovėlis. Sudar. I Lazdinis. Vilnius, 2008.  
LR miškų įstatymas (www.lrs.lt). 
LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas (www.lrs.lt). 
Miško teisės pagrindai: mokomi knyga. J. Mažeika. Akademija, 2009. 
Miško politikos pagrindai: mokomoji knyga. J.Mažeika. Akademija, 2007. 
Forest Policy Analysis. M.Krott. Germany, 2005. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Administracinė atsakomybė už pažeidimus miškų apsaugos ir išteklių naudojimo srityje. 
A.Kučinskas. Vilnius, 2004.  
Forest Policy and Economics in Support of Good Governance. T.Tuomasjukka. EFI Proceedings 58, 
2010. 
Lietuvos teisės pagrindai. G.Dambrauskienė, A.Marcijonas, E.Monkevičius, ir kt. Lietuvos teisės 
pagrindai. Vilnius, 2004. 
Žurnalas „Mūsų girios“  
EU Forest Action Plan. Commission in the European Communities. Brussels 2006. 13 p. 
FAO Forestry Paper 163: Global Forest Resources Assessment 2010. Main report // www.fao.org 
Teisės aktų paieška // www.lrs.lt 
Aplinkos ministerijos tinklalapis // www.am.lt 
Generalinės miškų urėdijos tinklalapis // www.gmu.lt 
Europos miškų instituto tinklalapis // www.efi. Int 
Maisto ir žemės ūkio organizacija // www.fao.org 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
Recenzentai: Instituto recenzentas: prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas 
                   Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. K. Pėtelis 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:2013 12 30, protokolo Nr. 1 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB038 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ekonomika ir gamybos organizavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Forest economics and organization of production 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val. (iš jų 60 val. 
akivaizdiniu ir 24 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 60 Pasirengimas paskaitoms 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 18 Pasirengimas pratyboms 12 
Pratybos 20 Individuali užduotis 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 6 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 84  76 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie apie miško ekonomikos pagrindus, suformuoti gebėjimą naudoti pagrindinius 
ekonominio vertinimo metodus miško ūkyje, organizuoti miško auginimo ir medienos ruošos darbus 
miško įmonėje. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
Paskaitose ir pratybose įgyjamos pagrindinės žinios apie Lietuvos miškų išteklius, valstybinius 
miškus, miško ūkio kaip ūkio šakos ekonominius - finansinius pagrindus, gamybos procesą miško 
ūkyje, gamybos veiksnius, darbą, kapitalą, gamybos kaštus, kainodarą, mokesčius, santykius su 
valstybės biudžetu, taip pat žinios apie valstybinių miškų įmonę miškų urėdiją, jos veiklos tikslus ir 
uždavinius, gamybos proceso organizavimą, darbo užmokesčio organizavimą, veiklos planavimą, 
miško ūkio darbų organizavimo ypatumus, apskaitą ir atskaitomybę. 
Studento gebėjimai ir įgūdžiai: 
Formuojamas gebėjimas naudoti ekonominius metodus miško kaip ekonominio reiškio vertinimui, 
taip pat miško auginimo bei medienos ruošos darbų vertinimui. Suformuojami miško įmonės darbų 
organizavimo įgūdžiai. 
Vertybinės nuostatos: 
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Požiūris į mišką, kaip daugialypės ekonominės, socialinės ir ekologinės vertės šaltinį. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 60 (akivaizdiniu būdu 42 / nuotoliniu būdu 18) 
1. Miško ūkis kaip ūkio šaka, jo ypatumai. Miško ekonomikos ir gamybos organizavimo mokslo 
tikslai, uždaviniai, metodai (4/0). 
2. Lietuvos miško ištekliai. Valstybiniai miškai, jų valdymas. Privatūs miškai (4/4). 
3. Ekonominiai - finansiniai miško ūkio reguliavimo pagrindai (4/2). 
4. Planavimas miško ūkyje. Miško ūkio plėtojimo programos (2/0). 
5. Miško ūkio gamybos veiksniai. Kapitalas miško ūkyje. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Darbas 
miško ūkyje. Miško žemė, jos ekonominis vertinimas (6/4). 
6. Gamybos kaštai miško ūkyje (2/2). 
7. Kainodara miško ūkyje. Nenukirsto miško kainos, žaliavinės medienos kainos, jas lemiantys 
veiksniai (2/0). 
8. Mokesčiai miško ūkyje. Miško ūkio santykiai su bankais ir valstybės biudžetu (2/0). 
9. Valstybinė miško įmonė - miškų urėdija, jos veiklos tikslai ir turinys (4/4). 
10. Gamybos procesas ir jo organizavimas miško ūkyje (2/0). 
11. Gamybos ciklas miško ūkyje, jo ypatumai (2/0). 
12. Darbo organizavimo pagrindai miško ūkyje (2/0). 
13. Darbo užmokesčio organizavimas (2/0). 
14. Miškų urėdijos veiklos planavimas (2/0). 
15. Miško auginimo ir medienos ruošos darbų organizavimas (2/0). 
16. Apskaita ir atskaitomybė miško ūkyje (2/2). 
 
Pratybos: 20 (akivaizdiniu būdu 14 / nuotoliniu būdu 6) 
1. Laiko veiksnio įtaka miško ūkio pajamoms ir išlaidoms (4/2). 
2.. Miško ir miško žemės ekonominis vertinimas (4/2). 
3. Darbo laikų sąnaudų tyrimas ir praktinis rezultatų panaudojimas (2/0). 
4. Miško įmonės veiklos finansinių rodiklių apskaičiavimas ir vertinimas (4/2). 
 
Individualios užduoties tematika:  
Miško valdą sudarančių medynų ekonominis vertinimas. 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 16 temų, vidutinė vienos temos 
trukmė – 3,75 akademinės valandos. Paskaitų medžiaga vizualizuojama, naudojant skaitmeninį 
projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių klasėje, naudojant standartines skaičiuokles 
(MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių funkcijų modulius. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Individuali užduotis 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu. 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Suprasti laiko 
veiksnio įtaką 
miško ūkio pajamų 
ir išlaidų vertei. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

Įgyti žinių apie miško išteklių 
apskaitą, racionalų miško ir 
medienos naudojimą, 
svarbiausias miškų ūkio 
veiklos sritis, miškų ūkio 
tvarkybą (organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų miško ūkį 

Žinoti pagrindinius 
miško ir miško 
žemės ekonominio 
vertinimo metodus. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai, 
individuali 
užduotis 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas, 
individualios užduoties 
atlikimo vertinimas. 

Vertinti miško ekosistemų 
būklę, miškininkavimo 
technologijų, miško ūkio  
efektyvumą 

Žinoti pagrindinius 
miško auginimo bei 
medienos ruošos 
darbų ekonominio 
efektyvumo 
vertinimo metodus 
ir mokėti juos 
taikyti. 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo technologijas, 
atsižvelgiant į miško gamtinį 
potencialą, socialinius 
ekonominius poreikius ir 
medžiojamuosius gyvūnus, 
organizuoti miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  laikantis 
žmogaus ir aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti vertinti 
miško ūkio įmonių veiklos 
efektyvumą 

Žinoti pagrindinius 
miško įmonės 
veiklą 
atspindinčius 
ekonominius 
rodiklius, mokėti 
juos apskaičiuoti ir 
interpretuoti. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

Žinoti ir suprasti 
miško ūkinių 
objektų 
organizacinę 
struktūrą. 

Vadovauti privačių įmonių ir 
valstybės įmonių padalinių 
miškininkavimo veiklai nuolat 
kintančiomis miško politikos, 
aplinkosaugos ir verslo 
sąlygomis Žinoti miško darbų 

organizavimo 
ūkiniu ir rangos 
būdu ekonominius 
principus. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai.- K.: Technologija, 2003. 
Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje.- K.: Lututė, 2002. 
Williams M.R.V. Decision - Making in Forest Management.- Research Studies Press LTD.- NY. 
1988. 
Duerr W.A. Introduction to forest resource economics.- Mc Graw-Hill, Inc. International Editions, 
1993. 
Klemperer W.D. Forest resourse economics and finance.- Mc-Graw-Hill, Inc., International editions, 
1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mažeika J. Ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą : vadovėlis / Povilas Vanagas ; Kauno 
technologijos universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika.- K., 1993. 
Miško žemių ekonominis vertinimas. V., 1975. 192 p. 
Miškų urėdijų veiklos rodikliai (kasmetiniai leidiniai). 
Lietuvos miškų ūkio statistika (kasmetiniai leidiniai). 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: 
 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė  
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 gruodžio 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ūkio valdymas 
Pavadinimas anglų kalba: Management of forestry 
Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val. (iš jų 31 val. 
akivaizdiniu ir 17 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28 Individuali užduotis 14 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms 2 
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 8   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
Studijų dalyko tikslas: įgyti miško valdymo teorinių ir praktinių žinių, reikalingų miškininkystės 
veikloje. Studijų dalykas siekia ugdyti savarankiškai ir komandoje gebančius dirbti studentus, 
turinčius planavimo ir organizavimo įgūdžių, galinčius analizuoti kylančias problemas ir atsakingai, 
tenkinant visuomenės poreikius, priimti sprendimus bei gebančius užmegzti ir plėtoti socialinius 
santykius. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentai turi būti išklausę Miško politikos ir teisės 
pagrindų, Ekonomikos ir gamybos organizavimo pagrindų studijų dalykus. 
Dalyko studijų pasiekimai: miško valdymo pagrindai, reikalingi miškininkystės veikloje. Įgyti 
planavimo, organizavimo, atsakingo požiūrio i visuomenės poreikius, problemų analizavimo, 
savarankiškų problemų sprendimo priėmimo gebėjimai. 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios: 
- žino organizacijų valdymo sistemą ir jos ypatybes miškininkavimo įmonėse;  
- žino valdymo proceso metodologinius, funkcinius, ekonominius, organizacinius, teisinius ir 
informacinius aspektus ir jų raiškos pobūdį miškininkavimo įmonėse;  
- žino valdymo principus ir metodus, moka juos taikyti priimant valdymo sprendimus siekiant 
miškininkavimo tikslų ir sprendžiant jo problemas;  
- žino miškų ūkio viešojo administravimo sistemą pagal darnaus vystymo sąlygas;  
- žino valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymo organizacinius aspektus;  
- žino valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių veiklos planavimo sistemą;  
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Specialieji gebėjimai:  
- atrinkti miškų ūkio viešojo administravimo funkcijas;  
- analizuoti ir projektuoti valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių pagrindines, papildomas, 
pagalbines ir administracines funkcijas ir jų vykdymo sąlygas;  
- apibūdinti valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymo organizacines struktūras, 
sudaryti jų schemas;  
- sudaryti valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių darbuotojų motyvavimo sistemą 
- apibūdinti valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių ir pagrindinių padalinių vadovų 
vykdomas funkcijas ir parinkti valdymo metodus bei organizacines priemones šių funkcijų 
efektingam ir efektyviam vykdymui; 
- sudaryti valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymo administracijos darbuotojų 
pareiginius nuostatus;  
- organizuoti  valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių dokumentų tvarkymą. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
- darbo komandoje įgūdžių formavimas;  
- atsakomybės už priimamus sprendimus ugdymas;  
- sprendimų ekonominis, teisinis, ekologinis ir etinis pagrindimas;  
- kiekvienas žmogus – asmenybė. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
- studijų rezultatuose įvardintų žinių suvokimo lygis, iliustravimas nesudėtingais pavyzdžiais, 
taikymas konkrečiose vadybinėse situacijose;  
- specialiųjų gebėjimų demonstravimas atliekant užduotis pagal konkrečias vadybines situacijas;  
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (akivaizdiniu būdu 20 / nuotoliniu būdu 8) 
Valdymas kaip socialinis reiškinys ir jo ypatybės darnaus miškų ūkio sistemoje (5/3). 
Miškų ūkio viešojo administravimo sistema (3/1).  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymas (5/1).  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių veiklos planavimo sistema (3/1);  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių personalo valdymas (3/1.);  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių dokumentų valdymas (1/1). 
Pratybos: (akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu 8) 
Miškų ūkio viešojo administravimo funkcijų analizė ir paskirstymas (1/1); 
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių funkcijų analizė ir paskirstymas (1/1);  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių organizacinių struktūrų vertinimas ir projektavimas 
(2/2).  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymo struktūrų vertinimas ir projektavimas 
(1/1.).  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių valdymo darbuotojų funkcijų ir naudojamų 
organizacinių priemonių analizė ir projektavimas (1/1).  
Projektų valdymo loginių schemų analizė (1/1).  
Valstybinio ir privataus miškininkavimo įmonių dokumentika (1/1). 
Komandinis darbas: Valstybinės miškininkavimo įmonės efektyvios ir efektingos valdymo sistemos 
sukūrimas (darbas 6 – 8 studentų komandomis, pagal pasiskirstytus vaidmenis ir savarankiškai 
sąveikaujant). 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos su diskusijų elementais ir vadybinės praktikos situacijų analize; 
Paskaitų medžiaga vizualizuojama naudojant multimedia įrangą. Pratybų metu užduotys duodamos 
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raštu ir konsultuojama. Taikomi „proto šturmo“ metodas valdymo sprendimų paieškai, taip pat 
darbas komandose. Dalis dalyko paskaitų ir pratybų atliekama nuotoliniu būdu. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Kontroliniam darbui ir egzaminui 
naudojami testai, kuriuose pateikiami 20 uždaro ir atviro pobūdžio klausimų yra susieti su studijų 
rezultatuose numatytų žinių įsisavinimo lygio ir gebėjimų taikyti konkrečiose vadybinėse situacijose 
įvertinimu. Kontrolinio darbo ir egzamino metu leidžiama naudotis literatūra. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,1 Semestro vidutyje 

Pratybos  0,2 
Paskutinę semestro kontaktinio 
darbo savaitę 

Komandos darbas 0,2 

Tarpinė kontrolė - dešimtą semestro 
savaitę; galutinis atsiskaitymas - 
paskutinę semestro kontaktinio 
darbo savaitę 

Egzaminas 0,5 
Egzaminų sesijos metu pagal 
egzaminų laikymo grafiką 

 
Studijų programos rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų 
programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino organizacijų valdymo 
sistemą ir jos ypatybes 
miškininkavimo įmonėse  

Paskaitos su diskusijos 
elementais 

Kontrolinio darbo ir 
egzamino testai 

Žino valdymo proceso 
metodologinius, funkcinius, 
ekonominius, organizacinius, 
teisinius ir informacinius 
aspektus ir jų raiškos pobūdį 
miškininkavimo įmonėse  

Paskaitos su diskusijos 
elementais 

Kontrolinio darbo ir 
egzamino testai 

Žino valdymo principus ir 
metodus, moka juos taikyti 
priimant valdymo sprendimus 
siekiant miškininkavimo tikslų 
ir sprendžiant jo problemas;  

Paskaitos su diskusijos 
elementais; “proto 
šturmas”; komandos 
darbas 

Kontrolinio darbo ir 
egzamino testai;  
Komandinio darbo 
pristatymas ir 
rezultatų 
argumentavimas 

Žino miškų ūkio viešojo 
administravimo sistemą pagal 
darnaus vystymo sąlygomis 

Paskaitos su diskusijos 
elementais 

Kontrolinio darbo ir 
egzamino testai 

Įgyti žinių apie 
miško išteklių 
apskaitą, 
racionalų miško 
naudojimą, 
svarbiausias 
miškų ūkio 
veiklos sritis, 
miškų ūkio 
tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų 
taikymą 
organizuojant 
tvarų miško ūkį 

Žino valstybinio ir privataus 
Paskaitos su diskusijos Kontrolinio darbo ir 
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Studijų 
programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

miškininkavimo įmonių 
valdymo organizacinius 
aspektus; 

elementais egzamino testai 

Žino valstybinio ir privataus 
miškininkavimo įmonių 
veiklos planavimo sistemą 

Paskaitos su diskusijos 
elementais 

Kontrolinio darbo ir 
egzamino testai 

Atrinkti miškų ūkio viešojo 
administravimo funkcijas  

Analizuoti ir projektuoti 
valstybinio ir privataus 
miškininkavimo įmonių 
pagrindines, papildomas, 
pagalbines ir administracines 
funkcijas ir jų vykdymo 
sąlygas 

Apibūdinti valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių organizacines 
struktūras, sudaryti jų schemas 

Apibūdinti valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių valdymo organizacines 
struktūras, sudaryti jų schemas 

Sudaryti valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių darbuotojų 
motyvavimo sistemą; 

Apibūdinti valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių ir pagrindinių padalinių 
vadovų vykdomas funkcijas ir 
parinkti valdymo metodus bei 
organizacines priemones šių 
funkcijų efektingam ir 
efektyviam vykdymui 

Vadovauti 
privačių įmonių 
ir valstybės 
įmonių 
padalinių 
miškininkavimo 
veiklai nuolat 
kintančiomis 
miško politikos, 
aplinkosaugos ir 
verslo sąlygomis 

Sudaryti valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių valdymo 
administracijos darbuotojų 
pareiginius nuostatus;  

Darbas komandose 
pagal užduotis, 
vadybinių situacijų 
analizė, “proto 
šturmas”, komaninio 
darbo tarpinis 
pristatymas 
Darbas komandose 
pagal užduotis, 
vadybinių situacijų 
analizė, “proto šturmas 
Darbas komandose 
pagal užduotis, 
vadybinių situacijų 
analizė, “proto šturmas 

Pratybų rezultatų 
pateikimas ir 
argumentavimas;  
Komaninio darbo 
tarpinis pristatymas 
Pratybų rezultatų 
pateikimas ir 
argumentavimas 
Pratybų rezultatų 
pateikimas ir 
argumentavimas 
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Studijų 
programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Organizuoti  valstybinio ir 
privataus miškininkavimo 
įmonių dokumentų tvarkymą. 

Darbo komandoje įgūdžių 
formavimas 

Planuoti bendrąją 
strategiją ir gebėti 
dirbti 
savarankiškai ar 
komandoje 

Atsakomybės už priimamus 
sprendimus ugdymas 

Sprendimų ekonominis, 
teisinis, ekologinis ir etinis 
pagrindimas 

Sprendžiant 
teorinius-
praktinius ir 
praktinius 
uždavinius 
parinkti, taikyti ir  
tarpusavyje sieti 
skirtingas dalykinę 
informaciją, 
siekiant 
racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos ir 
technologinių 
veiksnių derinio 

Požiūrio, kad kiekvienas 
žmogus – asmenybė, ugdymas 

 
Anotacija anglų kalba:  
Subject structure: 3 ECTS, 80 h. 28 lectures (8 out of it using virtual learning environment), 16 
practicals (8 out of it using virtual learning environment), 2 consultations (1 out of it using virtual 
learning environment) , 2 egzamination, 32 self studies. The students should have been studied basic 
course of Management and economics. 
The students know and are able to use principles of management of forestry in pactise after the 
subject studies are completed. The knowledge of theorical aspects of management concerning 
forestry are gained. Students know the specific definitions of forest management, also are capable to 
identify the problems connected to thematic of study course. The information of forest management 
evaluation are acquainted. The students are able to develop abilities to argue and fluently express 
their minds oraly and in written form, also they are able to study on their own continuously. Atitudes 
of creativity, responsibility, honestly and accuratnesess are further developed. 
The two main topics are focused on discipline as following: 1) the principles of state forest 
management and; 2) the priniples of private forest management. Part-time course run in virtual 
learnig environment MOODLE. 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Lukaševičius K., Martinkus B. Verslo vadyba. – Kaunas: Technologija, 2010. 
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2. Stoner A.F. James. Vadyba / James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. 
Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2006.  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Mažeika J. A. Miško naudojimo valdymas, Akademija, 2006. 
2. Viliams S. Verslo pradžios vadovas.- Vilnius: UAB "Verslo žinios", 2007 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas 
Aprašą parengė: lektorius dr. Marius Kavaliauskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: Gintautas Činga 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. E. Riepšas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 23, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 gruodžio 30 d. 
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  MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Privatus miško ūkis 
Pavadinimas anglų kalba: Private forest management 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 
32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 22 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 16 
Iš iš jų nuotoliniam 
mokymui 

4 Pasirengimas egzaminui 16 

Pratybos 22   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti ruošiamam specialistui teorinius ir praktinius miškininkavimo privačiuose miškuose mokslų 
pagrindus bei išugdyti sugebėjimus parinkti optimalų ūkinį sprendimą, atsižvelgiant į miško 
savininko interesus bei laikantis nustatytų miško ūkinės veiklos apribojimų. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi būti baigęs 
bendrųjų universitetinių dalykų studijas ir įgijęs gebėjimą savarankiškai studijuoti. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas. 
Įgys žinių ir supratimą apie: 
1. Lietuvos miškų politiką ir strategiją.  
2. Privačių miškų naudojimo tvarką. 
3. Privačių miškų išteklius Lietuvoje. 
4. Privačių miškų naudojimo perspektyvą. 
5. Daugiatikslį miško naudojimą. 
6. Miškotvarką privačiuose miškuose. 
 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Parinkti tinkamiausias miško ūkinės veiklos priemones, atsižvelgiant į savininko interesus bei 
nustatytus norminių aktų apribojimus. 
2. Nustatyti geriausią miško ūkio darbų organizavimo būdą, atsižvelgiant į esamas sąlygas. 
3. Atlikti ekonominį miško, miško žemės bei pagamintos miško produkcijos vertinimą.  
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Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Atsakomybės jausmas parenkant miško naudojimo būdą. 
  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymas.  
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas 
ir jų sprendinių argumentavimas. 
4. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (22val., iš jų akivaizdiniu 18 val. / nuotoliniu 4 val.): 
 
1paskaita. Miško sektorius ir jo reikšmė šalies ūkiui bei visuomenei. 4+3 val. (kontaktinis ir 
savarankiškas darbas egzaminui pasirengti). 
2 paskaita. Lietuvos miškų išteklių valstybiniuose ir privačiuose kokybės rodikliai. 2/2+3val. 
3 paskaita. Miško ūkinė veikla: miško auginimo, naudojimo ir apsaugos ūkinės priemonės, jų 
planavimas ir organizavimas. 4+3val. 
4 paskaita. Nemedieninių miško išteklių naudojimas. 4+3val. 
5 paskaita. Miško bei miško žemės vertė, jos nustatymo būdai. 2+1val. 
6 paskaita. Pagrindinių norminių dokumentų reikalavimai ir jų įtaka privataus miško ūkio 
sprendimams. 2/2+3 val. 
 
   Pratybos: 
 
Darbas 1. Miško auginimo, naudojimo ir apsaugos ūkinių priemonių planavimas 8 ir 6val. 
(kontaktinis ir savarankiškas darbas pratyboms ir jų gynimui pasirengti). 
Darbas 2. Alternatyvių miškininkavimo sprendimų vertinimas ir palyginimas. 10 ir 6 val. 
Darbas 3.  Miško bei miško žemės vertės nustatymas(6 ir 4 val.) 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas yra išdėstomas per 6 paskaitas, kurių trukmė nuo 2 iki 4 akademinių valandų. 
Paskaitų medžiaga pateikiama auditorijoje, ji vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Pratybos atliekamos, naudojant specialiai paruoštą medžiagą bei duomenis.  
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Po pratybų darbo atlikimo, 
iki sesijos 

Egzaminas 0,7 Sesijos metu 
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Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir suprasti privataus miško 
naudojimo būdus 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius poreikius 
ir medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Sugebėti taikyti privataus miško 
naudojimo būdus praktinėje ir 
mokslinėje veiklose 

Paskaitos, pratybų 
metu pateikiamų 
užduočių sprendimas 

Pratybų užduočių 
įvykdymo ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Optimizuoti miško 
naudojimą, derinant 
teisinius, ekonominius, 
gamtosauginius ir 
socialinius interesus 
 
 
 
 

Sugebėti sekti teisinių dokumentų, 
susijusių su privačių miškų 
tvarkymu, pasikeitimus ir 
atsinaujinimus, bei sugebėti juos 
taikyti praktikoje. 

Paskaitos, pratybų 
metu pateikiamų 
užduočių sprendimas 

Pratybų užduočių 
įvykdymo ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Činga G., Deltuvas R., Kuliešis A., Mankus R., Mažeika J.A., Mozgeris G., Puodžiūnas M., 
Rutkauskas A., Tebėra A., Vitunskas D., Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis, Akademija 
(Kauno raj.), 2008, 400 p. 
Antanaitis V. Miško naudojimas. - V., „Mokslas“, 1981. -198 p. 
Antanaitis V., Deltuvas R. Miškotvarka. - V., „Mokslas“, 1988.-297 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Lietuvos miškotvarka ir jos raida. Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas. 2002, 188 p. 
Lietuvos miškų metraštis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Miškų departamentas, Vilnius. 
2003, 632p. 
Miško savininkui: privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija. Miškų departamentas, Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2003. 32 p. 
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Armolaitis K., Pažink mišką: mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Miškų ir saugomų 
teritorijų dep. Prie Aplinkos ministerijos; Lietuvos miškų inst. Kaunas: Lututė, 2000. 192 p. 
Miško savininko ABC. Miškų ir saugomų teritorijų dep. Vilnius: Kronta, 1999. 71 p. 
Teisės aktai susiję su privačių miškų tvarkymu (www.lrs.lt). 
 
Anotacija anglų kalba: 
Aim of studies: to aquire knowledge on theoretical and practical principles of forestry, organisation 
of forest management in private forestry. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: A. Kuliešis 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: A. Kuliešis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. G. Činga 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. J. Bačkaitis 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
           STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškotvarka 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Management Planning 
Dalyko apimtis: 5 kreditai, 134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 
62 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 38 Pasirengimas paskaitoms 4 
Iš jų nuotoliniam mokymui 6 Pasiruošimas kursiniam darbui 31 
Pratybos 28 Pasirengimas egzaminui 27 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 70  62 
 
Dalyko paskirtis  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Perteikti miško artinimo prie tikslinės būsenos jo tvaraus naudojimo ir 
gerinimo keliu esmę ir metodus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos miškotvarkos normatyvinį pagrindą 
teikiančių universitetinių dalykų studijos: dendrologija, dendrometrija, dirvotyra, miško priešgaisrinė 
ir sanitarinė apsauga, miško atkūrimas ir įveisimas, miško prekių mokslas, medynų formavimas ir 
kirtimai, geomatikos pagrindai, miško politikos ir teisės pagrindai, miško eksploatacija, miško 
ekonomika ir gamybos organizavimas, biologinės įvairovės apsauga. 
Dalyko studijų rezultatai:  
 Studento žinios ir supratimas. Dalyką išklausęs studentas turėtų suvokti anksčiau studijuotų 
dalykų svarbą ir vietą miškotvarkos mokslo ir praktikos sistemoje, suprasti siekiamos miško būsenos 
modelius ir metodus jiems įgyvendinti. 
 Studento gebėjimai. Dalyką išklausęs studentas turėtų gebėti suvokti sisteminį miško 
naudojimo ir gerinimo pagrindą. 
Studento įgūdžiai. Dalyką išklausęs studentas įgauti pirminius miško būklės  analizės, miško 
naudojimo ir gerinimo metodų taikymo įgūdžius. 
Vertybinės nuostatos. Miškotvarka yra tvaraus, tausojančio miško naudojimo principo puoselėtoja, 
visų miškininkų elgesio norma. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 1.Miškotvarkos pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
 2.Miškotvarkos normatyvų supratimas ir vartojimas. 
 3.Gebėjimas projektuoti miško naudojimo ir gerinimo priemones. 
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 4.Miškotvarkos, kaip sistemos, suvokimas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos 
Miškotvarkos atsiradimo prielaidos. Miškanaudos, miško išteklių, miško funkcijos sąvokos. 
Miškotvarkos samprata, objektas, tikslas, uždaviniai. 
Lietuvos miškų charakteristika. 
Žemės naudmenų klasifikacija. 
Miškų grupės – daugiatikslio miško ūkio išraiška. 
Tvaraus miško naudojimo principo atsiradimo prielaidos, samprata, istorinės formos. 
Tvaraus miško ūkio samprata, kriterijai ir rodikliai. 
Miško inventorizacija.  
Miško būklės ir buvusios miško ūkinės veiklos analizės metodai. 
Poūkiai. 
Miško ūkio formos. 
Miško brandos.  
Normalaus miško modelis. 
Tikslinio miško modelis. 
Kirtimo apyvartos ir kirtimo amžiai. 
Miško naudojimo projektavimas. 
Miško gerinimo projektavimas. 
Miškotvarkos projekto samprata ir struktūra. 
Miškotvarkos ypatumai įvairios paskirties miškuose. 
Artimo gamtai miško ūkio koncepcija. 
Praktinės miškotvarkos darbų organizavimas. 
Visuomenės dalyvavimas miškotvarkos sprendimuose. 
Miško sertifikavimas. 
Lietuvos miškotvarkos istorijos bruožai. 
   Pratybos  
Kvartalo žemės naudmenų plotų skaičiavimas.  
Sudėtinių medžių rūšių tūrio ir vidutinės rūšinės medynų sudėties kvartale skaičiavimas. - 1 val. 
Kvartalo medynų amžiaus klasių lentelės pagal poūkius sudarymas.  
Poūkio rodiklių skaičiavimas iš amžiaus klasių lentelės. – 1 val. 
Kiekinės, techninės, ekonominės ir finansinės brandų skaičiavimas. -2 val. 
Sanitarinių ir ugdomųjų kirtimų metinių apimčių skaičiavimas. - 1 val. 
Pagrindinių kirtimų metinės biržės skaičiavimas. – 2 val. 
Pagrindinių kirtimų metinės biržės išdėstymas. – 2 val. 
Miško atkūrimo projektavimas. Medynų gaisringumo įvertinimas. – 1 val. 
Medynų pašaringumo įvertinimas. Medynų rekreacinės vertės nustatymas. – 1 val. 
Augančio miško vertės nustatymas. Miško žemės vertės nustatymas. – 1 val. 
Kursinio darbo (projekto) tematika: Valdos vidinės miškotvarkos projekto sudarymas 5-iems 
metams. Projekte turi būti pateikti visi tie sprendiniai, kuriuos gauti buvo mokytasi pratybų metu. 
Dalyko studijų metodai: Miškotvarka yra mokslas, pagrįstas normatyvais, todėl pagrindinis žinių 
perteikimo būdas yra tradicinės paskaitos. Rengiant valdos vidinės miškotvarkos projektą, darbas 
vyksta poromis. Projekto gynimas yra diskusija apie jame pritaikytų normatyvų atitikimą miško 
būklei. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kursinio projekto vertinimas  0,2 Iki egzamino 
Egzaminas  0,8 Išdėsčius dalyką 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie 
miško išteklių 
apskaitą, racionalų 
miško ir medienos 
naudojimą, 
svarbiausias miškų 
ūkio veiklos sritis, 
miškų ūkio tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų 
miško ūkį 

Miško naudojimo ir 
gerinimo sistemos 
supratimas 

Tradicinės paskaitos 
Darbas poromis 
 
Diskusija 
 

Kursinio darbo gynimas 
Egzaminas 
 

Taikyti  GIS ir kitas 
informacines 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  apskaitoje, 
vertinime,  
planavime ir 
administravime 

Miškotvarkos metu 
ruošimos kartografinės 
medžiagos supratimas 

Tradicinės paskaitos 
Darbas poromis 
 
Diskusija 
 

Kursinio darbo gynimas 
Egzaminas 
 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Siekiamos miško būsenos 
modelių ir metodų jiems 
įgyvendinti supratimas. 
 

 
 
Tradicinės paskaitos 
Darbas poromis 
 
Diskusija 
 

 
Kursinio darbo gynimas 
Egzaminas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Naudotis 
miškotvarkos 
projektais, 
projektuoti miško 
naudojimą, taikant 
tvaraus, 
daugiatikslio, 
racionalaus miško 
naudojimo 
besikeičiančioje 
aplinkoje principus 

Sugeba profesionaliai 
naudotis miškotvarkos 
metu parengta medžiaga 

Tradicinės paskaitos 
Darbas poromis 
 
Diskusija 
 

Kursinio darbo gynimas 
Egzaminas 
 

Optimizuoti miško 
naudojimą, derinant 
teisinius, 
ekonominius, 
gamtosauginius ir 
socialinius interesus 

Miškotvarkos, kaip 
tvaraus, tausojančio miško 
naudojimo principo 
puoselėtojos, visų 
miškininkų elgesio normos 
supratimas 

Tradicinės paskaitos 
Darbas poromis 
 
Diskusija 
 

Kursinio darbo gynimas 
Egzaminas 
 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. G. Činga, R. Deltuvas, A. Kuliešis etc. Miško naudojimas ir logistika. BPD, LŽŪU. 
Akademija, 2008, 9-98 psl. 

2. Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės. 2010. 
www.lrs.lt. 

3. Lietuvos miškotvarka ir jos raida. K., 2002,188 psl. 
4. R. Deltuvas. Miškotvarka savo trečiajame šimtmetyje. Girios, 2003-2, 8-10 psl. 
5. M.L. Hunter, Jr. Wildlife, Forests, and Forestry. Principles of Managing Forests for 

Biological Diversity..NY, 1990, 370 psl. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. L. S. Davis, K.N. Johnson, P.S. Bettinger, T.E. Howard. Forest Management. Boston, 2001, 
804 psl. 

2. P. Bachmann, M. Koehl, R. Paivinen. Assessment of Biodiversity for Improved Forest 
Planning. Proceedings of the Conference. EFI Proceedings No. 18. Dordrecht, 1998,420 psl. 

3. W.A. Leuschner. Forest Regulation, Harvest Scheduling, and Planning Techniques. NY, 
1990, 281 psl. 

4. J. Buongiorno, J. K. Gilles. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam, 
2003, 427 psl. 

5. K. A. Kohm, J.F. Franklin. Creating a Forestry for the 21st Century. The Science of 
Ecosystem Management. W., 1997, 475 psl. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Andrius Kuliešis,  
 
Aprašą parengė: doc. dr. Andrius Kuliešis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas 



 

216 

 

Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė 
 
Aprobuota instituto posėdyje:2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:MEMMB012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško eksploatacija 
Pavadinimas anglų kalba: Timber harvesting 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val. (iš jų 70 
akivaizdiniu ir 14 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 76 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas pratyboms 12 
... iš jų nuotoliniu būdu 7 Individuali užduotis 25 
Pratybos 18 Pasirengimas mokom. praktikai/atsiskaitymui  7 
... iš jų nuotoliniu būdu 6 Pasirengimas egzaminui 32 
Mokomoji praktika 20   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Pažinti ir įsisavinti pagrindinius medienos ruošos metodus bei pasaulinėje praktikoje taikomas 
technologijų sistemas; suprasti medienos ruošos vietą ir svarbą miško ūkyje ir medienos sektoriuje 
aplamai; suvokti medienos ruošos poveikio aplinkai ypatumus ir žinoti kaip jį minimizuoti. Išmokti 
parinkti priemones, planuoti medienos ruošos procesą, jį organizuoti, valdyti, kontroliuoti ir 
tobulinti. Pažinti pagrindinių medienos vartotojų tipus ir jų keliamus reikalavimus žaliavinei 
medienai.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Universitetinių studijų sistemos žinojimas ir įgyti gebėjimai savarankiškai studijuoti.Taip pat 
įsisavinti bendrieji šios krypties studijų dalykai, miškininkystės, techninių ir ekonominių dalykų 
žinių pagrindai (studijų programos bendrojo lavinimo žinios). 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
 Žinios ir jų taikymas: 
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1. Žinos medienos ruošos, kaip vienos svarbiausių miško ūkio veiklos srities, svarbą ir 
sampratą. 

2. Žinos  užsienio ir Lietuvos medienos išteklių raidą, jų naudojimo organizavimo ir kontrolės 
ypatumus, medienos ruošos istoriją ir jos formų įvairovę bei ją lemiančius veiksnius.  

3. Žinos medienos ruošos procesų planavimo būdus, konkrečioms situacijoms tinkančias 
medienos ruošos technologijas ir priemones, jų taikymo įvairios funkcinės paskirties 
miškuose galimybes.  

4. Žinos aplinkosaugos bei darbų saugos reikalavimus bei jų įgyvendinimo tvarką ir būdus. 
5. Žinos medienos transportavimo ir sandėliavimo procesus, pagrindines žaliavinės medienos 

vartotojų grupes, medienos vartojimo struktūros grįžtamąjį poveikį miško ūkiui.  
6. Žinos medienos pirminio apdirbimo pagrindinius būdus, medienos džiovinimo proceso esmę. 

 Gebėjimai ir įgūdžiai:  
4. Gebės planuoti medienos ruošos procesą. 
5. Gebės parinkti tinkamiausius technologinius sprendinius konkrečioms medienos ruošos 

situacijoms. 
6. Gebės tinkamai parinkti techninius-technologinius rodiklius ekonominiams skaičiavimams. 
7. Gebės tinkamai organizuoti ir kontroliuoti medynų kirtimo darbus. 
8. Įgys gebėjimą kompleksiškai vertinti ūkinės veiklos miške visumą bei medienos (ūkio) 

sektoriaus įtaką jam. 
Vertybinės nuostatos: dalyko studijos formuos: 

a. pagarbą miškams ir medienai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina 
saugoti ir tausojančiai naudoti;  

b. siekį racionaliai derinti žmogaus veiklą, aplinkosaugos nuostatas ir visuomenės 
poreikį vartoti medieninius išteklius įvairių visuomenės reikmių tenkinimui;  

c. pagarbą  veiklai šioje srityje ir ją vykdantiems specialistams; 
d. nusiteikimą taupiai vartoti medieninius, techninius, žmogiškuosius ir energijos 

išteklius, dirbti sveikoje ir harmoningoje aplinkoje; 
e. pasitikėjimą  savo jėgomis darbo rinkoje bei darbo aplinkoje. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų (pasiekti visi studijų dalyko tikslai) iki 
slenkstinio balo 5 (žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus). 

4. Bendros sampratos apie medienos ruošą bei pagrindinių ruošos metodų žinojimas. 
5. Racionalių technologinių sprendinių žinojimas ir gebėjimas juos argumentuotai parinkti.. 
6. Efektyvaus darbo principų žinojimas ir gebėjimas juos taikyti praktinėje veikloje. 
7. Savarankiškų užduočių atlikimo kokybė, gebėjimas formuluoti teiginius ir apibendrinimus. 

 
 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (42 val., iš jų akivaizdiniu būdu 35 / nuotoliniu būdu – 7) 

1. Įvadinė dalis: bendra Miško eksploatacijos dalyko samprata, disciplinios struktūra ir paskirtis 
(1). 

2. Pasaulio, Europos ir šalies medienos ištekliai; jos ruošos apimtys ir tendencijos. Medienos 
prekybos globalizacija ir inovacijos vartojimo sektoriuje (2/1). 

3. Medienos ruošos proceso paruošiamieji ir pagalbiniai darbai; ruošos dokumentavimas (3). 
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4. Medžių ir medynų kirtimo technologijos. Medžių pjovimas, genėjimas ir sortimentavimas 
įvairaus tipo kirtimo įrankiais ir mašinomis (4). 

5. Medienos pirminio transportavimo iš kirtaviečių technologijos. Priemonės, technologinės 
schemos, našumas ir darbų organizavimas. Laikinieji medienos sandeliai (4). 

 
6. Pagrindinės medienos ruošos darbų technologijų sistemos, jų lyginamasis vertinimas, 

parinkimo kriterijai. mažos apimties ir specialiųjų kirtimų vykdymo ypatumai (3). 
7. Medienos ruošos darbų organizavimo principai ir formos (1). 
8. Medienos ruošos procesų poveikis miško aplinkai; priemonių sistema jam mažinti (2/1). 
9. Medienos gabenimo vartotojams technologijos. Transporto rūšys, miško kelių tinklas. 

Medienos krovos darbai. Medienos krovinių srauto valdymas ir optimizavimas (4). 
10. Medienos sandėlių ir terminalų tipai, jų technologinės funkcijos (2/1). 
11. Medienos pirminio apdirbimo technologijos. Lentpjūvyba (4/2). 
12. Medienos džiovinimo dėsningumai ir technologijos. Medienos įmirkymas (4/2). 
13. Medienos tiekimo celiuliozės, plaušienos, įvairių tipų plokščių gamybai, energetinėms 

reikmėms ypatumai (1). 
 Pratybos: (18 val., iš jų akivaizdiniu būdu 12 / nuotoliniu būdu – 6) 

1. Medienos ruošos procesų planavimas: 
a. Technologinių schemų parinkimas; valksmų sistemos projektavimas (4/2) 
b. Poreikio medienos ruošos mechanizmams ir pajėgumams nustatymas (skaičiavimų 

veiklos objektui metodai) (4/3) 
2. Pjautosios medienos kokybės ir medienos drėgnumo nustatymas (4/1). 

 
 Mokomoji- pažintinė praktika: (20 val.) 
Medienos ruošos procesų stebėjimas ir kokybės vertinimas, lankant skirtingų technologinių variantų 
objektus miške. Diskusija su vykdytojais. 
Lankymasis pagrindinių tipų medienos vartotojų įmonėse, betarpiškai susipažįstant su jų 
technologijų specifika ir jos keliamais reikalavimais žaliavinei medienai. Dalykinė diskusija su 
įmonių atstovais. 
 
Individuali užduotis (kursinio darbo tematika): 
Poreikio medienos ruošos pajėgumams nustatymas N ūkinės veiklos objektui.  
 
Dalyko studijų metodai:  
Taikomas mišrus mokymo metodas.  
Paskaitos dėstomos išskiriant atskiras temas, akcentuojant kiekvienos jų reikšmę ir aktualumą. 
Paskaitų medžiaga vizualizuojama naudojant multimedijinę įrangą, auditorinę lentą bei filmuotą 
medžiagą. Teoriniai klausimai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais ar realių atvejų aptarimu. 
Probleminiams klausimams nagrinėti inicijuojamos diskusijos su studentais, bendras jų aptarimas. 
Paskaitos pabaigoje apibendrinami esminiai temos dalykai, nurodomi papildomų savarankiškų 
studijų klausimai. Esant galimybei, kviečiami susijusių su nagrinėjamu dalyku įmonių specialistai 
trumpiems teminių klausimų pristatymams. Dalis paskaitų teikiama nuotoliniu būdu. Virtualioje 
mokymosi aplinkose sukurtas kursas ”Miško eksploatacija”. Dalyje mokymosi temų pateikiama 
paskaitų medžiaga, kiti informacijos šaltiniai. Pasitikrinti teorines žinias galima atliekant 
savikontrolės testą.  
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Pratybų metu naudojama multimedija, taikomi atvejų analizės bei problemų išskyrimo ir sprendinių 
paieškos metodai. Studentai turi savarankiškai suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių 
rezultatus. Mokomosios praktikos metu taikomi darbo mažomis grupėmis bei diskusijų metodai. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Dalyko studijų rezultatai vertinami taikant dešimtbalę kaupiamojo vertinimo sistemą. Atskirai gauti 
įvertinimo balai už pratybų atlikimą, mokomąją praktiką, individualią užduotį ir egzamino teorines 
žinias dauginami iš atitinkamo svorio koeficiento ir sumuojami. Individualios užduoties vertinimo 
metodai: gebėjimas praktiškai taikyti teorines žinias, technologinio projektavimo eskizo pagrįstumas; 
atliktų skaičiavimų kokybė Studentų teorinės žinios vertinamos egzaminuojant raštu. Svarbiausi 
vertinimo kriterijai: žinių įsisavinimas ir jų  interpretavimo gebėjimas. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas; mokomoji praktika 0,1 Atlikus užduotis 
Individuali užduotis 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
   
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Suvokti visą medienos 
ruošos seką ir ją 
reglamentuojančią 
tvarką 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos bei 
literatūros šaltinių 
studijos 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

Žinoti optimalius 
technologinius 
sprendinius medienos 
ruošai, medienos 
transportavimui bei 
sandėliavimui ir jų 
taikymo sritis 

Paskaitos ir pratybos, 
individualios užduoties 
atlikimas 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

1. Įgyti žinių apie 
miško ištėklių 
apskaitą, racionalų 
miško ir medienos 
naudojimą, 
svarbiausias miško 
ūkio veiklos sritis, 
miško ūkio tvarkybą 
(organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų 
miško ūkį  
 

Žinoti aplinkosaugos 
bei darbų saugos 
reikalavimus medienos 
ruošoje ir jų 
įgyvendinimo 
priemones. 
Žinoti pirminio 
medienos apdirbimo 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos bei 
literatūros šaltinių 
studijos 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

bei  medienos 
džiovinimo 
pagrindinius būdus 
 

Gebėti orientuotis 
pagrindinių techninių ir 
technologinių 
sprendinių, taikomų 
medienos ruošoje, 
visumoje 

Paskaitos ir pratybos, 
individuali užduotis 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

Gebėti parinkti 
technologinius 
sprendimus bei 
priemones jiems 
įgyvendinti konkrečioje 
miškonaudos aplinkoje 

Paskaitos ir pratybos, 
individuali užduotis. 
Mokomoji praktika 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

2. Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius-
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, 
organizuoti miško 
ūkio ir miško 
įmonės veiklą, 
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 
 

Gebėti kvalifikuotai 
organizuoti ir 
kontroliuoti medynų 
kirtimo bei medienos 
tiekimo vartotojams 
darbus 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos bei 
literatūros šaltinių 
studijos. 
 Mokomoji praktika 

Egzaminas; pratybų 
užduočių vertinimas. 

Gebti tinkamai parinkti 
techninius-
technologinius 
rodiklius 
ekonominiams 
skaičiavimams ir 
analizei 
 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos bei 
literatūros šaltinių 
studijos 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

Gebėti analizuoti 
pagrindines žaliavinės 
medienos vartotojų 
grupes, medienos 
vartojimo struktūros 
grįžtamąjį poveikį 
miško ūkiui  
 

Paskaitų ir pratybų 
medžiagos bei 
literatūros šaltinių 
studijos 

Egzaminas; pratybų ir 
individualių užduočių 
vertinimas. 

3. Sprendžiant 
teorinius-praktinius 
ir praktinius 
uždavinius parinkti, 
taikyti ir tarpusavyje 
susieti skirtingą 
dalykinę 
informaciją, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos 
bei technologinių 
veiksnių derinio  
 

   
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Miško naudojimas ir logistika: vadovėlis / sudarytojas J.A.Mažeika (Činga G. ....Vitunskas 
D.) / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. 399 p. ISBN 978-9955-760-76-4 

2. Medienos ruošos technologijos: pratybų metodiniai patarimai / Vitunskas D., LŽŪU, 
Akademija, 2008. 

3. Miško eksploatacija: vadovėlis miškų ūkio specialybės studentams / Žadeikis R., Vilnius, 
Mokslas, 1987. 

4. DT 1-96, Miško darbų saugos taisyklės. Vilnius; Rekona, 1997 . ( www.lrs.lt) 

5.  

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Medienos ruošos mašinos ir energetika: vadovėlis / Navickas K. ir kt., Lietuvos žemės ūkio 

universitetas, Akademija, 2008 

2. Small Scale Technology in the Forest: equipment, technology and methods / SLU Info/Skog. 
Garpenberg, 1993 

3. Holzernte und Holztransport: Grundlagen/R. Grammel, Verlag paul Parey, hamburg und 
berlin, 1988 

4. Miško kirtimų taisyklės. – www.lrs.lt 

5. Lesoekspluatacija (rus.): vadovėlis / Patiakin V.I. ir kt, -M.,“Akademija“, 2006 

6 Miško savininko elementorius. Lietuvos respublikos Aplinkos ministerija, 2010 

7 Medkirčio profesija ir medžiapjūtė: mokymo priemone/ Eduardas Derenka : Lietuvos darbo 
rinkos mokymo tarnyba. Vilnius, 2004 

8. Medienos hidroterminis apdirbimas ir konservavimas./ Kajalavičius A, -  Vilnius : Mokslo ir 
enciklopedijų l-kla, 1992. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Lektorius Dalius Vitunskas 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: 
Lektorius Dalius Vitunskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. Jonas Saladis 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. E. Bartkevičius 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14 d., protokolo Nr.7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų biologijos ir dendrologijos mokomoji praktika 
Pavadinimas anglų kalba: Practical training of plant biology and dendrology 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 134 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 100 val., savarankiškam darbui 34 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Dendrologija 30 Dendrologijos herbaro parengimas 10 
Botanika 30 Botanikos herbaro parengimas 10 
Želdynų priežiūra 36   
Fenologiniai stebėjimai 4 Pasirengimas atsiskaitymui 14 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti žolinių ir sumedėjusių augalų pažinimą, želdinių sodinimo ir 
priežiūros praktinius įgūdžius.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Būti išklausiusiems dendrologijos ir botanikos studijų 
dalykus.   
 
Dalyko studijų rezultatai:  

• Parengs 150 sumedėjusių augalų herbarą 
• Parengs 150 žolinių augalų herbarą 
• Bus įgudęs atpažinti fenologines augalo vystymosi fazes 
• Mokės sodinti, genėti medžius, prižiūrėti želdynus 

    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

• Žolinių augalų herbaro parengimas; 
• Sumedėjusių augalų herbaro parengimas; 
• Fenologinių vystymosi fazių stebėjimo ataskaita; 
• Želdynų priežiūros darbai. 

 
Dalyko turinys: 

• Žolinių augalų herbaro rinkimas; 
• Sumedėjusių augalų herbaro rinkimas; 
• Pažintinė – mokomoji išvyka į parkus ir dendrologines kolekcijas; 
• Fenologinių augalo vystymosi fazių stebėjimas; 
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• Medžių sodinimas, genėjimas, želdynų priežiūros darbai. 
   Dalyko studijų metodai:  
Praktikos metu miške, parkuose renkami žolinių ir sumedėjusių augalų pavyzdžiai, jie džiovinami ir 
paruošiami herbarai. Arboretume ir medelyne mokomasi sodinti, genėti medžius, prižiūrėti želdynus. 
Fenologiniai stebėjimai vykdomi universiteto arboretume, miške, fotografuojant vystymosi fazes, 
pažymint jų datą. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Fenologinių fazių stebėjimas 0,1 Praktikos paskutinę 
dieną 

Parko veisimo ir priežiūros darbai 0,3 Iki naujo semestro 
pradžios 

Sumedėjusių augalų herbaras 0,3 Išdžiovinus surinktą 
medžiagą, iki naujo 
semestro pradžios 

Žolinių augalų herbaras 0,3 Išdžiovinus surinktą 
medžiagą, iki naujo 
semestro pradžios 

 
Praktikos metu studentai turi tęsti paskirto augalo fenologinių fazių vystymosi stebėjimus, atpažinti 
ir nufotografuoti fazes, pažymint tos fazės datą. Sumedėjusių augalų herbarui reikia surinkti nuo 120 
iki 150 augalų rūšių sulapojusių, žydinčių šakelių pavyzdžių. Žolinių augalų herbarui reikia surinkti 
150 pavyzdžių. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Parengs 150 
sumedėjusių augalų 
herbarą  

Mokomoji praktika Parengto herbaro 
kokybės įvertinimas 

Parengs 150 žolinių 
augalų herbarą 

Mokomoji praktika Parengto herbaro 
kokybės įvertinimas. 
Augalų  pažinimas. 
Lotyniškų ir lietuviškų 
augalo vardų žinios. 

Bus įgudęs atpažinti 
fenologinio vystymosi 
fazes 

Mokomoji praktika Fenologinių vystymosi 
fazių lentelės 
vertinimas 

Identifikuoti 
žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

Mokės sodinti, genėti 
medžius, prižiūrėti 
želdynus 

Praktinis darbas 
medelyne, arboretume 

Atliktų užduočių 
įvykdymas 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
L.Straigytė. Rekomendacijos sumedėjusių augalų herbarui parengti, 2009. 
M.Navasaitis. Dendrologija, 2004 
Naujalis, J.R., Meškauskaitė, E., Juzėnas, S., Meldžiukienė, A. Botanikos praktikos darbai. 
Archegoniniai ir žiediniai augalai. Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Jukonienė, I. Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius, 2003. 
Snarskis, P. Vadovas Lietuvos augalams pažinti. Vilnius, 1968. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L.Straigytė 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. S.Gliožeris, asist. T. Vaidelys, lekt. dr. Gerda Šilingienė, lekt. dr. 
Rasa Vaitkevičiūtė  
Aprašą parengė: doc. dr. L.Straigytė, doc. dr. S.Gliožeris 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. Mantas Pilkauskas, Miškų biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jolita Abraitienė, Aplinkos ir 
ekologijos institutas. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miškų biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. 10 mėn. 9 d., 
protokolo Nr.5). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Geomatikos pagrindų ir dendrometrijos mokomoji praktika: 
1 dalis: Geomatikos pagrindų mokomoji praktika (prof. dr. Gintautas Mozgeris, lekt. Giedrius 
Balevičius) 
2 dalis: Dendrometrijos mokomoji praktika (doc. dr. Almantas Kliučius) 
Pavadinimas anglų kalba: Training Practice of Geomatics and Forest Mensuration: Training 
Practice of Geomatic (Part First;); Training Practice of Forest Mensuration (Part Second). 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditų (4 ECTS dendrometrijos praktikos miškuose daliai) 
107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui – 90 val., savarankiškam darbui – 17 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Geomatikos praktika 30 Pasirengimas praktikai, darbo sauga 2 
Dendrometrijos praktika 
Kazlų Rūdos MMU 
miškuose 

60 Skaičiavimo ir ataskaitos pavyzdžio 
rengimas 

13 

Konsultacijos - Atsiskaitymas ir ataskaitos gynimas 2 
    
Iš viso 90  17 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Geomatikos mokomoji lauko praktika būtina. Šią 
kompleksinę praktiką sudaro Geodezija ir GIS (Geografinių informacinių technologijų 
panaudojimas). Antroji šios kompleksinės praktikos miškuose dalis – Dendrometrija. Geomatikos - 
Geodezijos ir GIS mokomųjų praktikų metu studentas privalo įsisavinti šiuolaikines 
antžeminės nuotraukos išpildymo miške ir atviroje vietovėje bei geografinių koordinačių 
nustatymo metodikas ir technologijas. Miško taksacijos arba dendrometrijos mokomosios 
praktikos pagrindinis tikslas – tai kiekybinis medynų įvertinimas, inventorizuojant mišką: 
amžiaus, aukščio ir kitų taksacinių rodiklių (skersmens, skalsumo, tankumo, bonitetinės 
klasės, rūšinės sudėties formulės) nustatymas, medžių kokybės įvertinimas lauko sąlygomis ir 
medienos tūrio ir prieaugio apskaičiavimas. Dendrometrija (miško taksacija) yra visų miškotyros 
mokslų metodologinis pagrindas, nes be praktinių medžių, medynų ar miško matavimų neapsieina 
nei vienas miškotyros ar miškininkystės tyrimas ar mokslinė veikla. Praktiniai miško (medžių, 
medynų, miško masyvų) matavimo duomenys bei medžio ir miško (medyno) dinaminio matavimo 
teoriniai pagrindai svarbūs organizuojant praktinius matavimo darbus ir tyrimus tokiose sudėtingose 
dinamiškose ilgaamžėse biologinėse sistemose kaip miškas. Ilgalaikius nuolatinius miško stebėjimus 
daro dar sudėtingesniais gausybė biotinių ir abiotinių veiksnių, įtakojančių miško augimo greitį, jo 
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kokybę ar net likimą. Todėl turėtų būti baigtos dendrologijos, miško ekologijos, miško botanikos, 
inžinerinės geodezijos, taikomosios statistikos, tikimybių teorijos, mokslinės technologinės kūrybos, 
dirvotyros ir meteorologijos pirmosios pakopos universitetinių dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir supratimas: 

1. Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geomatikos metodus 
geografiniams duomenims rinkti, apdoroti, analizuoti, vaizduoti, diegti geomatika 
grindžiamas technologijas, naudoti profesionalius geodezinius prietaisus ir GIS programinę 
įrangą. 

2. Topografinio plano parengimas. Niveliacija. Projektų paženklinimas. Darbai su GPNS 
imtuvais. 

3. Antžeminės nuotraukos sudarymas atviroje ir miškingoje vietovėje. 
4. Geografinių koordinačių nustatymas miške naudojas šiuolaikines mobilias GIS technologijas 

ir GPNS imtuvus. 
5. Medžio, medyno, medienos produkcijos taksacijos uždavinių praktinis sprendimas lauko 

sąlygomis. Instrumentinės atrankinės medynų taksacijos metodų taikymas. 
6. Susipažinimas ir darbas su specialiaisiais taksaciniais instrumentais ir specialiųjų medžio, 

medyno, medienos produkcijos matavimo (taksacijos) metodikų ir technologijų taikymas. 
7. Miško modelinio medžio detalieji matavimai ir jo praeities (5 ir 10 metų senumo) 

restauravimas. 
8. Miško tyrimo barelis: barelio uždėjimas, taksaciniai darbai, pomiško ir trako aprašymas. 
9. Medžių ir medynų dendrometriniai rodikliai ir dendrometrinė analizė. 
10. Medžių ir medynų augimo greičio rodiklių nustatymas. Medienos prieaugio informacijos 

dendrometrinė analizė. 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 

12. Taikyti dendrometrinius metodus praktikoje, atsižvelgiant į tiriamo objekto bei 
miškininkavimo specifiką. 

13. Įvertinti didelę medžio, medyno ir medienos produkcijos taksacijos metodų įvairovę ir 
parinkti tinkamiausią taksacinį sprendimą konkrečiu atveju. 

14. Pasirinkti optimalias medžių ir medynų matavimo bei vertinimo metodikas. 
 
Bendrieji: 

15. Įgūdimas įgytą žinojimą taikyti praktinėje veikloje ir miško taksacijoje, įskaitant mokslinius 
tyrimus. 

16. Gebėjimas nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo 
lauko teorines ir praktines naujoves. 

 
Vertybinės nuostatos: 

3. Tikslinio miško kokybės gerinimo efekto pažinimas per dendrometrinius metodus. 
4. Miško išteklių racionalaus naudojimo derinimas su biologinės įvairovės apsauga. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

6. Studijų dalyko pagrindų supratimas, vartojimas ir analizė praktinio taikymo kontekste. 
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7. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 
studijų dalykų žiniomis. 

8. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
9. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti. 
10. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
   1-oji dalis: Geomatikos pagrindų mokomoji praktika: 30 val. 
   Mokomoji praktika: 30 val. (po 30 val. kiekvienai studentų grupei). 
 

1. Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geomatikos metodus 
geografiniams duomenims rinkti, apdoroti, analizuoti, vaizduoti, diegti geomatika 
grindžiamas technologijas, naudoti profesionalius geodezinius prietaisus ir GIS programinę 
įrangą. 

2. Topografinio plano parengimas. Niveliacija. Projektų paženklinimas. Darbai su GPNS 
imtuvais.  

3. Antžeminės nuotraukos sudarymas atviroje ir miškingoje vietovėje. 
4. Geografinių koordinačių nustatymas miške naudojas šiuolaikines mobilias GIS technologijas 

ir GPNS imtuvus. 
 
   2-oji dalis: Dendrometrijos mokomoji praktika Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Kazlų 
Rūdos girininkijos miškuose (ypatingai praktikai svarbūs lauko darbai, praktinės užduotys ir darbo 
įgūdžių su miško taksaciniais instrumentais stiprinimas): 60 val. 
   Mokomoji praktika: 60 val. (po 60 val. kiekvienai studentų grupei). 
 
1. Studentų atvykimas į Kazlų Rūdos mokomąją miškų urėdiją, apgyvendinimas studentų 
bendrabutyje, darbų saugos miške ir buityje instruktažas, darbo įrankių ir instrumentų išdavimas, 
darbo grupelių sudarymas. Susipažinimas su mokomosios praktikos programa, darbų sauga ir 
miškais. 
2. Studentų individuali ir kolektyvinė taksacinė treniruotė. 
3. Miško tyrimo barelių išskyrimas ir jų taksacija. Modelinis medis (vėjavarta). Medienos prieaugio 
charakteristikų nustatymas ir tyrimas. 
4. Miško kvartalo paruošimas inventorizacijai: taksacinių sklypų išskyrimas; jų kiekybinių ir 
kokybinių rodiklių vertinimas (nustatytu tikslumu). 
5. Biržių atrėžimas ir įvertinimas. 
6. Apvaliosios medienos matavimas, ženklinimas ir tūrio nustatymas. 
7. Mokomosios praktikos ataskaitos ruošimas, darbo įrankių ir instrumentų pridavimas. Grįžimas į 
Universiteto Miškotvarkos ir medienotyros institutą, intrumentų valymas, tvarkymas, sandėliavimas. 
Atsiskaitymas už dendrometrijos mokomąją praktiką. Mokomosios praktikos ataskaitos gynimas. 
 
Dalyko studijų metodai: Praktinės užduotys ir praktikos aiškinamoji medžiaga vizualizuojama, 
panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas atliktų skaičiavimų ir 
ataskaitos gynimo metodas. Lauko darbų metu duodamas užduotis studentai (studentų grupelės) 
atlieka savarankiškai, pristato savo miško matavimo rezultatus ir juos apdoroja. Kiekvienos praktikos 
dienos rezultatai aptariami. Idėjų generavimo metodai (proto šturmo  ir kt.). Praktikos užduočių, 
nurodymų, metodinių patarimų ir praktikos temų konspekto pateikimas studentams. Taksacinių 
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normatyvų ir specialiosios metodinės literatūros pateikimas studentams. Studentų (studentų darbo 
grupelių) konsultavimas miške. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Ginant praktikos ataskaitą, 
pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Atsiskaitymo metu 
taip pat pateikiama praktinė užduotis. Vertinant atliktų skaičiavimų rezultatus, jų kokybė aptariama 
su studentais. Vertinimai atliekami, vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo 
kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Teorinis pasirengimas (testas) 0,1 1-moji mokomosios praktikos 

diena 
Specialiųjų taksacinių instrumentų 
(žerglių, aukštimačių, relaskopų, 
amžiaus ir prieaugio grąžtų, žievės 
storio matuoklio, sistemos VERTEX 
IV ir pan.) įvaldymas 

0,3 Dvi savaitės darbų miškuose 

Praktikos ataskaita, jos 
apipavidalinimas, surinktų duomenų 
apdorojimo kokybė 

0,4 Po kiekvienos atliktos 
užduoties ir praktikai 
pasibaigus 

Ataskaitos gynimas 0,2 Pasibaigus praktikai 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti savitam ir 
savarankiškam mokslinių 
įdėjų plėtojimui ir taikymui 
pakankamų studijuoto dalyko 
žinių.  

Žinoti ir suprasti 
medžio, medyno ir 
medienos produkcijos 
taksacijos metodus. 
Išmanyti jų praktinį 
panaudojimą (lauko 
darbų metodikos, miško 
taksacijos 
technologijos). 

Mokomosios 
praktikos lauko 
darbai. Teorinis ir 
praktinis miško 
matavimų 
pagrindas. 
Praktikos 
metodiniai 
patarimai. 
Literatūros 
studijos.  

Praktikos ataskaita. 
Ataskaitos gynimas. 

Būti įgūdusiam įgytą žinojimą 
ir supratimą šiuolaikinius 
metodus taikyti analitinių 
gebėjimų, inovatyvumo ir 
žinių integracijos 
reikalaujančioje praktinėje 
veikloje, įskaitant mokslinius 

Sugebėti taikyti miško 
taksacinius metodus 
praktikoje ir mokslinėje 
veikloje.  

Taksacinių 
metodų taikymo 
pratybos. 
Susiejimas su 
bakalauro 
baigiamaisiais 
darbais.  

Vertinamas 
skaičiavimo 
užduočių atlikimas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 
vertinimas. 
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

tyrimus. 

Galėti įgytą žinojimą, 
supratimą ir gebėjimą spręsti 
problemas taikyti naujoje ar 
nuolat kintančioje aplinkoje. 

Galėti taksacinius 
metodus ir normatyvus 
taikyti atsižvelgiant į 
besikeičiančias aplinkos 
sąlygas. 

 Klimato kaitos ir 
aplinkos 
užterštumo kitimo 
savarankiškos 
studijos. 

Egzaminas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 
vertinimas. 

Gebėti nuolat savarankiškai 
mokytis, pažinti ir kritiškai 
vertinti studijuoto pažinimo ar 
kūrimo lauko teorines bei 
praktines naujoves, efektyviai 
veikti aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei instrukcijų, 
pagrįsti daromas išvadas ir jas 
deramai pateikti įvairaus 
išsilavinimo suinteresuotiems 
asmenims, suvokti etinius ir 
socialinius savo žinojimo ir jo 
pagrindu priimamų sprendimų 
padarinius ir atsakomybę už 
juos.  

Gebėti taikyti miško 
taksacinius metodus, 
atsižvelgiant į miško 
ūkio socialiai 
orientuotos ekonomikos 
bei įmonių ekonominių 
interesų derinimo su 
gamtos apsaugos 
principais. 

Savarankiškas 
darbas, 
studijuojant 
taksacinių metodų 
taikymo miško 
ūkio gamyboje ir 
miškotyros 
moksluose 
problemas. 
Tautinės ir 
užsienio 
literatūros studijos 
dendrometrijos 
klausimu. 

Egzaminas. 
Bakalauro 
baigiamojo darbo 
vertinimas. 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Repšys J. Miško taksacija: dendrometrija. Vadovėlis žemės ūkio aukštųjų ir miškų ūkio 
aukštesniųjų mokyklų miškininkystės specialybės studentams. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1994.- 352 p. 
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26. Antanavičius A., Geodezijos pagrindai. Mokomoji knyga, Kaunas, „Ardiva“, 2008. 
– 89 p. 

Balevičius G., Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė V., Geodezinių darbų automatizavimas. 
Mokomoji knyga.-Kaunas: „Ardiva“, 2008. - 71 p. 

27. Topografinio M 1: 10 000 Žemėlapio turinys, kodai, sutartiniai ženklai. Valstybinė 
geodezijos ir kartografijos tarnyba prie LRV, 1999. 

28. Tamutis Z., Tulevičius V., Žalnierukas A., Geodezija: 1 dalis. - Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1992. – 290 p. 

29. Tamutis Z., Tulevičius V., Žalnierukas A., Geodezija: 2 dalis. - Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla,1996. - 384 p. 

30. Mozgeris G., Dumbrauskas A., Geoinformacinių sistemų pagrindai. Mokomoji 
knyga, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kaunas, 2008, 186 p. [Prieiga per internetą 
http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 



 
Papildomi mokymosi šaltiniai, metodinė literatūra ir teisiniai aktai: 
 

1. V. Antanaitis, R. Deltuvas. Miškotvarka. Vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų miškų 
ūkio specialybės studentams. Vilnius: “Mokslas”, 1988. – 298 p. 

2. Lietuvos miškotvarka ir jos raida. Autorių kolektyvas. Redakcinė kolegija: Algirdas Brukas, 
Stasys Jakubonis, Andrius Kuliešis, Algirdas Rutkauskas. Recenzentai: Romualdas Mankus, Jonas 
Šatkus. Kaunas: Valstybinis miškotvarkos institutas, 2002. – 188 p. 
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3. V. Antanaitis. Miškotvarkos teoriniai pagrindai: normalaus miško teorija (J. Chr. 
Hundeshagen, 1826; C. Heyer, 1841) ir tikslinio miško principai; ūkinis miškas (H. Kurth, 1974); 
daugiatikslio miško naudojimo principai; santykis tarp medienos tūrio, prieaugio ir naudojimo; 
miškotvarkos ekonominiai pagrindai; miškų ūkio formos (pagal kirtimo būdus); miško brandos 
(kiekinė, techninė, gamtinė, atkuriamoji, ekonominė ir kt.) ir kirtimo amžius; miškotvarkos metodai. 
Mokymo priemonė Miškų ūkio fakulteto studentams. Kaunas: LŽŪA Miškotvarkos katedra, 1979. – 
63 p. 

4. V. Antanaitis, P. Jakas, R. Mankus. Miškotvarka. Vadovėlis LŽŪA miškų ūkio specialybės 
studentams. Vilnius: “Mintis”, 1968. – 219 p. 

5. G. Činga, R. Deltuvas ir kt. Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis Miškininkystės studijų 
Miško naudojimo ir logistikos specializacijos magistrantams. Autorių kolektyvas. Sudarytojas: doc. 
dr. Juozapas Algirdas Mažeika. Recenzentas: dr. Almantas Kliučius. Kaunas, LŽŪU, Akademija 
(Kauno rajonas), 2008. – 400 p. 

6. R. Deltuvas, J. Daniulis. Amžiaus struktūros įtaka pagrindinių kirtimų normai, pagrįstai 
medynų tūrio pokyčiu. (Čia išanalizuoti penki tūrio reguliavimo metodai: austriškasis, J. 
Hundeshageno, A. Breimano, E. Landolto ir V. Mantelio.) // „Miškininkystė“, 2002. Nr. 1 (51). – P. 
17 - 27. 

7. V. Antanaitis. Miško naudojimas. Vilnius: “Mokslas”, 1981. – 198 p. 

8. A. Rutkauskas. Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti. Rankraščio 
teisėmis. Kaunas – Akademija: LŽŪU MEF, 2008. – 25 p. 

9. A. Rutkauskas. Miškotvarka: Teisės aktų rinkinys. Miškotvarkos teisiniai pagrindai. Surinko 
doc. dr. Algirdas Rutkauskas. Rankraščio teisėmis. Kaunas, 2007. 

10. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (patvirtintos Aplinkos ministro 2006-09-
01 įsakymu Nr.D1-405). 

11. Lietuvos miškotvarkos taisyklės (patvirtinta Aplinkos ministro 2003 vasario 12 d. 
įs.Nr.76). Nuo 2007-01-01 negalioja, pakeičiant jas Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija 
(patvirtinta Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006-12-29 įsakymu Nr.53-06—G). 

12. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija. 
Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos išdėstymas nauja redakcija. Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos įsakymas “Dėl valstybinės miškotvarkos 
tarnybos direktoriaus 2006 metų gruodžio mėn. 29 d. Įsakymu Nr. 53 – 06 – G patvirtintos 
miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos išdėstymo nauja redakcija” 2009 m. vasario mėn. 2d. Nr. 
14 – 09 – G, Kaunas. Pasirašo – Direktorius Andrius Kuliešis. 

13. Miško taksuotojo žinynas. J. Kenstavičius, J. Repšys, J. Butėnas ir kt. Sudarė J. Repšys, J. 
Kenstavičius, A. Kuliešis. Vilnius “Mokslas”, 1983. – 267 p. 

14. Miško taksacinis žinynas. Autorių kolektyvas. Redkolegija: V. Antanaitis, J. Butėnas, J. 
Kenstavičius, J. Repšys (atsakingas redaktorius). Vilnius “Mintis”, 1968. – 302 p. 
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15. A. Kuliešis. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai. , Kaunas “Raidė”, 
1993. – 383 p. 

16. A.Kuliešis. Medynų našumas ir jo panaudojimas. Vilnius: Valstybinis Agropramoninis  
komitetas, LMŪMTI, 1989. – 141 p. 

17. Miško kirtimo taisyklės, 2010. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D 1-
79. - 2010.01.27 dėl miško kirtimo taisyklių patvirtinimo. Įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 1 d. 

18. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (2008 04 14 Nr.D1-199). 

19. Miškų sanitarinės apsaugos taisyklės ( 2007 04 11 Nr. D1-204) 

20. Pagrindinių kirtimų normos nustatymo metodika ( 2002 12 31 Nr.686). 

21. Miškų valstybės kadastro nuostatai. LRV 2003 10 09 nutarimas Nr. 1255. www.lrs.lt 

22. Miškų statistika, 2010 (http://www.lvmi.lt/vmt/). 

23. Lietuvos miškų ūkio statistika, 2009. Kaunas: Valstybinė miškotvarkos tarnyba, 2009. – 
152 p. 

24. Антанайтис В. В. Современные направления лесоустройства. Москва: Лесная 
промышленность, 1977. – 280 с. 

25. Антанайтис В. В., Дялтувас Р. П., Мажейка Ю. Ф. Организация и ведение лесного 
хозяйства на почвенно – типологической основе. Москва: Агропромиздат, 1985. – 201 с. 

26. Анучин Н. П. Лесоустройство. Учебник для вузов. Для студентов лесотехнических 
вузов.   2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Экология, 1991. – 400 с. 

27. Мурахтанов Е. С., Моисеев Н. А., Мороз П. И., Столяров Д. П. Лесоустройство. 
Учебник для вузов. Для студентов лесотехнических вузов. Москва: Лесная промышленность, 
1983. – 344с. 

28. Avery T. E., Buckhart H. E., Buckhart H. Forest Measurements. – 2001. 
29. Bruchwald A. Dendrometria. Warszawa: SGGW – AR, 1986. 
30. Hubač K. Dendrometria. Zvolen: ES VŠLD, 1982. 
31. Husch B., Beers T. W., J. A. Kershaw J. A. Forest Mensuration. – 2002. 
32. Glover G. Forest Biometrics. 
33. Korf V. a kol. Dendrometrie. Praha: SZN, 1982. 
34. Kramer H., Akca A. Leitfaden für Dendrometrie und Bestandesinventur. Frankfurt am 

Main: Broschiert, 1987. 
35. Pardé J., Bouchon J. Dendrométrie. Nancy: Initié, Engref, 1988. – 328 p. 
36. Philip M. S. Measuring Trees and Forests. - 1994. 
37. Šmelko Š. Nové smery v metodike a technike inventarizácie lesa. Zvolen: VPA, VŠLD, 

1985. 
38. Šmelko Š., Ďurský J. Dendrometria. Metodická pomôcka pre praktické cvičenia. Zvolen: 

ES VŠLD, 1995. 
39. West P. W. Tree and Forest Measurements. - 2004. 
40. Wulf R. Dendrométrie en bosinventarisatie. – 1996. 
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74. Антанайтис В. В., Репшис И. Н. Опыт инвенторизации лесов Литвы математико – 
статистическим методом. Москва: Лесная промышленность, 1973. – 102 с. 

41. Анучин Н. П. Лесная таксация. Москва: Лесная промышленность, 1977. – 512с. 
42. Анучин Н. П. Лесная таксация. Издание 5-е, дополненное. Москва: Лесная 

промышленность, 1982. – 552с. 
43. Захаров В. К. Лесная таксация. Москва: Высшая школа, 1961. 
44. Калашников Е. Н., Киреев Д. М. Основы ландшафтно – статистического метода 

лесоинвенторизации. Новосибирск: Наука, 1978. – 144 с. 

45. Федосимов А. Н. Инвенторизация леса выборочными методами. Москва: Лесная 
промышленность, 1986. – 192 с. 

46. Michael S. Philip. 1998. Measuring Trees and Forests. Second Edition. Honorary Reader 
Department of Forestry University of Aberdeen United Kingdom. Printed and bound in the U K at 
the University Press, Cambridge. CABI Publishing, 1998. – 310 p. 

47. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 1997, 1999, 2004, 2010. 

 
Anotacija anglų kalba: Aim of the practical studies in the forest: to acquire knowledge on main 
forest mensuration‘ s tools for evaluation of forest resources. Mensuration means measurement of 
length, mass and time. Forest mensuration incorporates principles and practices perfected by land 
surveyors, map makers or cartographers, areal photograph interpreters and photogrammetrists, 
mathematicians, statisticians, engineers and foresters. Forest mensuration is the tool that provides 
facts about the tree and stand volumes; stand productivity; forest crops, or individual trees, or parcels 
of felled timber to sellers, buyers, planners, managers or researchers. Duration of studies at all: 6 
credits (90 field contact hours in the forest). 
 
 
 
Mokomosios praktikos koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Almantas Kliučius, ASU MEF 
Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
Kiti mokomosios praktikos dėstytojai (dalyko dėstytojas): doc. dr. Almantas Kliučius, ASU MEF 
Miškotvarkos ir medienotyros institutas; lekt. Giedrius Balevičius, ASU Žemėtvarkos ir geomatikos 
institutas. 
Aprašą parengė: doc. dr. Almantas Kliučius, ASU MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas ir 
lektorius Giedrius Balevičius, ASU Žemėtvarkos ir geomatikos institutas 
 
Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas, ASU MEF 
Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 
recenzentas: dr. Remigijus Žalkauskas, ASU MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Aprobuota Miškotvarkos ir medienotyros instituto posėdyje: 2013.10.14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota Miškininkystės programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
Aprobuota adaptacija nuotolinėms studijoms Miškotvarkos ir medienotyros instituto posėdyje: 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2015.12.30 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B017 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškininkystės kompleksinė praktika 1 
Pavadinimas anglų kalba: Forestry complex field practice 1 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 100 val., savarankiškam darbui 
34 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Mokomoji praktika 96 Pasirengimas mokomosios praktikos 

atsiskaitymui 
34 

Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: kompleksiškai suteikti praktinius miškininkystės įgūdžius, paremtus 
teorinėmis įvairių miškininkystės disciplinų žiniomis, išugdyti miško ekosistemos elementų (žvėrių, 
paukščių bei miško tipų) rekognistines kompetencijas. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti miško medžių genetika ir sodmenų 
išauginimo technologijos, miško žvėrių ir paukščių biologijos, miško ekologijos teorinius kursus. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   

1. Žino praktinius miško medžių genetinio-selekcinio išbadymo, genetinių išteklių išsaugojimo 
ir sėklų ruošos apsektus.  

2. Žinos praktinius sodmenų išauginimo, miško želdinimo bei želdinių priežiūros aspektus; 
3. Žinos praktinius miško tipologijos aspektus 
4. Apibūdins miško žvėrių ir paukščių rūšių biologines ir ekologines savybes; 

 
Specialieji gebėjimai: 

1. Moka tinkamai prižiūrėti ir naudoti sėklininkystės objektus.  
2. Moka vertinti ir atrinkti medžius selekciniu požiūriu. 
3. Pažins miško tipus; 
4. Apibūdins laisvėje gyvenančius miško žvėris ir paukščius. 

 
Vertybės: 

1. Atsakomybė už atliekamą darbą; 
2. Atsakomybė ateities kartoms. 
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3. Gamtą tausojančių tradicijų puoselėjimas. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir 
analizė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, 
interpretavimas ir integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų 
argumentavimas naujose situacijose. 
 
Dalyko turinys: 
   Mokomoji praktika: (100/34) 
1. Miško medžių bandomieji želdiniai (eksperimentinė schema, išdėstymas, būklė, vertinimas), 
genetiniai draustiniai (atrankos kriterijai ir priežiūra) [Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo 
technologijos; Miško atkūrimas ir įveisimas- Kazlų Rūda].  (6/2); 
2. Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo technologijos. Medžių adaptaciniai, produktyvumo 
ir kokybės požymiai bandomuosiuose želdiniuose [Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo 
technologijos - Kazlų rūda]  (6/2); 
3. Sėkliniai medynai ir plantacijos bei pliusinių medžių atrankos kriterijai Sėklų ir sodmenų 
laikymas, kankoriežių aižyklos, sodmenų auginimas įvairiomis technologijomis [Miško medžių 
genetika ir sodmenų išauginimo technologijos - Dubrava]. (6/2);  
4. Augalų vegetatyvinio dauginimo būdai ir sodmenų priežiūros darbai [Miško medžių genetika ir 
sodmenų išauginimo technologijos- LZUU] (6/2).  
5. Sodmenų auginimo technologijos pramoniniuose Kulautuvos bei Raudondvario medelynuose 
[Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo technologijos]. 
6. Vandens apsauginiai ir bandomieji želdiniai bei miško želdinių ir žėlinių vertinimas [Miško 
atkūrimas ir įveisimas - Dubrava] (6/2). 
7. Miško želdinimo praktinių įgūdžių formavimas sodinant įvairiais įrankiais ir įvairių medžių rūšių 
sodmenis sausose augavietėse [Miško atkūrimas ir įveisimas] (6/2). 
8. Miško želdinimo praktinių įgūdžių formavimas sodinant įvairiais įrankiais ir įvairių medžių rūšių 
sodmenis perteklingo drėkinimo augavietėse [Miško atkūrimas ir įveisimas] (6/2). 
9. Praktinis miško tipų pažinimas bei apibūdinimas: šilų augavietės [Miško ekologija] (6/2). 
10. Praktinis miško tipų pažinimas bei apibūdinimas: pelkiašilių augavietės [Miško ekologija] (6/2). 
11. Praktinis miško tipų pažinimas bei apibūdinimas: girių augavietės [Miško ekologija] (6/2). 
12. Praktinis miško tipų pažinimas bei apibūdinimas: pelkiagirių augavietės [Miško ekologija] (6/2). 
13. Žinduolių pažinimas pagal šviežius pėdsakus sniege [Miško žvėrių ir paukščių biologija] (6/2). 
14. Miško paukščių pažinimas bei stebėjimo įgūdžių formavimas veisimosi metu [Miško žvėrių ir 
paukščių biologija] (6/2). 
15. Paukščių veisimosi biologijos tyrimai [Miško žvėrių ir paukščių biologija] (6/2). 
16. Įvairių buveinių paukščiai ir žvėrys [Miško žvėrių ir paukščių biologija] (6/2). 
17. Baigiamoji diena (4/2) 
  
Dalyko studijų metodai: lauko praktika, darbas grupėmis, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Iniciatyvumas, aktyvumas praktikos metu 0,3 Visos praktikos metu 
Atsiskaitymas už mokomąją praktiką 0,7 Praktikos pabaigoje 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 
socialinius 
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, 
organizuoti miško 
ūkio ir miško 
įmonės veiklą, 
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą. 

Gebėti praktiškai 
taikyti genetinius 
metodus sprendžiant 
miškininkystės 
gamybines problemas 
 

Lauko praktika Klausimai 

Išskirti ir identifikuoti 
miško tipus  

Lauko praktika Klausimai 

Išskirti ir identifikuoti 
miško, įprastus ir 
saugomus bei 
medžiojamus žvėris ir 
paukščius gamtoje  

Lauko praktika Klausimai 

Identifikuoti 
žolinius ir 
sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas  
 

Nustatyti medžių 
genetinę selekcinę 
vertę 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai 

Vertinti miško 
sodmenų kokybę  

Lauko praktika Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Vertinti miško 
ekosistemų būklę, 
miškininkavimo 
technologijų, miškų 
ūkio  efektyvumą 

Vertinti bandomųjų 
želdinių būklę 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Danusevičius, D. 2007. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos 
mokomojoje miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. 
Lututė, ISBN 978-9955-37-016-1, 103 p.  

2. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė. 
3. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – 

K.: Lututė.  
4. Vaičys M. ir kt. 2006. Miško augaviečių tipai. Kaunas, 95 p. 
5. Miško atkūrimas ir įveisimas (teisės aktų rinkinys). LR Aplinkos ministerijos Miškų 

departamentas.- Vilnius, 2011.- 93 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

10. Navasaitis, A. 2008. Miško žvėrys. – K.: Lututė . 
11. Karazija S. ir kt. 2008. Miško ekologija. Vilnius, 293 p. 
12. Riepšas E. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai, žemės ūkiui 

nenaudojamose žemėse: Vilnius, 2005.- 37 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. E. Riepšas, prof. dr. D. Danusevičius, doc. dr. J. Račinskas, 
lekt. dr. J. Bačkaitis, lekt. dr. R.Špinkytė-Bačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius, doc. dr. V. Suchockas 
Aprašą parengė: prof.. dr. G. Brazaitis, prof. habil. dr. E. Riepšas, prof. dr. D. Danusevičius, doc. dr. 
J. Račinskas, lekt. dr. J. Bačkaitis   
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jonas Saladis Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 m. gruodžio 18 d., Protokolo Nr. 13 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B018 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškininkystės kompleksinė praktika 2 
Pavadinimas anglų kalba: Forestry complex field practice 2 
Dalyko apimtis: 4 kreditų, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 80 val., savarankiškam darbui 27 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Mokomoji praktika 80 Pasirengimas mokomosios praktikos 

atsiskaitymui 
27 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: kompleksiškai suteikti praktinius miškininkystės įgūdžius, paremtus 
teorinėmis įvairių miškininkystės disciplinų žiniomis; praktiškai įsisavinant miško kenkėjų ir 
medžiojamųjų žvėrių apskaitos metodus, įtaką medynų tvarumui ir produktyvumui bei galimybes 
šiuos rodiklius pagerinti įvairiais miško kirtimo būdais ir metodais. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti medynų formavimo ir kirtimų, 
medžioklėtyros pagrindų bei miško apsaugos teorinius kursus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios: 

- žinos kaip vertinti miško apsaugos priemonių efektyvumą; 
- žinos kaip vertinti elninių žvėrių žiemos ganyklų būklę; 
- žinos kaip vertinti ugdymo kirtimų atlikimo kokybę ir jų efektyvumą. 

 
Specialieji gebėjimai: 
- gebės identifikuoti svarbesnius miško kenkėjus ir ligas bei jų daromą žalą; 
- gebės identifikuoti natūroje atliktų miško kirtimų rūšis, būdus, metodus bei vertinti jų vykdymo 
tikslingumą ir kokybę; 
- gebės tinkamu laiku bei tinkamai parinktose teritorijose vykdyti medynų formavimo ir kirtimų 
darbus sprendžiant miškininkystės gamybines problemas; 
- gebės tinkamai organizuoti ir vykdyti medžiojamųjų gyvūnų apskaitas; 
- gebės įvertinti medynų dendrometrinius parametrus ir vadovaujantis normatyvais spręsti apie 
pagrindinių ar tarpinių kirtimų tikslingumą. 
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Vertybės: 
- atsakomybė už atliekamą darbą; 
- atsakomybė prieš ateities kartas. 
- gamtą tausojančių tradicijų puoselėjimas. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir 
analizė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, 
interpretavimas ir integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų 
argumentavimas naujose situacijose. 
 
Dalyko turinys: 
   Mokomoji praktika: (80/27) 

1. Medžioklės būdai. Medžioklė su varovais miške. [Medžioklėtyros pagrindai - Mokslo ir 
mokymo medžioklės plotai] (6 val. (Mp) / 2 val. (Kt)). 

2. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege 
dukartinio apėjimo būdu. Elninių žvėrių apskaitos pagal ekskrementus. Plėšriųjų 
medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal ekskrementus. [Medžioklėtyros pagrindai - Mokslo ir 
mokymo medžioklės plotai] (6/2). 

3. Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklės vertinimas. [Medžioklėtyros pagrindai - Mokslo ir 
mokymo medžioklės plotai] (6/2). 

4. Medžioklės plotų technologinis ir biotechninis tvarkymas. [Medžioklėtyros pagrindai - 
Mokslo ir mokymo medžioklės plotai] (6/2). 

5. Susipažinimas su vabzdžių  paieškos, rinkimo, marinimo metodais; vabzdžių skleidimo būdai 
ir technika; kolekcijų sudarymo būdai ir priežastys; vabzdžių etiketavimas ir katalogavimas; 
ligų ir vabzdžių pažeidimų identifikavimo metodai. [Augalų apsauga - ASU] (6/2) 

6. Spygliuočių kenkėjų bei ligų paieška medynuose. [Augalų apsauga – Dubravos EMMU] 
(6/2) 

7. Lapuočių kenkėjų bei ligų paieška medynuose. [Augalų apsauga - Dubravos EMMU] (6/2) 
8. Vabzdžių bei ligų identifikavimas laboratorijoje bei kolekcijų sudarymas. [Augalų apsauga - 

ASU] (6/2) 
9. Miško gaisrų stebėjimo, profilaktinių ir priešgaisrinių saugos priemonių sistemų vertinimas 

[Augalų apsauga – Dubravos EMMU] (6/2) 
10. Susipažinimas su pagrindiniais ir tarpiniais miško kirtimais bei jų taikymu atsižvelgiant į 

medynų amžių, mišrumą, pomiškio kiekį ir perspektyvumą, medžių pasiskirstymą klasėmis. 
Ugdymo normatyvai ir jų taikymas natūroje. [Medynų formavimas ir kirtimai – Kazlų Rūdos 
MMU] (6/2) 

11. Jaunuolynų ugdymo kirtimų planavimas ir vykdymas. Kirstinų medžių atrinkimas grynuose ir 
mišriuose medynuose. [Medynų formavimas ir kirtimai – Kazlų Rūdos MMU] (6/2) 

12. Biržių atribojimas retinimo arba einamojo kirtimo kirtimuose. Kirstinų medžių atrinkimo 
principai. [Medynų formavimas ir kirtimai – Kazlų Rūdos MMU] (6/2) 

13. Kirstinų medžių atranka vykdant atvejinius ir atrankinius kirtimus. Bioįvairovės ir priedangos 
medžiai. [Medynų formavimas ir kirtimai – Kazlų Rūdos MMU] (6/2) 

14. Baigiamoji diena (2/1) 
 Dalyko studijų metodai: lauko praktika, darbas grupėmis, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Iniciatyvumas, aktyvumas praktikos metu 0,3 Visos praktikos metu 
Atsiskaitymas už mokomąją praktiką 0,7 Praktikos pabaigoje 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos kaip vertinti 
miško apsaugos 
priemonių efektyvumą 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Žinos kaip vertinti 
elninių žvėrių žiemos 
ganyklų būklę 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Vertinti miško 
ekosistemų būklę, 
miškininkavimo 
technologijų, miško 
ūkio  efektyvumą Žinos kaip vertinti 

ugdymo kirtimų 
atlikimo kokybę ir jų 
efektyvumą 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Gebės identifikuoti 
svarbesnius miško 
kenkėjus ir ligas bei jų 
daromą žalą 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Identifikuoti žolinius 
ir sumedėjusius 
miško augalus, 
grybus, vabzdžius, 
įprastus, saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, 
ekologines 
problemas 

Gebės identifikuoti 
natūroje atliktų miško 
kirtimų rūšis, būdus, 
metodus bei vertinti jų 
vykdymo tikslingumą 
ir kokybę 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Taikyti  GIS ir kitas 
informacines 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  apskaitai, 
planavimui ir 
administravimui 

Mokės įvertinti 
medynų 
dendrometrinius 
parametrus ir 
vadovaujantis 
normatyvais spręsti 
apie pagrindinių ar 
tarpinių kirtimų 
tikslingumą 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, 
atsižvelgiant į miško 
gamtinį potencialą, 

Gebės tinkamu laiku 
bei tinkamai parinktose 
teritorijose vykdyti 
medynų formavimo ir 
kirtimų darbus 

Lauko praktika Klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

sprendžiant 
miškininkystės 
gamybines problemas 

socialinius 
ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius 
gyvūnus, organizuoti 
miško ūkio ir miško 
įmonės veiklą, 
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti 
vertinti miško ūkio 
įmonių veiklos 
efektyvumą 

Gebės tinkamai 
organizuoti ir vykdyti 
medžiojamųjų gyvūnų 
apskaitas 

Lauko praktika Klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Juodvalkis A., Kairiūkštis L. 2009. Medynų formavimas ir kirtimai. Akademija. 
Navasaitis A., Pėtelis K. 1998. Medžioklė. Kaunas. 
Ulevičius A., Juškaitis R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. Kaunas. 
Miško kirtimų taisyklės. 2010. 
Dabkevičius Z., Vasiliauskas A., Žiogas A. 2006. Miško fitopatologija. Kaunas. 
Žiogas A. (sud.) 2000. Miško apsaugos vadovas. Kaunas. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Padaiga V. 1996. Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai. Vilnius. 
Lešinskas A., Pileckis S. 1967. Vadovas Lietuvos vabzdžiams pažinti. Vilnius. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. J. Bačkaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. A. Žiogas, doc. dr. K. Pėtelis, doc. dr. J. Račinskas, dokt. G. 
Palekas, dokt. G. Narauskaitė, dokt. P. Mulerčikas. 
Aprašą parengė: lekt. dr. J. Bačkaitis, prof. habil. dr. A. Žiogas, doc. dr. K. Pėtelis, doc. dr. J. 
Račinskas.  
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 2014 m. sausio 8 d., 
protokolo Nr. 14 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2014 m. sausio 22 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Profesinės veiklos praktika 
Pavadinimas anglų kalba: Practice of Professional Activity 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 120 val., savarankiškam darbui 
148 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos  2   
Atsiskaitymas 12 Profesinės veiklos praktikos ataskaitos 

rengimas  
148 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suformuoti kompetenciją pagilinant žinias bei gebėjimus miškininkystės 
srityje. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę dendrometrijos, medynų 
formavimo ir kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo, miško ekologijos, dendrologijos, miško medžių 
genetikos ir sodmenų išauginimo, motorizuotos medžiapjūtės technologijų, miško apsaugos, miško 
prekių mokslo, miškų ūkio kompiuterikos, medžioklėtyros pagrindų, miško hidromelioracijos ir 
kelių, žmogaus saugos studijų dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Žinios ir jų taikymas:  

1. Žinos apie miškų apskaitą, racionalų miško naudojimą ir jų tvarkymą, žinos kaip naudotis 
miškotvarkos projektu. 

2. Mokės identifikuoti dirvožemio tipus, miško produkciją, ekologines problemas. 
3. Žinos miško ūkio technikos įvairovę ir galimybes ją panaudoti. 

Specialieji gebėjimai: 
1. Gebės taikyti miškininkavimo technologijas, organizuoti miško ūkio veiklą. 
2. Gebės veisti ir auginti medynus skirtingos paskirties miškuose. 
3. Gebės analizuoti miško naudojimą taikant tvarios miškininkystės principus. 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Turės komandinio darbo įgūdžių miškų ūkio planavimo ir vykdymo darbuose. 

Vertybinės nuostatos: 
1. Įgis pasitikėjimą savo jėgomis, bei požiūrį į kokybiškai atliekamą darbą. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalykų sąvokų aptarimas miškų ūkio įmonės veikloje. 
2. Įgytų žinių ir gebėjimų įsisavinimas atliekant konkrečius darbus. 
3. Praktinių miškų ūkio veiklos problemų sprendimas įvairiose situacijose. 
4. Įvairių išklausytų disciplinų sąsaja ir teorinių žinių panaudojimas praktikoje. 

 
Dalyko turinys: 
Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje būtina charakterizuota ir išanalizuoti šias pagrindines temas: 

1. Dendrometrija ir miškotvarka (0/18): miškotvarkos projektas, jo dalys, laikotarpis miškų 
ūkio įmonėje naudojami miško produkcijos apskaitos metodai, gaminami asortimentai, jų 
apskaita. 

2. Miško eksploatacija (0/18): Miškų ūkio įmonės medienos ruošos programa, jos vykdymo 
ypatumai. Medienos ruošos technologija mechanizmu parkas. 

3. Miško darbų organizavimas (0/24): Analizuojama miško auginimo ir medienos ruošos darbų 
planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarka, girininkijos mėnesinė ataskaita. 

4. Miškų įmonės valdymas (0/16): Analizuojama miškų urėdijos valdymo sistema, aptariamas 
miškų žinybos valdymas. 

5. Miško atkūrimas ir įveisimas (0/32): Analizuojamas miškų įmonės paskutinių 5 m. atkuriamų 
ir įveistų miškų charakteristika, atkūrimo būdai, technologijos, želdinių priežiūros ir kokybės 
darbai. Aptariamas miško žėlimas ir priemonės jam skatinti. 

6. Medynų kirtimai (0/32): Analizuojamos paskutinių 5 m. pagrindinių ir ugdomųjų kirtimų 
apimtys, kirtimo rūšių ir būdų parinkimas, problemos ir tendencijos. 

7. Miško apsauga (0/8): Analizuojami įmonėje miškų būklę lemiantys faktoriai. Aptariamas 
naudojamos apsaugos priemonės, pažeistų medynų apskaita. 

 
Dalyko studijų metodai:  
Atliekant profesinės veiklos praktiką naudotini šie metodai: 

1. Miškų ūkio įmonių veiklos dokumentacija ir jos analizė bei apibendrinimas; 
2. Komandinis darbas; 
3. Realių situacijų aptariant miško atkūrimo bei kirtimų technologijas sprendimas ir 

įgyvendinimo praktikoje; 
4. Teorinių žinių, įvairių disciplinų sąsajos įtvirtinimas natūroje konkrečioje miško įmonėje. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Profesinės veiklos praktikos ataskaita 0,5 Pasibaigus praktikai 

Ataskaitos gynimas 0,5 Pasibaigus praktikai 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Įgyti žinių apie miško 
išteklių apskaitą, racionalų 
miško naudojimą, 
svarbiausias miškų ūkio 
veiklos sritis, miškų ūkio 
tvarkybą (organizavimą ir 
vadybą), jų taikymą 
organizuojant tvarų miško 
ūkį 

Žinios apie miškų apskaitą, 
racionalų miško naudojimą, 
kaip naudotis miškotvarkos 
projektu. 
 
Mokės identifikuoti medienos 
produkciją, ekologines 
problemas. 
 
Žinos miško ūkio technikos 
įvairovę ir galimybes ją 
panaudoti. 

Analizė, 
Medienos 
produkcijos 
identifikavimas. 

Parinkti tinkamas 
miškininkavimo 
technologijas, atsižvelgiant 
į miško gamtinį potencialą, 
socialinius ekonominius 
poreikius ir 
medžiojamuosius gyvūnus, 
organizuoti miško ūkio ir 
miško įmonės veiklą,  
laikantis žmogaus ir 
aplinkos saugos 
reikalavimų, gebėti vertinti 
miško ūkio įmonių veiklos 
efektyvumą 

Gebės taikyti miškininkavimo 
technologijos, organizuoti 
miškų ūkio veiklą. 
 
Gebės veisti ir auginti medynus 
skirtingos paskirties miškuose. 
 

Analizė, 
ekspertų 
metodas, realių 
situacijų 
įgyvendinimas 
praktikoje. 

Priimti tinkamus 
sprendimus miško medžių 
adaptyvumui, tvarumui, 
ūkinei vertei 
besikeičiančiomis aplinkos 
sąlygomis. 

Gebės analizuoti miško 
naudojimą taikant tvarios 
miškininkystės principus. 
 

Komandinis 
darbas, teorinių 
žinių 
įtvirtinimas 
praktikoje. 

Planuoti bendrąją strategiją 
ir dirbti savarankiškai bei 
komandoje. 

Turės komandinio darbo 
įgūdžių miško ūkio veiklos 
planavimo ir vykdymo 
darbuose 
 
 

Ataskaita ir 
atsiskaitymas. 

Pasitikėjimas savo jėgomis, 
ryžtas prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus 

Įgis pasitikėjimą savo jėgomis 
bei požiūrį kokybiškai 
atliekamą darbą 

Komandinis 
darbas. 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Gradeckas A. Malinauskas A. Miško želdynų veisimo biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei 
patirtis Lietuvoje. - Kaunas: Lututė, 2005.-404 p. 

2. Karazija S. ir kt. Miško ekologija, 2008 
3. Medynų formavimas ir kirtimai. 2009. /Juodvalkis A., Kairiūkštis L. / Kaunas: Lututė.  240 p. 
4. Račinskas J. Miško sodmenų auginimas. – Akademija, 2008. 
5. Danusevičius ir kt. 2006-2010. Internetinis mokomasis puslapis „Miško medžių genetika ir 

biotechnologijos“ http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: Doc. dr. Janina Šepetienė 
Kiti dalyko dėstytojai: Lekt. dr. Jonas Saladis 
Aprašą parengė: Doc. dr. Janina Šepetienė 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: Doc. dr. Edmundas Bartkevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotyros ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. 10 mėn. 09 d., 
protokolo Nr. 5). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEBDB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Baigiamasis darbas  
Pavadinimas anglų kalba: Final Theses 
Dalyko apimtis: 12 ECTS kreditų, 320 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., 
savarankiškam darbui 272 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Semestras  Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Konsultacijos 24 
Baigiamojo darbo rengimas ir 
gynimas 

272 
8 

Viešas baigiamojo darbo 
gynimas 

24   

Iš viso 48  272 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamos studijų 

programos 
Privalomasis 

Studijų dalyko tikslas:  
Ugdyti bendrąsias ir pasirinktos studijų krypties dalykines kompetencijas ir gebėjimus atlikti 
tyrimus. Parengti baigiamąjį darbą ir į apginti. Naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų pasiekimais ir metodais ugdyti gebėjimus rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms 
mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti.  Pasirengti magistratūros studijoms. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Ginant baigiamąjį darbą turi būti išlaikyti visi studijų programoje numatyti studijų dalykų egzaminai. 
Instituto(-ų) posėdyje yra apsvarstyta ir patvirtinta, kad baigiamąjį darbą galima gintis viešai ir nėra 
kitų įsiskolinimų.  
Dalyko studijų pasiekimai: 
Studentas, apgynęs pirmosios pakopos studijų baigiamąjį darbą, geba rinkti ir analizuoti duomenis, 
reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis 
fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1. Geba įvertinti dalyko būklę pagal literatūros šaltinius; 
2. Geba formuluoti mokslinę hipotezę, problemą, iškelti darbo tikslą ir uždavinius; 
3. Gebai parinkti tinkamus ir taikyti įvairius metodus studijuojamos krypties tyrinėjimams; 
4. Geba analizuoti duomenis; 
5. Geba formuluoti išvadas. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Geba perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims; 
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2. Geba kritiškai vertinti informaciją; 
3. Sugeba analizuoti žinias, jas sisteminti ir priimti savarankiškus sprendimus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

- Darbo apimties atitikimas Miškų ir ekologijos fakulteto pirmosios pakopos universitetinių 
studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniuose nurodymuose keliamiems 
reikalavimams. 

- Darbo skyrių apimties darna. 
- Darbo įforminimo kokybė. 
- Baigiamojo darbo sistemiškumas, vientisumas. 
- Kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumas, akademiškumas. 
- Darbo dalyko būklės įvertinimas pagal literatūros šaltinius (išsamumas, pakankamumas), 

mokslinių literatūros šaltinių citavimas. 
- Problemos, hipotezės (problemos sprendimo idėjos), tikslo ir uždavinių formuluotės. 
- Darbo metodų įvertinimas (adekvatumas, tikslingumas). 
- Statistinių metodų įvertinimas (adekvatumas, tikslingumas). 
- Duomenų pakankamumo, reprezentatyvumo įvertinimas. 
- Darbo rezultatų įvertinimas (privalumai trūkumai). 
- Išvadų moksliškumas ir pagrįstumas darbo duomenimis ir iškeltiems uždaviniams. 
- Turinio ir pavadinimo atitiktis. 
- Žinios tiriamajame dalyke. 
- Žodinis pristatymas, kalbos sklandumas, akademiškumas, specialybės terminų ir 

specialybės kalbos leksinių junginių vartojimas reikiamame kontekste. Sugebėjimas 
diskutuoti, atsakinėti įklausimus. Pristatymo sistemiškumas, vientisumas, nuoseklumas ir 
atitikimas keliamiems reikalavimams 

- Grafinis darbo pateikimas. 
Bendrieji studijų dalyko reikalavimai  
Pirmosios studijų pakopos baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Pirmosios pakopos 
universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniuose nurodymuose pateiktais 
reikalavimais ir rekomendacijomis. Baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo pasirinktos temos, 
atliktų tyrimų, sukauptos medžiagos. Rekomenduojama darbo apimtis yra ne mažiau kaip 30 (1,5 
spaudos lankas ir 60000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus) puslapių, neįskaitant priedų. Baigiamojo 
darbo struktūrą sudaro tokie privalomi elementai: titulinis lapas; turinys; santrauka lietuvių ir 
užsienio (anglų) kalbomis; įvadas; literatūros apžvalga (situacijos analizė); darbo metodika; darbo 
rezultatai; išvados (ir pasiūlymai, rekomendacijos); literatūra; priedai (jeigu jų yra). Baigiamajame 
darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 mokslinės informacijos šaltinių.  
Dalyko studijų metodai: 
Pirmosios studijų pakopos rezultatas yra baigiamasis darbas. Studentai skatinami rinktis 
baigiamosios darbo temas jau 3 (nuolatinėse), 4 (ištęstinėse) kurso metu ar net anksčiau. Baigiamasis 
darbas rengiamas 8-ojo semestro pradžioje ir baigiamas darbo gynimu. Pirmosios studijų pakopos 
baigiamasis darbas rengiamas pagal Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) 
baigiamojo darbo rengimo metodinius nurodymus, patvirtintus Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos 
studijų reikalams protokolo nr. ??. Individualus studento baigiamojo darbo rengimas vykdomas pagal 
patvirtintą baigiamojo darbo užduoties programą.  
Kiekvieno etapo pabaigoje studentas ir darbo vadovas aptaria atliktus darbus, jų rezultatyvumą, 
būtinus atlikti koregavimus, naujojo darbų etapo metodiką, informacinius šaltinius. Pirmosios studijų 
pakopos baigiamasis darbas yra savarankiškas darbas, todėl baigiamąjį darbą rengiantis  studentas 
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pats atsako, kaip tai yra numatyta Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo 
darbo rengimo metodiniuose nurodymuose, už darbo kokybę. 
Viešo gynimo metu studentas pristato baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, apibrėžia tikslą ir 
uždavinius, išdėsto taikytus metodus ir gautus rezultatus, įvertina gautų rezultatų reikšmingumą.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra 
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų svertinė vertinimo sistema. Darbo gynimo 
institute metu studentas trumpai pristato darbo tikslą, uždavinius ir kokius metodus taikydamas gavo 
rezultatus, pakomentuoja gautus rezultatus, įvertina jų reikšmingumą. Po to, studentas atsako į 
instituto komisijos narių klausimus. Atsižvelgiant į studento pasisakymą, atsakymus į klausimus, 
institutas priima sprendimą dėl instituto rekomendacijos ginti darbą viešai. Jeigu sprendimas yra 
teigiamas, tai paskiriamas recenzentas ir studentas gali tęsti darbo recenzavimo ir gynimo procedūrą. 
Recenzentas perskaito darbą ir atlieka jo įvertinimą pagal šiuos kriterijus:  darbo struktūros 
atitikimas nustatytiems reikalavimams; darbo tikslo, uždavinių, tyrimo objekto suformulavimas ir 
suderinimas; tyrimo metodikos pasirinkimo pagrįstumas ir tyrimo metodų naujumas; darbo tikslo ir 
uždavinių įgyvendinimo laipsnis (pagal kiekvieną uždavinį); santraukos informatyvumas; kalbos 
stiliaus ir rašybos taisyklingumas; lentelių, paveikslų ir formulių apiforminimas; literatūros 
pasirinkimas, susisteminimas, jos pritaikymas teoriniams teiginiams ir tyrimo rezultatams pagrįsti; 
darbo rezultatų (analizės, skaičiavimų, projektavimo) vertė ir pateikimo kokybė; darbo rezultatų 
apibendrinimas; išvadų pagrįstumas. Pagal kiekvieną kriterijų recenzentas atlieka įvertinimą. 
Recenzijos pabaigoje atliekamas bendras darbo įvertinimas 10 balų sistemoje.  
Baigiamųjų darbų viešo gynimo metu studentas pristato baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, 
apibrėžia tikslą ir uždavinius, išdėsto taikytus metodus ir gautus rezultatus, įvertina gautų rezultatų 
reikšmingumą.  
Baigiamųjų darbų viešasis gynimo metu recenzentas pristato recenziją, atskleisdamas pagrindinius 
darbo privalumus bei trūkumus ir paskelbia galutinį įvertinimą. Studentas, argumentuodamas 
baigiamuoju darbu, teorinėmis žiniomis ir praktiniais gebėjimais, atsako į recenzento pastabas. 
Komisijos pirmininkas ir nariai pateikia studentui klausimus ir išklauso jo atsakymus. Klausimai turi 
būti tiesiogiai susiję su baigiamojo darbo tema, jos teorinių, metodinių ir praktinių aspektų bei gautų 
rezultatų aiškinimu. Klausimus gali pateikti kiti viešajame gynime dalyvaujantys asmenys 
(dėstytojai, studentai). Pirmininkas apibendrina gynimo rezultatus. Kiekvienas komisijos narys 
atlieka asmeninį baigiamųjų darbų vertinimą 10 balų sistemoje pagal šiuos kriterijus: baigiamojo 
darbo išbaigtumas, tyrimo sistemiškumas ir gilumas (reikšmingumo koeficientas – 0,50); studento 
gebėjimas sistemiškai atskleisti baigiamojo darbo rezultatus (reikšmingumo koeficientas – 0,20); 
atsakymų į klausimus išsamumas (0,20); studento elgsena ir baigiamojo darbo bei demonstracinės 
medžiagos estetinė išvaizda (reikšmingumo koeficientas – 0,10);. Komisijos pirmininkas sudaro 
vertinimų suvestinę, įtraukdamas recenzento įvertinimą, ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo būdu 
nustato galutinį vertinimą. Esant ribiniam vertinimui, lemia komisijos pirmininko nuomonė. 
Vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai  
Viešas gynimas 1,0 Viešo gynimo metu 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais  
 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi 
studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi 
studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Geba įvertinti 
dalyko būklę 
pagal literatūros 
šaltinius 

Geba formuluoti 
mokslinę 
hipotezę, 
problemą, iškelti 
darbo tikslą ir 
uždavinius 

Gebai parinkti 
tinkamus ir 
taikyti įvairius 
metodus 
studijuojamos 
krypties 
tyrinėjimams 

Geba analizuoti 
duomenis; 

Planuoti mokslinius ar 
technologinius tyrimus, 
interpretuoti statistinės 
analizės rezultatus 
(Miškininkystės studijų 
programa) 
Integruojant teorines žinias 
nagrinėjama tema, 
identifikuoti pasirinktą 
tyrimo problemą, analizuoti 
anksčiau atliktus 
atitinkamos temos darbus, 
pritaikyti metodiką 
tyrimams bei projektiniams 
sprendimams atlikti ir 
formuluoti išvadas bei 
galimus problemus 
sprendimo būdus 
(Taikomosios ekologijos 
studijų programa) 
Geba planuoti mokslinius ar 
technologinius tyrimus, 
interpretuoti  statistinės 
analizės rezultatus, 
naudojantis fundamentinių 
ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų pasiekimais ir 
metodais (Miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
studijų programa) 

Geba formuluoti 
išvadas 
 

Suprasti specializuotus tekstus 
ir techninius terminus, 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir pristatyti 
pranešimus. Sprendžiant 
teorinius-praktinius ir 
praktinius uždavinius parinkti, 

Geba perteikti 
apibendrintą 
informaciją 
specialistams ir 
kitiems asmenims 

Pirmosios studijų 
pakopos baigiamasis 
darbas rengiamas pagal 
Pirmosios pakopos 
universitetinių studijų 
(bakalauro) baigiamojo 
darbo rengimo 
metodinius nurodymus, 
taip pat baigiamojo darbo 
rengimo užduotį. 
Pirmosios studijų 
pakopos studentas dirba 
savarankiškai. Jį 
konsultuoja darbo 
vadovas ir konsultantas 
(jeigu jis paskirtas).  
Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijai 
ginamo darbo autorius 
naudodamas vizualines 
priemones pristato savo 
darbą, įvardindamas 
darbo pavadinimą, 
objektą, apibrėžia tikslą ir 
uždavinius, išdėsto 
taikytus metodus ir 
gautus rezultatus, įvertina 
gautų rezultatų 
reikšmingumą. Pranešėjui 
užduodami klausimai, jis 
įtraukiamas į diskusiją 
baigiamojo darbo 
rengimo tema. 

Vertinant dalyko 
rezultatus, taikoma 
dešimties balų svertinė 
vertinimo sistema.  
Vertinant darbą 
atsižvelgiama į darbo 
struktūros atitikimą 
nustatytiems 
reikalavimams; darbo 
tikslo, uždavinių, tyrimo 
objekto suformulavimą ir 
suderinimą; tyrimo 
metodikos pasirinkimo 
pagrįstumą ir tyrimo 
metodų naujumą; darbo 
tikslo ir uždavinių 
įgyvendinimo laipsnį; 
santraukos 
informatyvumą; kalbos 
stiliaus ir rašybos 
taisyklingumą; lentelių, 
paveikslų ir formulių 
apiforminimą; literatūros 
pasirinkimą, 
susisteminimą, jos 
pritaikymą teoriniams 
teiginiams ir tyrimo 
rezultatams pagrįsti; 
darbo rezultatų vertę ir 
pateikimo kokybę; darbo 
rezultatų apibendrinimą; 
išvadų pagrįstumą, žodinį 
pristatymą, kalbos 
sklandumą, 
akademiškumą, 
specialybės terminų ir 
specialybės kalbos 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi 
studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Sugeba analizuoti 
žinias, jas 
sisteminti ir 
priimti 
savarankiškus 
sprendimus 

taikyti ir  tarpusavyje sieti 
skirtingas dalykinę 
informaciją, siekiant 
racionalaus gamtos, žmogaus, 
technikos ir technologinių 
veiksnių derinio. Naudoti 
mokslinius, teisinius ir kitus 
spec. informacijos šaltinius, 
juos atsirinkti, sisteminti, 
vertinti ir pritaikyti praktikoje 
(Miškininkystės ir 
Taikomosios ekologijos 
studijų programos).  
Gebės savarankiškai vykdyti, 
planuoti, organizuoti ir vertinti 
rekreacinės infrastruktūros 
plėtros miškuose, želdyno 
tvarkymo veiklas, integruotai 
taikant kompleksines 
technologijas, organizacines ir 
metodines priemones, didinant 
sumedėjusios augalijos 
adaptyvumą, miško, želdyno 
ekosistemų tvarumą, išsaugant 
regiono rekreacinį potencialą, 
kraštovaizdžio savastį 
besikeičiančiomis rekreacinės 
ir kitomis antropogeninės 
apkrovos sąlygomis. Gebės 
bendrauti su specialistais ir 
visuomene sprendžiant miestų 
ir rekreacinės miškininkystės 
profesinės veiklos ar studijų 
srities uždavinius, pristatant 
atliktą veiklą, jos rezultatus. 
Gebės naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus specialiosios 
informacijos šaltinius,  juos 
atsirinkti,  sisteminti,  vertinti 
ir pritaikyti profesinėje 
praktikoje; (Miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
studijų programa) 

Geba kritiškai 
vertinti 
informaciją 

leksinių junginių 
vartojimą reikiamame 
kontekste, sugebėjimą 
diskutuoti, atsakinėti 
įklausimus, kritiškai 
mąstyti, pristatymo 
sistemiškumą, 
vientisumą, žinias 
tiriamajame dalyke, 
grafinį darbo pateikimą. 
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Anotacija anglų kalba:  
The structure of subject: 12 ECTS, 350 h, 48 of consultations 272 of self studies out of total hours. 
To defend bachelor theseses all the exam have to be passed.  
Study course aims to develop research skills and to prepare for master studies. In the study course 
(Bachelor theses) students demonstrate their abilities to use scientific literature, to analyse, organise, 
interpret the literature; to develop scientific problem (construct hypothesis), propose the aim and 
tasks, to use adopt  methodologies, to perform data analyses, interpret and summarise it, to formulate 
conclusions and suggestions solving problems on studying area. Students are able to present results 
of the study and develop discussion.  
Bachelor thesis is prepared within the schedule agreed with the supervisor and is approved by the 
head of the department. A ten-point criterion assessment system is applied to assess the 
achievements of the students according to recommended indices set in the rules of Bachelor thesis 
preparation and defence proved by study commission of Faculty of Forest Sciences and Ecology. 
After study course is ended Bachelor degree is achieved. 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
-Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1 t. Vilnius, 2004. 
-Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997. 
-Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniai 
nurodymai, patvirtintus MEF tarybos studijų reikalams protokolo nr. ??,. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
-Day Robert A. How to write and publish scientific paper / 5th edition. Cambrige: Cambrige 
University Press, 1998. 
-Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989. 
-Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003. 
-Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas (Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas). 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas Studijų 
programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas (Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas) 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:  2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. 
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                  Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: IFISB057 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškų ūkio technika 
Pavadinimas anglų kalba: Forestry Machinery 
Dalyko apimtis: 4 kreditai (1 kreditas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute, 3 kreditai 
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute), 107 valandos (27 val. JTII, 80 val. ŽŪISI), iš jų 
kontaktiniam darbui 56 val. (14 val. JTII, 42 val. ŽŪISI), savarankiškam darbui 51 val.(13 val. 
JTII, 38 val. ŽŪISI). 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28 (7 JTMI ir 21 

ŽŪISI) 
Kursinis darbas 30  

(8 JTMI ir 
22 ŽŪISI) 

Praktiniai darbai 24 (6 JTMI ir 18 
ŽŪISI) 

Pasirengimas egzaminui 21  
(5 JTMI ir 
16 ŽŪISI) 

Konsultacijos 2 (0,5 JTMI ir 1,5 
ŽŪISI) 

  

Egzaminas 2 (0,5 JTMI ir 1,5 
ŽŪISI) 

  

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingi studijų pagrindų privalomųjų dalykų žinių 
pagrindai. 
Studijų dalyko tikslas: Perteikti daugiau žinių bei suformuoti gebėjimus miškų ūkio inžinerijos 
srityje.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir jų taikymas: 
1. Moka apibūdinti miškų ūkio mašinų rūšis, jų pranašumus bei trūkumus. 
2. Žino kirtaviečių ruošimo želdinimui, daigynų ir miško sodinamųjų, tręšiamųjų, želdynų apsaugos 
mašinų bei įtaisų, miško ugdymo darbų, medienos ruošos mašinų sandarą, veikimą ir technologinius 
režimus. 
Specialieji gebėjimai: Geba kvalifikuotai parinkti ir įvertinti miškų ūkio mašinas. 
Bendrieji gebėjimai: Geba mokytis savarankiškai ir dirbti komandoje. 
Vertybinės nuostatos:  

- siekti racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 
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- nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 
- teigiamas požiūris į kūrybingą darbą; 
- pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. 
3. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose. 
4. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1. Bendros žinios apie traktorius ir automobilius bei kitas savaeiges miško mašinas. 1 val. 
2. Traktorių ir automobilių, jų sistemų bei mazgų sandara, veikimas, pagrindiniai reguliavimai. 3 val. 
3. Savaeigių miško ruošos mašinų konstrukciniai ypatumai. 1 val. 
4. Jėgos mašinų galios balanso teorinė samprata. 1 val. 
5. Mašinų techninė eksploatacija ir aptarnavimas. 1 val. 
6. Kirtaviečių tvarkymo mašinos bei padargai. 1 val. 
7. Mašinos bei padargai ruošti kirtavietes želdinimui. 2 val. 
8. Žemės dirbimo padargai bei mašinos. 2 val. 
9. Sėjamosios ir sodinamosios. 2 val. 
10. Tręšiamosios. 2 val. 
11. Augalų apsaugos mašinos bei įtaisai. 2 val. 
12. Miško priežiūros mašinos, padargai bei įrankiai. 1 val. 
13. Laistymo bei miško gaisrų gesinimo mašinos ir įrenginiai. 1 val. 
14. Miško melioracijos ir žemės kasimo mašinos. 1 val. 
15. Sėklų rinkimo, valymo ir rūšiavimo mašinos bei įrenginiai. 1 val. 
16. Medžių kirtimo mašinos. 2 val. 
17. Nukirstų medžių apdorojimo mašinos. 1 val. 
18. Medienos ištraukimo ir transportavimo mašinos bei priemonės. 2 val. 
19. Medienos krautuvai. 1 val. 
   Praktiniai darbai: 
1. Vidaus degimo variklių mechanizmai ir sistemos. 3 val. 
2. Traktorių ir savaeigių mašinų transmisijos. 3 val. 
3. Žemės dirbimo padargai bei sodmenų iškasimo mašinos. 3 val. 
4. Mašinos bei padargai ruošti kirtavietes želdinimui. 3 val. 
5. Tręšiamosios, sėjamosios ir sodinamosios. 3 val. 
6. Augalų apsaugos ir miško priežiūros mašinos. 3 val. 
7. Sėklų ruošimo mašinos. 3 val. 
8. Autokrautuvai. 3 val. 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga pateikiama daugialypės aplinkos (multimedia) priemonėmis. Studentai prieš 
paskaitų ciklą elektroninėje laikmenoje gauna pilną paskaitų komplektą ir iš anksto prieš paskaitą 
susipažįsta su paskaitos medžiaga. Paskaitose bus analizuojami konkretūs atvejai, stengiantis į 
diskusijas įtraukti studentus. 
Praktinių darbų metu bus nagrinėjama įvairių miško mašinų sandara, veikimas ir technologiniai 
režimai. 
Konsultacijos prieš egzaminą padės geriau jam pasirengti. 
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Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Bus taikoma dešimties balų 
kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Praktinių darbų atlikimo vertinimo svorio koeficientas 0,20, 
kursinio darbo – 0,30, egzamino – 0,50. Egzamino metu studentams bus pateikiami probleminiai bei 
žodiniai klausimai. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Praktinių darbų rezultatų pateikimas 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Kursinis darbas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Per egzaminų sesiją 
Pastaba: Egzaminą leidžiama laikyti tik turint teigiamą visų praktinių darbų vertinimą. Egzaminas iš 
viso studijų dalyko turinio laikomas raštu, tik jį įvertinus teigiamai, skaičiuojamas galutinis 
vertinimas. 
Kursinio darbo tematika: 1. Vaisių ir kankorėžių rinkimas. 2. Sėklų paruošimas. 3. Miško daigyno 
sklypo įrengimas. 4. Žemės dirbimas miško daigyne. 5.Tręšimas miško daigyne. 6. Sėja miško 
daigyne. 7. Pasėlių priežiūra miško daigyne. 8. Miško augalų šaknų formavimas daigyne. 9. Sėjinukų 
ir sodinukų iškasimas. 10. Sodmenų sodinimas. 11. Sodmenų su uždaromis šaknimis auginimas. 12. 
Komposto ruošimas. 13. Kirtaviečių ir miško plotų valymas. 14. Kirtaviečių dirvos ruošimas 
želdinimui. 15. Miško želdinių bei žėlinių priežiūra ir apsauga. 16. Parama miško žėlimui. 17. 
Mažoji miško melioracija. 18. Miško kelių tiesimas ir priežiūra. 19. Priešgaisrinių mineralizuotų 
juostų įrengimas. 20. Tvenkinių kasimas. 21. Medienos ruoša. 22. Medienos kapotinių gamyba. 23. 
Malkų skaldymas. 24. Medienos nužievinimas. 25. Medienos ištraukimas ir transportavimas. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti miškų ūkio 
technikos įvairovę ir 
mokėti ją efektyviai 
naudoti ūkiniuose 
darbuose. 

Žino kirtaviečių 
ruošimo želdinimui, 
daigynų ir miško 
sodinamųjų, tręšiamųjų, 
želdynų apsaugos 
mašinų bei įtaisų, miško 
ugdymo darbų, 
medienos ruošos 
mašinų, žemės kasimo, 
krovimo bei 
transportavimo mašinų, 
sausinimo, drėkinimo 
bei laistymo mašinų  
sandarą, veikimą ir 
technologinius režimus 

Paskaitos, praktiniai 
darbai ir kursinis 
darbas 

Bus taikoma dešimties 
balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema 

Sprendžiant teorinius-
Geba kvalifikuotai 

Praktiniai darbai ir Bus taikoma dešimties 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

parinkti ir įvertinti 
miškų ūkio ir 
melioracijos mašinas 

kursinis darbas balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema 

praktinius ir praktinius 
uždavinius parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio 

 

  

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1.Giedra K., Kirka A., Slavinskas S. Automobiliai. – Kaunas, 2006. – 483 p. 
2. Giedra K., Labeckas G. ir kt. Traktoriai ir automobiliai.-V.:Academia, 1995.-545 p. 
3. Navickas, Kęstutis, Zinkevičius, Remigijus. Medienos ruošos mašinos ir energetika. Vadovėlis. – 
Akademija, Kauno r., 2008. – 284 p.  
4. Zinkevičius R. Miškų ūkio mašinos.- Kaunas.- 2003.- 114 p. 
5. Gerulaitis V., Grašys V., Janulevičius V. Melioracijos ir statybos mašinos: vadovėlis aukšt. m-klų 
studentams.- Akademija, 1996.- 254 p. 
6. Šimatonis S., Tiškevičius S. Traktorių, automobilių ir variklių teorija.:I-II dalis.-K.:LŽŪA    
leidybinis centras, 1994.-286 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Šarauskis E., Komunalinio ūkio technika. Mokymo priemonė Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 
studentams.- Akademija, 2005.- 94 p. 
2. Spruogis A., Jaskelevičius B. Atliekos ir jų tvarkymas: mokomoji knyga, VGTU: Technika, 
2000.- 210 p. 
3. Lingaitis L. P. Žemės darbų mašinos: vadovėlis Transporto inžinerijos fakulteto studentams.- 
Vilnius, VGTU.-2004.- 300 p. 
4. VALTRA. Mechaniko vadovėlis T120c, T130c, T140ec, T150c, T160c, T170c. //Iš anglų kalbos 
vertė dr. doc. G.Labeckas. –FIN-44200 Suolahti. –Printed in Finland by Kopijyvä. –Ref. no 39 833 
39 2. –2005/10. –167 p. 
5. Kohles E. Verbrenungsvrotoren., Vieweg., 2002. – 480 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Remigijus Zinkevičius (Žemės ūkio inžinerijos 
ir saugos institutas) 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. Arvydas Pauliukas (Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas) 
Aprašą parengė: doc. dr. Remigijus Zinkevičius  (Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas) 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Povilas Šniauka (Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas) 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. Dalius Vitunskas (Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas) 
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Aprobuota instituto posėdyje: Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto posėdyje, 2013-09-16, 
protokolo Nr. 3. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: AFADB011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Agronomijos pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Basics of agronomy 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos (P) 24 Pasirengimas pratyboms (Pp) 16 
Pratybos (Pr) 21 Pasirengimas egzaminui (E) 16 
Konsultacijos (K) 1   
Egzaminas (E) 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams agronomijos žinių pagrindus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Chemijos, fizikos, augalų biologijos, dirvotyros 
pagrindai. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas:  
1. Žino dabartinę Lietuvos žemės ūkio būklę ir jo integravimą į pasaulinę rinką; 
2. Žino žemės ūkio gamybos ypatumus, šakas, žemdirbystės dėsnius, žemdirbystės sistemas, augalų 

vegetacijos veiksnius ir jų reguliavimą; 
3. Išmoksta taikyti augalų kaitą; 
4. Žino piktžoles, svarbiausias žemės ūkio augalų ligas ir kenkėjus bei taiko augalų apsaugos 

priemones; 
5. Žino pagrindines organines ir mineralines trąšas bei jų naudojimą žemės ir miškų ūkyje, žemės 

dirbimo sistemas, žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo teorinius pagrindus; 
6. Žino ir taiko žemės ūkio pasėlių formavimo dėsningumus įprastinės ir alternatyviosios 

žemdirbystės sistemose. 
Specialieji gebėjimai:  
7. Geba pažinti žemės ūkio augalus, piktžoles, augalų ligas ir kenkėjus bei taikyti integruotas 

augalų apsaugos priemones ir efektyvias žemės dirbimo technologijas; 
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8. Geba formuoti žemės ūkio augalų pasėlius alternatyviosios žemdirbystės sistemose. 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
9. Geba savarankiškai ir kūrybiškai analizuoti įvairias situacijas; 
10. Geba atsakingai dirbti kolektyve. 
 
Vertybinės nuostatos: Dalyko studijų metu ugdoma pagarba žemdirbiškoms profesijoms, rūpinimasis 
žmonių sveikata ir aplinkos apsauga. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas konkrečiose situacijose; 
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; 
4. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: P24 / S16 val. (paskaitos/savarankiškas darbas) 
1. Lietuvos žemės ūkio apžvalga ir jo integravimas į pasaulinę rinką. 2/1. 
2. Žemės ūkio gamybos ypatumai, šakos. Žemdirbystės dėsniai. 1/0,5. 
3. Žemdirbystės sistemos. 1/0,5. 
4. Augalų augimo veiksniai ir jų reguliavimas. 2/1. 
5. Augalų kaita. 2/2. 
6. Žemės dirbimas. Žemės dirbimo sistemos. 4/3. 
8. Piktžolės, jų kontrolės priemonės. 2/1. 
9. Svarbiausios žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai bei augalų apsaugos priemonės. 2/1. 
10. Trąšos, jų klasifikacija, savybės ir naudojimas. 2/1. 
11. Sėja ir sodinimas. 2/1. 
12. Žemės ūkio pasėlių formavimas įprastinės ir alternatyviosios žemdirbystės sistemose. 4/4. 
 
Laboratoriniai darbai: Neplanuojami. 
 
Pratybos: Pr21 / Pp16 val. (pratybos/pasirengimas pratyboms) 
1. Žemės ūkio augalų ir jų sėklų pažinimas. 6/4.  
2. Piktžolių klasifikacija. 3/2.  
3. Piktžolių pažinimas ir pasėlio piktžolėtumo vertinimas. 3/3. 
4. Herbicidų klasifikacija ir naudojimas žemės ir miškų ūkyje. 3/3.  
5. Organinių ir mineralinių trąšų savybių aptarimas ir normų apskaičiavimas žemės ūkio augalams. 
3/2. 
6. Žemės ūkio augalų sėklų švarumo bei drėgnio nustatymas ir derlingumo apskaičiavimas. 3/2. 
 
Mokomoji praktika: Neplanuojama. 
Kursinio darbo (projekto) tematika: Neplanuojamas. 
Dalyko studijų metodai: Pagrindinė dalis informacijos pateikiama vaizdinėmis priemonėmis teorinių 
paskaitų metu, sudarant galimybę studentams jose kuo aktyviau dalyvauti. Kiekvienos paskaitos gale 
trumpai apibendrinama nagrinėta tematika. 
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Paskaita su diskusija – papildomai pagal paskaitos problematiką pateikiami klausimai, kuriuos 
klausytojai kompetentingi atsakyti.  
„Minčių lietus“ – paskaitų metu. Pateikiami klausimai ir siekiama sulaukti kaip galima daugiau 
teisingų atsakymų. Informacija užrašoma lentoje ir tik tada generuojamas atsakymas. Taip 
įtvirtinamos paskaitos žinios. 
Pratybos. Praktinius darbus studentai dirba savarankiškai pagal dėstytojo pateiktą užduotį. Prieš 
ateinant į praktinį darbą būtina perskaityti darbo aprašymą. Darbo eigoje bus skatinamas kolektyvinis 
studentų darbo stilius – diskusijos darbo grupelėse ir pasiskirstymas darbinėmis rolėmis, o darbo 
kokybės užtikrinimui – nuolatinis proceso ar sprendžiamos problemos aptarimas su dėstytoju. 
Atsiskaitymas už pratybas. Praktinių darbų gynimas bus pagrįstas įsavintos medžiagos ar gautų 
skaičiavimo duomenų aptarimu, padarytomis išvadomis. 
Konsultavimas. Studentai konsultuojami praktinių darbų metu ir prieš egzaminą, pagal dėstytojo 
paskirtą grafiką bei elektroniniu paštu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko pasiekimus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą pateikiami penki 
konkrečių atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Pratybų rezultatai pateikiami 
sąsiuvinyje. Studentai turi kiekvieną atliktą darbą atsiskaityti, aptariant gautus rezultatus ir apginant 
išvadas.  
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
Pratybos 0,4 Atsiskaitymas žodžiu 

arba raštu per 2 savaites 
po darbo atlikimo 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

1. Turėti 
agronomijos žinių 
pagrindus ir sugebėti 
jais naudotis. 

1. Žino dabartinę 
Lietuvos žemės ūkio 
būklę ir jo integravimą 
į pasaulinę rinką; 

2. Žino žemės ūkio 
gamybos ypatumus, 
šakas, žemdirbystės 
dėsnius, žemdirbystės 
sistemas, augalų 
vegetacijos veiksnius 
ir jų reguliavimą; 

Pagrindinė dalis 
informacijos pateikiama 
vaizdinėmis priemonėmis 
teorinių paskaitų metu, 
sudarant galimybę 
studentams jose kuo 
aktyviau dalyvauti. 
Kiekvienos paskaitos gale 
trumpai apibendrinama 
nagrinėta tematika. 
Paskaita su diskusija – 

Atsiskaitymas už 
pratybas žodžiu 
arba raštu, 
egzaminas raštu. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

3. Taiko augalų kaitą; 
4. Žino piktžoles, 

svarbiausias žemės 
ūkio augalų ligas ir 
kenkėjus bei taiko 
augalų apsaugos 
priemones; 

5. Žino pagrindines 
organines ir 
mineralines trąšas bei 
jų naudojimą žemės ir 
miškų ūkyje, žemės 
dirbimo sistemas, 
žemės ūkio augalų 
sėjos ir sodinimo 
teorinius pagrindus; 

6. Žino ir taiko žemės 
ūkio pasėlių 
formavimo 
dėsningumus 
įprastinės ir 
alternatyviosios 
žemdirbystės 
sistemose; 

7. Geba pažinti žemės 
ūkio augalus, 
piktžoles, augalų ligas 
ir kenkėjus bei taikyti 
integruotas augalų 
apsaugos priemones ir 
efektyvias žemės 
dirbimo technologijas; 

8. Geba formuoti žemės 
ūkio augalų pasėlius 
alternatyviosios 
žemdirbystės 
sistemose. 

papildomai pagal paskaitos 
problematiką pateikiami 
klausimai, kuriuos 
klausytojai kompetentingi 
atsakyti. 
„Minčių lietus“ – paskaitų 
metu. Pateikiami klausimai 
ir siekiama sulaukti kaip 
galima daugiau teisingų 
atsakymų. Informacija 
užrašoma lentoje ir tik tada 
generuojamas atsakymas. 
Taip įtvirtinamos paskaitos 
žinios. 
Pratybos. Praktinius darbus 
studentai dirba 
savarankiškai pagal 
dėstytojo pateiktą užduotį. 
Prieš ateinant į praktinį 
darbą būtina perskaityti 
darbo aprašymą. Darbo 
eigoje bus skatinamas 
kolektyvinis studentų 
darbo stilius – diskusijos 
darbo grupelėse ir 
pasiskirstymas darbinėmis 
rolėmis, o darbo kokybės 
užtikrinimui – nuolatinis 
proceso ar sprendžiamos 
problemos aptarimas su 
dėstytoju. Atsiskaitymas už 
pratybas. Praktinių darbų 
gynimas bus pagrįstas 
įsavintos medžiagos ar 
gautų skaičiavimo 
duomenų aptarimu, 
padarytomis išvadomis. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

2. Gebėti efektyviai 
bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
miškininkystės 
specialistais miško 
išauginimo ir 
priežiūros 
klausimais. 

9. Geba savarankiškai ir 
kūrybiškai analizuoti 
įvairias situacijas; 

10. Geba atsakingai dirbti 
kolektyve. 

 

Pagrindinė dalis 
informacijos pateikiama 
vaizdinėmis priemonėmis 
teorinių paskaitų metu, 
sudarant galimybę 
studentams jose kuo 
aktyviau dalyvauti. 
Kiekvienos paskaitos gale 
trumpai apibendrinama 
nagrinėta tematika. 
Paskaita su diskusija – 
papildomai pagal paskaitos 
problematiką pateikiami 
klausimai, kuriuos 
klausytojai kompetentingi 
atsakyti. 
„Minčių lietus“ – paskaitų 
metu. Pateikiami klausimai 
ir siekiama sulaukti kaip 
galima daugiau teisingų 
atsakymų. Informacija 
užrašoma lentoje ir tik tada 
generuojamas atsakymas. 
Taip įtvirtinamos paskaitos 
žinios. 
Pratybos. Praktinius darbus 
studentai dirba 
savarankiškai pagal 
dėstytojo pateiktą užduotį. 
Prieš ateinant į praktinį 
darbą būtina perskaityti 
darbo aprašymą. Darbo 
eigoje bus skatinamas 
kolektyvinis studentų 
darbo stilius – diskusijos 
darbo grupelėse ir 
pasiskirstymas darbinėmis 
rolėmis, o darbo kokybės 
užtikrinimui – nuolatinis 
proceso ar sprendžiamos 
problemos aptarimas su 
dėstytoju. Atsiskaitymas už 

Atsiskaitymas už 
pratybas žodžiu 
arba raštu, 
egzaminas raštu. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

pratybas. Praktinių darbų 
gynimas bus pagrįstas 
įsavintos medžiagos ar 
gautų skaičiavimo 
duomenų aptarimu, 
padarytomis išvadomis. 

3. Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam 
ir tautiniam 
paveldui. 

Dalyko studijų metu 
ugdoma pagarba 
žemdirbiškoms 
profesijoms, rūpinimasis 
žmonių sveikata ir 
aplinkos apsauga. 
 

Pagrindinė dalis 
informacijos pateikiama 
vaizdinėmis priemonėmis 
teorinių paskaitų metu, 
sudarant galimybę 
studentams jose kuo 
aktyviau dalyvauti. 
Kiekvienos paskaitos gale 
trumpai apibendrinama 
nagrinėta tematika. 
Paskaita su diskusija – 
papildomai pagal paskaitos 
problematiką pateikiami 
klausimai, kuriuos 
klausytojai kompetentingi 
atsakyti. 
„Minčių lietus“ – paskaitų 
metu. Pateikiami klausimai 
ir siekiama sulaukti kaip 
galima daugiau teisingų 
atsakymų. Informacija 
užrašoma lentoje ir tik tada 
generuojamas atsakymas. 
Taip įtvirtinamos paskaitos 
žinios. 

Egzaminas raštu. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Romaneckas, K., Pilipavičius, V.; Trečiokas, K.; Šarauskis, E.; Liakas, V. Agronomijos 
pagrindai: vadovėlis / sudarytojas Kęstutis Romaneckas; Aleksandro Stulginskio universitetas. 
– Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011. – 438 p.  

2. Dabkevičius Z., Brazauskienė I. Augalų patologija. – Akademija, IDP Solutions, 2007. – 493 p. 
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3. Šlapakauskas V., Kučinskas J. Augalų mityba. – Klaipėda, IDP Solution, 2009. – 298 p. 
4. Špokienė N., Jodaugienė D. Piktžolės ir jų naikinimas. – K., Akademija, LŽŪU, 2009. – 252 p. 
5. Urbonienė M. Žemės ūkio mokslų įvadas. – K., Akademija, LŽŪU, 1998. – 80 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
 

1. Arimas: teorija ir praktika (monografija) / V. Feiza, A. Malinauskas, J. Putna. – Akademija, 
Kėdainių r.: LŽI, 2004. – 219 p. 

2. Bučienė A. Žemdirbystės sistemų ekologiniai ryšiai (monografija). – Klaipėda: LKU leidykla, 
2003. – 176 p. 

3. Daržovių kenkėjai ir ligos / A. Šaluchaitė ir kt. – Akademija, IDP Solutions, 2008. – 423 p. 
4. Ekologinis žemės ūkis. Sudarytojas P. Lazauskas. – Akademija, IDP Solution, 2008. – 377 p. 
5. Intensive croping: efficient use of water, nutrients, and tillage / S.S. Prihar ... [et al.]. 

Binghamton, N.Y.: Food Products Press, 2000.  – 264 p. 
6. Lazauskas P. Agrotechnika prieš piktžoles. – V.: Mokslas, 1990. – 214 p. 
7. Pilipavičius V. Piktžolių pažinimas ir jų skiriamieji požymiai: metodiniai patarimai. – LŽŪU, 

2005. Prieiga per internetą: http://www.asu.lt/af/lt/10442 
8. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašas: Profesionaliajam naudojimui. Prieiga per 

internetą <http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-
registracija/#raap>Romaneckas K., Pilipavičius V. Agronomijos pagrindai: mokomoji knyga / 
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Žemdirbystės katedra. – Akademija (Kauno r.): LŽŪU 
Leidybos centras, 2009. – 76 p.  

9. Sodininko daržininko ABC: elementarios sodininkystės, daržininkystės žinios, kasdieniai 
patarimai, naujausios augalų veislės, trąšos ir apsaugos priemonės nuo ligų bei kenkėjų / V. 
Sasnauskas. – K., Judex, 2004. – 239 p. 

10. Stancevičius A. Dirvų kultūrinimas-svarbiausia derlingumo atstatymo ir išlaikymo priemonė. – 
K.: LŽUA, 1983. – 49 p. 

11. Stancevičius A. Įvadas į bendrąją žemdirbystę. – K., Noreikiškės, LŽŪA, 1977. – 112 p. 
12. Šaluchaitė A., Tamutis V. Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje. – Akademija, IDP 

Solutions, 2008. – 78 p. 
13. Urboniene M., Jodaugienė D. Agronomijos pagrindai: laboratorinių darbų patarimai. – 

Akademija (Kauno r.), 2003. – 33 p. 
14. Žekonienė V. Tausojamoji žemdirbystė. – V.: LŽŪM, 2002. – 137 p. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Aušra Marcinkevičienė 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: doc. dr. Aušra Marcinkevičienė 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Kęstutis Romaneckas, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų 
institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. Mantas Pilkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 m. spalio 18 d., protokolo Nr. 13(12) 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B020  
Pavadinimas lietuvių kalba: Biotechnologijų pagrindai miškininkystėje. 
Pavadinimas anglų kalba: Basics of biotechnology in forestry. 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam 
darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas paskaitoms 7 
Pratybos  12 Pasirengimas pratyboms  12 
Seminaras 26 Grupinio (komandinio) darbo atlikimas  15 
Konsultacijos 2 Pasirengimas seminarui  10 
Egzaminavimas 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Viso 84  76 
 
Dalyko paskirtis  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės studijų programa Pasirenkamas  
 
Studijų dalyko tikslas 
Suteikti studentams žinių apie miško medžių biotechnologijas ir jų taikymo perspektyvas miškų 
ūkyje. Biotechnologijos pradedamos taikyti miškų ūkyje, sąlytyje su gamtinėmis miško medžių 
populiacijomis. Iš vienos pusės iškyla neigiamos biotechnologijų įtakos natūraliai populiacijų raidai 
pavojus, iš kitos- biotechnologijos gali duoti ženklią ekonominę naudą. Tam, kad efektyviai spręsti 
šią problemą, specialistui reikalingi biotechnologijų pagrindai ir jų taikymo ypatumai miškų ūkyje.    
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Turėtų būti išklausęs Miško medžių genetikos ir sodmenų išauginimo technologijų studijų dalyką.  
 
Dalyko studijų rezultatai: .     
Žinios ir jų taikymas  

5. Žino perspektyvias miškų ūkyje biotechnologijas ir jų taikymo ypatumus. 
6. Žino miško medžių reprodukcinės biologijos, genetikos, selekcijos ir sėklininkystės sąsajas 

su biotechnologijomis.  
 
Specialieji gebėjimai  

8. Geba identifikuoti su biotechnologijomis sietinas problemas miškininkystėje ir ekologijoje.  
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9. Geba priimti tinkamus biotechnologijų taikymui sprendimus miškų ūkyje, kaip gauti 
ekonominę be ženklios ekologinės žalos. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 

3. Suprasti specializuotus tekstus ir techninius terminus miško biotechnologijų srityje, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, rengti ir pristatyti pranešimus. 

 
4. Naudoti su miško medžių biotechnologija susijusius mokslinius, teisinius ir kitus spec. 

informacijos šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir pritaikyti praktikoje. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

7. Studijų rezultatuose išvardintų žinių įsisavinimas. 
8. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
9. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimo pristatymo kokybė. 
10. Moka savarankiškai susirasti ir interpretuoti informacinius šaltinius problemų sprendimui. 
11. Moka pristatyti savo nuomonę auditorijai ir ją ginti diskusijos forma. 

 
Dalyko turinys 
Paskaitos: 
 

1. Įvadas į miško medžių biotechnologijas (2/ 1). 
2. Miško medžių genetikos pagrindai (5/ 4).  
3. Miško medžių molekulinių žymenų sistemos (6/ 4).  
4. Miško medžių kiekybinių požymių lokusai (3/2 ).  
5. Miško medžių genomų skenavimas, genų identifikavimas ir genolapiai (3/3 ). 
6. Bioinformatika (3/ 2). 
7. Miško medžių epigenetika(6/4). 
8. Miško medžių genetinė inžinerija (6/4 ).  
9. Miško medžių genetinės įvairovės tyrimai (6/ 4).  
10. Miško medžių mikrodauginimas (2/2 ).  

 
Praktiniai darbai (12/12): 
DNR žymenų metodai 1 dalis (3/3). 
DNR žymenų metodai 2 dalis (3/3). 
Molekulinės variacijos analizė (3/3). 
Genetinių atstumų apskaičiavimas (3/3). 
 
Seminaras (26/10): 
Studentui duodama užduotis - atvejo/problemos studija ir jos sprendimo būdų bei savos nuomonės 
pristatymas, imituojant su biotechnologijomis susijusių problemų sprendimo būdus. Paruošta 
problemos analizė pristatoma auditorijai seminarų metu.  
 
Dalyko studijų metodai:  
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Akademinė paskaita- dėstymo ir demonstravimo būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje su 
praktiniais pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais miško medžių genetikos, 
selekcijos, sėklininkystės ir sodmenų išauginimo srityje. 
 
Praktiniai darbai. Tikslas spręsti praktines užduotis dalyko tema ir taip įtvirtinti gautas teorines 
žinias paskaitose. 
 
Komandinis darbas grupėje pagal grupinę ar/ir individualią užduotį. Ši priemonė skirta 
studento kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimui, mokymui savarankiškai orientuotis sprendžiant 
problemas ir efektyviai pasinaudoti patikima informacine medžiaga, ypač mokant naudotis 
naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, IT ir elektroninėmis priemonėmis bei mokėti atrinkti 
patikimus informacinius šaltinius.  
 
Prezentacija seminaro forma. Tikslas pristatyti auditorijai gautos užduoties sprendinius ir taip 
lavinti aiškų minčių formulavimą, gebėjimą skaityti pranešimus auditorijai.  
 
Diskusija grupėje– po kiekvienos grupinės ir/ar individualios užduoties pristatymo, pravedama 
bendra diskusija grupėje: dėstytojas giliau supažindina su problema, ir apklausiąs auditoriją suskirsto 
į diskusines grupes, iniciuoja ir palaiko diskusiją tarp šių grupių, bei užbaigia ją išvadomis. 
Diskusijos metu vertinami užduoties sprendimui naudotų informacinių šaltinių patikimumas, taip 
mokant savarankiškai gauti naujos ir patikimos informacijos problemų sprendimui. Gali būti 
paskiriamas studentas recenzentas, kuris oponuoja ar diskutuoja. Vyksta bendra diskusija grupėje, 
nuomonių pasikeitimas, minčių lietus ir apibendrinimas bendros išvados forma.    
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo 
terminai 

Vertinimo 
metodai 

Iniciatyvumas ir orientacija seminarų ir 
paskaitų metu  

0,1 Paskaitų ir 
seminarų metu 

Klausimų, 
idėjų, diskusijų 
skaičius ir 
turinys  

Praktiniai darbai  0,1 Praktinių darbų 
metu  

Praktinių darbų 
vertinimas  

Komandinės ir/ar individualios 
užduoties vertinimas  

0,2 Seminarų metu Pranešimo 
vertinimas 

Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos 
metu 

Testas 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Perprasti 
perspektyvias miško 

Žino biotechnologijų 
metodus ir jų naudą 

 
Paskaitos, studentų 

Egzaminas, praktinių 
darbų gynimas, 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

ūkio 
biotechnologijas ir 
gebėti  priimti 
optimalius 
sprendimus, jų 
taikymo miško 
ūkyje  
 

didinat ūkinių miškų 
ekonominę vertę bei 
adaptyvumą. 
 
 
 
 

pristatymai 
seminaruose, 
praktiniai darbai 

pristatymo 
įvertinimas. 

 
 
Žinoti ir sugebėti 
taikyti 
miškininkavimo 
principus įvairių tipų 
ir paskirties 
medynuose bei 
plantaciniuose 
želdiniuose. 

Geba identifikuoti su 
biotechnologijomis 
sietinas problemas 
miškininkystėje ir 
ekologijoje ir  
geba priimti tinkamus 
biotechnologijų 
taikymui sprendimus 
miškų ūkyje, kaip gauti 
ekonominę be ženklios 
ekologinės žalos. 
 

Paskaitos, studentų 
pristatymai 
seminaruose, 
praktiniai darbai 

Egzaminas, praktinių 
darbų gynimas, 
pristatymo 
įvertinimas. 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

9. Danusevičius, D. 2010. Biotechnologija miškų ūkyje. Paskaitų konspektai (elektroniniai, pdf 
formatu). 120 p. http://www.lzuu.lt/me/lt/ 

10. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V. 2006. Mokomoji priemonė magistrantams ir 
doktoratams- internetinis puslapis “Miško medžių genetika ir biotechnologija” (projektas 
ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-4), Girionys, LMI, I-II dalys, 300 p 
http://www.lzuu.lt/me/lt/12718.  

11. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji 
priemonė magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-
VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

30. Sliesaravičius, A. ir Stanys, V. 2005. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Enciklopedija, 
Vilnius, ISBN 9986-433-36-3, 234 p. 

31. Erikson G. & Ekberg I. 2001. Introduction to forest genetics. SLU Repro, Uppsala, 
Sweden. 166 p. 

32. White ir kt. 2007. Introduction to Forest Genetics. CABI; 1 edition (June 15, 2002) 500 p. 
33. Danusevičius, D. 2008. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos 

mokomojoje miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. 
Lututė, ISBN 978-9955-37-016-1, 103 p. 
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34. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. 
Lietuvos miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 

35. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 
36. Danusevičius, J. ir kt. 1991. Miško želdymas. Vadovėlis. Vilnius "Mokslas". 15-103 psl.      
37. Danusevičius ir kt. 2006-2010. Internetinis mokomasis puslapis „Miško medžių genetika 

ir biotechnologijos“ http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 
38. Danusevičius, D. 2003. Metodiniai patarimai miško medžių selekcijos laboratoriniams 

darbams. Miškų fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Miškininkystės 
katedra, LŽŪU Leidybos centras, Akademija.    

39. Rančelis V. 1985. Bendroji genetika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius 
“Mokslas”, 327 p. 

40. Danusevičius, D., Danusevičius, J., Gabrilavičius, R., Riepšas, E. 2003. Bandomieji 
želdiniai VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas, Lututė, p. 111-189. 

 
Anotacija anglų kalba 
The aim of the course is to provide the basics of forest biotechnology and show positive and negative 
aspects of their application in forestry. The course also provides deeper insights in to forest genomics 
and epigenetics and includes group analyses of scientific papers in the field of forest biotechnology.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. D. Danusevičius 
Aprašą parengė: prof. dr. Darius Danusevičius.  
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas  
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. spalio 23 d., 
protokolo Nr. 6. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB B021 
Pavadinimas lietuvių kalba: Pelkinė miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Peatland Forestry 
Dalyko apimtis: 4,0 ECTS kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam 
darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 16 
Laboratoriniai darbai − Pasirengimas laboratoriniams darbams   
Mokomoji praktika − Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 1 Referato rengimas 14 
Pratybos 11 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti studentams žinias apie pelkinių durpinių bei pastoviai perteklingo 
drėgnumo dirvožemių (šlapžemių) naudojimo galimybes miškui auginti. Išklausęs šį kursą 
bakalauras išmanys apie vandens režimo reguliavimą perteklingo drėgnumo dirvožemiuose, juose 
produktyvių medynų formavimo, kirtimo, atkūrimo, tręšimo ypatumus, mokės įvertinti nusausinimo 
efektyvumą, išmanys apie sausinimo tinklo inventorizacijos, remonto normatyvus, kelių tinklo 
įrengimo bei valksmų išdėstymo ypatumus bei sausinimo sistemų renatūralizacijos principus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studijų dalykas skaitomas išklausius dirvotyros, miško 
hidromelioracijos ir kelių bei miškų ūkio pagrindų modulius. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Studento žinios ir jų taikymas: 

- žino apie šlapžemių (tame tarpe pelkių formavimąsi) dėsningumus. 
- žino ir supranta apie mišku apaugusių Lietuvos šlapžemių klasifikaciją ir jos sąsajas 

su tarptautinėmis klasifikacijomis. 
- žino apie perteklingo drėgnumo augavietėse (tame tarpe pelkiniuose durpiniuose 

dirvožemiuose) augančių medynų formavimo, kirtimo, atkūrimo, tręšimo ypatumus 
bei dirvožemių vandens režimo reguliavimo būdus ir normas. 
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Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 

- geba įvertinti miško dirvožemių nusausinimo efektyvumą.  
- geba įvykdyti sausinimo sistemų inventorizaciją. 
- geba tinkamai įvertinti nusausintų reikšmingų bioįvairovei pelkių renatūralizacijos 

kriterijus. 
- geba parinkti sausinimo sistemų optimalius priežiūros ir remonto būdus bei 

technologijas. 
- geba pagal konkrečios teritorijos edafines, topografines, hidrologines sąlygas bei 

miškotvarkos planus parinkti tinkamus sklypus ir suprojektuoti mažosios melioracijos 
priemones. 

- supranta apie kelių ir valksmų įtaką šlapių miškų hidrologijai ir geba juos optimaliai 
išdėstyti teritorijoje atsižvelgiant į vietovės reljefą, dirvožemį bei vietinį hidrografinį 
tinklą ir paviršinio bei požeminio vandens srautų tėkmės kryptis. 

- geba savarankiškai įgyti naujų žinių ir įgūdžių. 
-        geba apjungti ir panaudoti gretutinių mokslo sričių žinias. 
Vertybinės nuostatos: 

- dalyko studijų metu mokoma vykdyti tausojantį šlapžemių (tame tarpe pelkinių 
durpinių dirvožemių) naudojimą miškui auginti derinant socialinius, ekonominius bei 
ekologinius interesus.  

- ugdomas kūrybiškumas, propaguojamos įsipareigojimų ir atsakomybės ateities 
kartoms nuostatos. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
- studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
- studijų dalyko rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymo gebėjimai; 
- savarankiškų darbų atlikimo kokybė. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1. Bendros žinios apie durpžemių bei užmirkusių mineralinių dirvožemių formavimąsi, 
klasifikaciją bei juose augančius miškus. (P-3, Kt-1). 

2. Tausojančio pelkių (durpžemių) naudojimo strategija. (P-3, Kt-1). 
3. Klimato kaitos poveikis pelkiniams miškams. (P-2, Kt-1). 
4. Pelkėjančių ir pelkinių dirvožemių įvertinimas miškininkystės požiūriu. (P-3, Kt-1). 
5. Miško žemių pradinio pelkėjimo diagnostika. (P-3, Kt-1). 
6. Šlapių miškų nusausinimo normos, jų nustatymo būdai bei mažosios miško melioracijos 

projektavimo normatyvai. (P-4, Kt-1). 
7. Pelkėjančių ir pelkinių miškų tipų bei augaviečių kitimas dėl nusausinimo bei biologinės 

įvairovės išsaugojimo galimybės vykdant hidrotechninę melioraciją. (P-4, Kt-1). 
8. Medynų produktyvumo pasikeitimo dėl nusausinimo įvertinimas. (P-4, Kt-1). 
9. Miško kelių tinklo formavimo bei valksmų išdėstymo ypatumai perteklingo drėgnumo 

žemėse. (P-3, Kt-1). 
10. Miško kirtimo ypatumai šlapiose žemėse. (P-3, Kt-1). 
11. Miško atkūrimo, įveisimo ir formavimo ypatumai pelkinėse ir užmirkusiose miško 

augavietėse. (P-3, Kt-1). 
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12. Medynų, augančių nusausintose žemėse, poreikiai maisto medžiagoms ir drėgmei. (P-3, Kt-
1). 

13. Miškų hidromelioracijos sistemų inventorizacijos, eksploatacijos vykdymas bei griovių 
renatūralizavimas. (P-4, Kt-1). 

Pratybos: 
1. n-tosios girininkijos miško augaviečių našumo dėl nusausinimo kitimo pasinaudojant 

miškotvarkos medžiaga, vertinimas. (P-5, Kt-2). 
2. Miško dirvožemių pelkėjimo diagnozavimas pagal žinomas dirvožemių hidrologines 

charakteristikas bei jų prognozuojamą kaitą plynų kirtimų poveikyje. (P-6, Kt-2). 
 
Kursinio darbo (projekto) tematika: 
Referato tematika: Pagal asmeninę užduotį išanalizuojami literatūros šaltiniai apie pelkinių durpinių 
dirvožemių panaudojimo miškui auginti patirtį n-toje šalyje. 
 
Dalyko studijų metodai: Akademinė paskaita − aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu 
pateikiama tema numatyta dalyko išplėstiniame turinyje, teorinės žinios derinamos su diskusija. 
Atvejo analizė taikoma paskaitose kai nagrinėjama labiausiai pasisekę ir nepasisekę miškų 
dirvožemių faktinio vandens režimo reguliavimo atvejai. 
Pratybų metu duodamos užduotys naudojant faktinių tyrimų metu ar miško inventorizacijos metu 
sukauptus duomenis. Studentai užduotis atlieka savarankiškai, naudodamiesi pratybų aprašais (jei 
reikia, kompiuterinių programų paketais) ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Atlikus praktinį darbą, 
apibendrinami veiklos rezultatai ir padaromos išvados. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno atlikto 
darbo 

Referatas 0,2 Prieš egzaminą 
   
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti 
miškininkavimo 
principus įvairių tipų 
ir paskirties 
medynuose bei 

Žino apie pelkinių miškų 
ekosistemos komponentus, jų 
funkcionavimą bei kitimą 
nusausinimo įtakoje, išmano 
apie svarbių pelkių bioįvairovę 
ir jos įtaką šalies darniam 

Paskaitos, pratybos, 
savarankiškas 
literatūros skaitymas 

Pratybų 
įvertinimas, 
egzaminas. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

plantaciniuose 
želdiniuose. 

vystymuisi. Supranta 
perteklingo drėgnumo 
dirvožemiuose miškininkavimo 
(miško kirtimo, tręšimo, 
sausinimo, kelių tiesimo, 
želdinių įveisimo) technologijų 
ypatumus ir jų taikymą tvaraus 
miškų ūkio kontekste.  

Gebėti stebint aplinką 
ir remiantis 
sukauptomis žiniomis  
suformuluoti miško 
auginimo problemas 
ir tyrimų tikslus bei 
uždavinius miško 
išauginimo 
klausimais 

Žino kaip įvertinti šlapių miškų 
našumo ir medienos išteklių 
kitimą dėl nusausinimo bei 
tręšimo, išmano racionalaus 
šlapių miškų naudojimo 
principus. Žino miškų 
sausinimo sistemų remonto, 
rekonstrukcijos bei 
renatūralizacijos metodus bei 
natūralių šlapių miškų 
tvarkymo principus darnaus 
miškų ūkio vystymosi 
kontekste. 

Paskaitos, pratybos, 
savarankiškas 
literatūros skaitymas 

Pratybų 
įvertinimas, 
egzaminas. 

Apibūdinti ir perteikti 
visuomenei, miško 
savininkams ir 
kitiems 
suinteresuotiems 
asmenims bei 
organizacijoms 
objektyvią ir išsamią 
informaciją miško 
išauginimo 
klausimais 
 

Geba aiškiai formuluoti mintis 
rašant pelkinės miškininkystės 
referatą, rengti ir pristatyti 
minimais klausimais literatūros 
analizę. Sugeba argumentuotai 
atsakyti į dėstytojo ir kolegų 
užduodamus klausimus. 

Pratybos, kursinis 
darbas, diskusijos. 

Pasisakymų 
įvertinimas 
diskusijose, 
pratybų, kursinio 
darbo 
įvertinimas, 
egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Galminas Z. Miško žemių hidrotechninė melioracija. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
Vilnius, 1994, −183 p. 

2. Kapustinskaitė T. Ruseckas J. Miškų nusausinimo ūkiniai ir bioekologiniai rezultatai. 
Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija.  Vilnius, 1979, 91 p. 

3. Kapustinskaitė T. Ūkininkavimas miško hidromelioracinio fondo žemėse. Vilnius, 1980. − 51 
p. 
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4. Paavilainen E. Päivänen J. Peatland Forestry. Springer-Verlag, 1995, − 270 p. 
5. Ruseckas J. Miško ir drėgmės sąveika. Kaunas „Lututė“. 2002. − 200 p.  

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Andreas Grunig (ed). Mires and Man. WSLIFNP. Birmensdorf, Switzerland, 1994. − 403 p. 
2. Strack M. Peatlands and Climate change. International Peat Society, IMTG MTO, 2008 − 

223 p. 
3. Strategy for Responsible Peatland Management, 2009; http//the − steward ship. org/sites − 

htm 
4. Wise use of Peatlands. Proceedings of the 12th International Peat Congress. 

Tampere/Finland. 1-2 volume. 2004, −  1353 p. 
5. Бабиков Б.В. Елизаров А.М. Русецкас Ю. и др. Определение норм осушения при 

гидромелиорации. Ленинград, 1989 − 62 с.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: asist., dokt. Gediminas Palekas 
Kiti dalyko dėstytojai:    prof. habil. dr. Juozas Ruseckas 
Aprašą parengė:   asist.,  dokt. Gediminas Palekas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Algirdas Augustaitis, Miško tvarkos ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB B022 
Pavadinimas lietuvių kalba: Plantacinė miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Plantational forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 52 Kursinis projektas 44 
Pratybos 27 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 3   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystės Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentui žinių, kurias jis gebėtų panaudoti praktiškai, apie 
sumedėjusių plantacinių augalų parinkimo plantacijoms principus; išugdyti teisingą požiūrį į 
plantacinių želdinių veisimo, priežiūros ir apsaugos svarbą bei jų auginimo tikslingumą 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turėtų būti išklausyti Dendrologijos, Augalų biologijos, 
Miško ekologijos, Miško atkūrimo ir įveisimo, Medynų formavimo ir  kirtimų, Miško medžių 
genetikos ir sodmenų išauginimo technologijų, Biotechnologijų pagrindų miškininkystėje studijų 
dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas:  
- žinos pagrindinius veiksnius įtakojančius plantacinių želdinių auginimą; 
- išmanys tinkamiausių medžių ir krūmų rūšių parinkimo plantaciniams želdiniams principus; 
- supras atrankos, hibridizacijos ir poliploidijos reikšmę plantacinių sumedėjusių augalų 
produktyvumui. 
 
Specialieji gebėjimai:  
- gebės objektyviai vertinti esamas aplinkos sąlygas, bei suvokti jų priežastingumą ir galimą įtaką 
plantacinių želdinių auginimui; 
- gebės tinkamai įveisti ir prižiūrėti sumedėjusių plantacinių augalų plantacijas bei gauti maksimalų 
pelną iš jų pasinaudodamas savo įgytomis žiniomis ir vadovaudamasis tokių želdinių auginimą 
reglamentuojančiais teisiniais aktais;  
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- gebės įvertinti tokių plantacijų veisimo tikslingumą bei perspektyvumą dabar ir ateityje; 
   
 Vertybinės nuostatos: 
- išsiugdys pagarbą supančiai aplinkai ir esamiems augalijos resursams, gebės kūrybiškai ir 
atsakingai derinti gamtos ir technologinius veiksnius. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Supranta plantacinių želdinių veisimo tikslą ir paskirtį bei jų skirtumus nuo tradicinių miškų; 
Pagal konkrečios teritorijos edafines, klimatines, topografines sąlygas geba parinkti maksimalaus 
produktyvumo želdinių rūšis; 
Supranta ūkinių priemonių svarbą ir gali pagrįsti jų taikymo būtinumą atitinkamų želdinių 
plantacijose; 
Plantacinių želdinių ekonominei vertei nustatyti geba pasinaudoti diskontavimu; 
Atsižvelgiant į mūsų šalies gamtines sąlygas, geba savarankiškai studijuoti plantacinių želdinių 
auginimą analizuojančią aktualią literatūrą bei taikyti atitinkamus ūkininkavimo principus 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Plantacinių miško želdinių (PMŽ) veisimo tikslas ir paskirtis. PMŽ kaimyninėse šalyse ir 
Lietuvoje; 2 val. (P) / 1 val. (E) 

2. Pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys vietovės tinkamumą PMŽ veisimui ir jų našumui; 4 / 2 
val. 

3. Medžių rūšių PMŽ parinkimas. Greitai augantys spygliuočiai; 6 / 3 val. 
4. Greitai augantys kietieji lapuočiai; 3 / 2 val. 
5. Greitai augantys minkštieji lapuočiai; 9 / 5 val. 
6. Spec. paskirties plantacijos 6 / 4 val. 
7. PMŽ veisimo ir išauginimo technologijos ypatumai. PMŽ įtaka kraštovaizdžiui. Plotų 

parinkimas PMŽ įveisimui; 6 / 4 val. 
8. Plotų paruošimas PMŽ įveisimui. Atrankos, hibridizacijos ir poliploidijos panaudojimas. 

PMŽ genėjimas ir jo efektyvumas; 6 / 4 val. 
9. PMŽ priežiūra ir apsauga. Trumpos apyvartos želdinių kaip biofiltro panaudojimas; 6 / 4 val. 
10. PMŽ eksploatavimo trukmė, panaikinimas ir perspektyvos Lietuvoje. PMŽ ekonominis 

įvertinimas. 4 / 3 val. 
 
   Pratybos: 

1. Spygliuočių medžių rūšių plantacinių želdinių kiekybinių ir kokybinių parametrų vertinimas 
lauko sąlygomis; 3 val. (Pr) / 4 val. (Kd(p)) 

2. Kietųjų lapuočių medžių rūšių plantacinių želdinių kiekybinių ir kokybinių parametrų 
vertinimas lauko sąlygomis; 3 / 4 val. 

3. Minkštųjų lapuočių medžių rūšių plantacinių želdinių kiekybinių ir kokybinių parametrų 
vertinimas lauko sąlygomis; 3 / 4 val. 

4. Energetinių želdinių plantacijos projektavimas (I - II d.) 6 / 6 val. 
5. Energetinių želdinių plantacijos įveisimo, priežiūros ir apsaugos projektavimas (I – II d.)) 6 / 

10 val. 
6. Plantacinių želdinių plantacijos būsimos produkcijos kiekių ir ekonominės vertės nustatymas 

3 / 8 val. 
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7. Projektuojamos plantacijos produktyvumo ir ekonomiškumo lyginimas su kitų medžių rūšių 
plantacinių želdinių bei tradicinių miškų atitinkamais rodikliais 3 / 8 val. 

 
Dalyko studijų metodai:  
Akademinė paskaita – aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu pateikiama pagrindinė tema, 
teorinės žinios derinamos su diskusija. 
Atvejų analizė – taikoma paskaitose, kai nagrinėjant situaciją, atliekama situacijų analizė (pvz., 
kokia gluosnių rūšis tinkamiausia drožlių gamybai). 
Pratybos atliekamos pagal pateiktą darbo aprašą, dirbama mažomis grupelėmis (po 2-4 žmonės). 
Apraše yra trumpa teorinė dalis, padedanti geriau suvokti darbo tikslą ir veiklos esmę. Atlikus 
praktinį darbą, apibendrinami veiklos rezultatai ir padaromos išvados.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzamine pateikiami 3 klausimai 
(kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 2,5 balo). Kursinio projekto vertinimas susideda iš darbo 
rezultatų (50 proc.) bei jų pristatymo ir gynimo (50 proc.) vertinimo. Darbo rezultatus vertina tik 
dėstytojas, jų pristatymą ir gynimą – dėstytojas (50 proc.) ir studentai (50 proc.). 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kursinis projektas 0,25 Sesijos metu 
Egzaminas 0,75 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Studentai: 
žinos pagrindinius veiksnius 
įtakojančius plantacinių 
želdinių auginimą 

Akademinė 
paskaita derinama 
su diskusijomis, 
pratybos 

žodiniai klausimai 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti 
miškininkavimo 
principus įvairių tipų ir 
paskirties medynuose 
bei plantaciniuose 
želdiniuose 

išmanys tinkamiausių medžių 
ir krūmų rūšių parinkimo 
plantaciniams želdiniams 
principus 

Akademinė 
paskaita derinama 
su diskusijomis, 
pratybos 

individualaus 
pranešimo 
pateikimas kursinio 
darbo tema 

Perprasti 
perspektyvias miško 
ūkio biotechnologijas 
ir gebėti  priimti 
optimalius 
sprendimus, jų 
taikymo miško ūkyje 

supras atrankos, hibridizacijos 
ir poliploidijos reikšmę 
plantacinių sumedėjusių 
augalų produktyvumui 

Akademinė 
paskaita derinama 
su diskusijomis, 
pratybos 

grupelių vertinimas, 
žodiniai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Turėti agronomijos 
žinių pagrindus ir 
sugebėti jais naudotis 

pagal esamą dirvožemių 
derlingumą ir drėgnumą gebės 
tinkamai parinkti veisiamas 
medžių rūšis 

Akademinė 
paskaita derinama 
su diskusijomis, 
pratybos 

grupelių vertinimas, 
žodiniai klausimai 

Gebėti stebint aplinką 
ir remiantis 
sukauptomis žiniomis  
suformuluoti miško 
auginimo problemas ir 
tyrimų tikslus bei 
uždavinius miško 
išauginimo klausimais 

gebės objektyviai vertinti 
esamas aplinkos sąlygas, bei 
suvokti jų priežastingumą ir 
galimą įtaką plantacinių 
želdinių auginimui 

Studentai 
įtraukiami į 
diskusijas pateiktu 
klausimu 

grupelių vertinimas, 
žodiniai klausimai 

gebės tinkamai įveisti ir 
prižiūrėti sumedėjusių 
plantacinių augalų plantacijas 
bei gauti maksimalų pelną iš 
jų pasinaudodamas savo 
įgytomis žiniomis ir 
vadovaudamasis tokių 
želdinių auginimą 
reglamentuojančiais teisiniais 
aktais  

Studentai 
įtraukiami į 
diskusijas pateiktu 
klausimu 

grupelių vertinimas, 
žodiniai klausimai 

Veisti ir išauginti 
našias sumedėjusių 
augalų plantacijas 

gebės įvertinti plantacijų 
veisimo tikslingumą bei 
perspektyvumą dabar ir 
ateityje 

Studentai 
įtraukiami į 
diskusijas pateiktu 
klausimu 

probleminiai 
klausimai 

Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam ir 
tautiniam paveldui 

išsiugdys pagarbą supančiai 
aplinkai ir esamiems augalijos 
resursams, gebės kūrybiškai ir 
atsakingai derinti gamtos ir 
technologinius veiksnius 

Įvadinio klausimo 
diskusija 

probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Anon. Poplars and willows, in wood production and land use, 1980 
2. Bačkaitis J. Trumpos apyvartos miško želdinai, 2008 
3. Jakienė E., Liakas V., Klimas E., Bačkaitis J. Energetinių žolinių ir sumedėjusių augalų auginimo 
technologijos, 2013 
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4. Smaliukas D. Lietuvos gluosniai: taksonomija, biologija, fitocenologija, biocheminės savybės ir 
ištekliai, 1996 
5. Шутов И.В. и др. Плантационное лесоводство, 2007 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Daujotas M. Karklų plantacijos, 1954 
2. Hummel F.C., Palz W., Grassi G. Biomass Forestry in Europe: a strategy for the future., 1989 
3. Jankauskas M. Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos, 
1954 
4. Karazija S. ir kt. Miško ekologija, 2008 
5. Lygis V. ir kt. Plantacinių miškų veisimo, auginimo ir naudojimo rekomendacijos, 2007 
6. Navasaitis M. Dendrologija, 2008 
7. West P.W. Growing plantations forests, 2006 
8. Aнoн. Быстрорастущие и хозяйственно ценные древесные породы (разведение их и 
использование), 1958 
9. Редько Г.И. Биология и культура тополей, 1975 
10. Штукин С.С. Ускоренное выращивание сосны, ели и лиственницы на лесных плантациях, 
2004 
11. Щепотьев Ф.Л., Павленко Ф.А. Разведение быстрорастущих древесных пород, 1975 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt.dr. Julius Bačkaitis 
Aprašą parengė: lekt.dr. Julius Bačkaitis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. Gintautas Činga, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 11 mėn. 06 d., 
protokolo Nr. 7). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B023 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologinė miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Ecological forestry 
Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 104 val. (iš jų 20 val. mokomajai 
praktikai), savarankiškam darbui 83 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 50 Pasiruošimas paskaitoms 5 
Pratybos* 30 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymams 

už jas 
29 

Mokomoji praktika 20 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2 Pasirengimas mokomosios praktikos 

atsiskaitymui 
7 

Egzaminas 2 Kontrolinis darbas 10 
*-15 val. pratybų dirbama pogrupiais kompiuterių klasėje. 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomas dalykas pasirinktoje 

miško auginimo specializacijoje 
 
Studijų dalyko tikslas:  
Suteikti miško ūkinės veiklos ekologizavimo principų, metodų, erdvinio miškų išdėstymo įtakos 
žinias ir jų taikymo miškų ūkyje, kraštovaizdžio formavime gebėjimus.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Turi išklausyti Bendrosios ekologijos ir aplinkos apsaugos, Miško ekologijos, Miško atkūrimo ir 
įveisimo, Medynų formavimo ir kirtimų, Miško apsaugos, Miško žvėrių ir paukščių biologijos, 
Medžioklėtyros pagrindų studijų dalykai. 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas:  

7. Žinos miškų erdvinio išsidėstymo vaidmenį kraštovaizdyje.  
8. Žinos ir sugebės taikyti pagrindinius ekologinius miškininkavimo, kraštovaizdžio struktūros 

formavimo principus. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1. Gebės kūrybingai išaiškinti netinkamas ūkinės veiklos formas bei vietas, bei remdamasis 

sukauptomis žiniomis gebės suformuluoti problemą ir tyrimų tikslą, bei iškelti problemai 
išspręsti reikalingus uždavinius. 
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2. Gebės vertinti kraštovaizdžio struktūros kiekybinius rodiklius ir juos interpretuoti siūlant 
kraštovaizdžio formavimo priemones. 

Specialieji gebėjimai: 
1. Gebės vykdyti miško atkūrimo ir priežiūros darbus draugiškais aplinkai būdais ir metodais. 
2. Gebės ūkinės veiklos planavimo bei vykdymo metu sukurti palankią aplinką retoms bei 

nykstančioms rūšims. 
3. Gebės užtikrinti ilgalaikį miško ekosistemų tęstinumą bei tvarumą. 
4. Žinos visuomenės ir miško savininkų nuomonę esminiais miškininkavimo ekologiniais 

būdais klausimais. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

1. Gebės sistemiškai ir motyvuotai perteikti suformuluotus miškų tvarkymo sprendinius. 
2. Gebės efektyviai dirbti miškų priežiūros valstybinėse bei privačiose struktūrose, priimti 

objektyvius sprendimus savo kompetencijos ribose. 
Vertybinės nuostatos:  

1. Modulis ugdo meilę ir pagarbą Lietuvos miškams ir skatina siekti racionalaus miško išteklių 
naudojimo. 

 
  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

6. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
7. Studijų rezultatuose įvardintų žinių gebėjimų įsisavinimas;  
8. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė;  
9. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

8. Ekologinės miškininkystės samprata ir reikšmė (2/0 val. (paskaitos/savarankiškas darbas 
pasirengti paskaitoms)). 

9. Kraštovaizdžio mozaika biologinės įvairovės aspektu: buveinių fragmentacija, kraštovaizdžio 
vientisumas, ekologiniai koridoriai, tinklai. Biologinės įvairovės erdviniai principai ir jų 
taikymas kraštovaizdžio planavime (8/1). 

10. Miškų erdvinio išsidėstymo vaidmuo kraštovaizdyje (kaimiškame, miestietiškame 
kraštovaizdyje; regiono, vietovės lygmenyje).  Gamtinio karkaso, kaip priemonės 
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti, formavimo ypatumai. Ekologinio tinklo 
formavimo ypatumai (7/1). 

11. Kraštovaizdžio lygmens miško ekosistemų struktūra (6/1).  
12. Medyno ir medžio lygmens miško ekosistemų struktūra (6/0).  
13. Miško dinamika ir trikdymo veiksniai (7/1).  
14. Miško įvairovė ir tvarkymas (5/0). 
15. Miškų ūkinės veiklos ekologizavimas ūkiniuose miškuose bei saugomose teritorijose (6/1). 
16. Miškų sertifikavimas (3/0). 

 
   Pratybos: 

1. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto miško struktūrų vertinimas bei ateities scenarijų 
modeliavimas (3/3 (kontaktinis darbas/savarankiškas darbas pasirengti pratyboms ir 
atsiskaitymui už jas)). 
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2. Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo aktualijos pasirinktame kraštovaizdžio 
teritoriniame vienete (3/3) 

3. Gamtinio karkaso formavimo tendencijų vertinimas (3/2). 
4. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto mozaikos morfologinės erdvinės struktūros (bioekologiniu 

aspektu) analizė (6/6) 
5. Biologiškai vertingų medynų kriterijai ir jų vertinimas (3/3)  
6. Retų rūšių apsaugos reikalavimai intensyviame miškų ūkyje (6/6).   
7. Miško sertifikavimo sistemų palyginimas (3/3) 
8. Medyno ir medžio lygmens miško struktūrų vertinimas bei ateities scenarijų modeliavimas 

(3/3). 
 
Mokomoji praktika: 

1. Kertinių miško buveinių vertybės ir jų apsauga (4) 
2. Natūralių miškų formavimosi procesai ir jų panaudojimo galimybės ūkiniuose miškuose (8). 
3. Ekologinių metodų taikymas miško ūkinėje veikloje (8). 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos vyksta naudojant multmedija įrangą. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami konkretūs 
ekologinės miškininkystės taikymo problematiniai atvejai bei ieškoma realių problemų sprendimo. 
Dalį medžiagos studentai įsisavina savarankiškai. Pratybos vyksta pogrupiais, kai dirbama su 
specializuotomis kompiuterinėmis programomis (ArcGIS, Guidos, Conefor) ir skaitmeniais 
duomenimis). Pratybų metu taikomi atvejų analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų nustatymo/įžvalgų metodai. Pratybų metu gauti kraštovaizdžio struktūros vertinimo 
rezultatai išsaugomi laikinosiose laikmenose. Studentai savarankiškai apibendrina pratybų metu 
surinktus kraštovaizdžio teritorinio vieneto vertinimo rezultatus taikydami kraštovaizdžio ekologijos 
teorines žinias, suformuluoja išvadas, teikia siūlymus neigiamoms kraštovaizdžio raidos 
tendencijoms spręsti. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi pratybų 
aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Praktinių  darbų metu taip pat užduodamos probleminės 
užduotys ūkinės veikos poveikio aplinkai mažinimo aspektu. Mokomosios praktikos metu 
studentams pateikiami realūs paskaitų ir pratybų metu aptarti pavyzdžiai.   
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas 0,1 Viduryje semestro  
Pratybų vertinimas 0,25 Iki egzaminų sesijos, po 

kiekvienų pratybų 
Dalyvavimo mokomojoje praktikoje 
vertinimas 

0,15 Po kiekvienos praktikos dienos, 
semestro metu. 

Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
Kontrolinis darbas skirtas skatinti studentus mokintis nuolatos ir patikrinti studentų įgytas žinias jau 
semestro viduryje. Kontrolinio darbo metu užduodami trumpų atsakymų reikalaujantys, probleminiai 
klausimai. Atsiskaitant už pratybas vertinama atliktų darbų kokybė ir teorinių žinių taikymas 
rezultatų apibendrinime, probleminių situacijų ir išvadų pagrindime. Mokomosios praktikos metu 
atsiskaitoma atsakant į probleminius klausimus. Egzamino metu pateikiami probleminiai klausimai. 
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Sužinojus egzamino klausimus studentai gali 5 minutes, prieš pradėdami rašyti atsakymus, atvirai 
ieškoti reikiamos informacijos įvairioje mokomojoje medžiagoje. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos miškų erdvinio 
išsidėstymo vaidmenį 
kraštovaizdyje 

Vizualizuotos paskaitos. 
Diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo 
pratybų metu metu 

Probleminiai klausimai 
egzamino ir 
kontrolinio darbo metu 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti 
miškininkavimo 
principus įvairių tipų 
ir paskirties 
medynuose bei 
plantaciniuose 
želdiniuose 

 

Žinos ir sugebės taikyti 
pagrindinius 
ekologinius 
miškininkavimo, 
kraštovaizdžio 
struktūros formavimo 
principus 
 

Paskaitų metu vyksta 
diskusijos, aptariami 
konkretūs ekologinės 
miškininkystės taikymo 
problematiniai atvejai 
bei ieškoma realių 
problemų sprendimo. 
Dalį medžiagos 
studentai įsisavina 
savarankiškai. 
 
Praktinių  darbų metu 
aptariant ūkinės veikos 
poveikį aplinkai bei 
diskutuojant apie 
galimus pavojus miškų 
ūkinės veiklos metu. 

Probleminiai klausimai 
egzamino ir 
kontrolinio darbo metu 
 
Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
praktinių darbų 
atlikimo kokybė 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
ir išvadų pagrindime 

Gebės kūrybingai 
išaiškinti netinkamas 
ūkinės veiklos formas 
bei vietas, bei 
remdamasis 
sukauptomis žiniomis 
gebėti suformuluoti 
problemą ir tyrimų 
tikslą, bei iškelti 
problemai išspręsti 
reikalingus uždavinius 

Vizualizuotos paskaitos 
ir situacijų analizė 
pratybų metu. 

Probleminiai klausimai 
egzamino metu.  
Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
praktinių darbų 
atlikimo kokybė 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
ir išvadų pagrindime. 
Mokomosios praktikos 
metu atsiskaitoma 
atsakant į probleminius 
klausimus. 

Gebėti stebint 
aplinką ir remiantis 
sukauptomis 
žiniomis  
suformuluoti miško 
auginimo problemas 
ir tyrimų tikslus bei 
uždavinius miško 
išauginimo 
klausimais 

Gebės vertinti 
kraštovaizdžio 

Pratybose dirbama su 
specializuotomis 

Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

struktūros kiekybinius 
rodiklius ir juos 
interpretuoti siūlant 
kraštovaizdžio 
formavimo priemones 

kompiuterinėmis 
programomis (ArcGIS, 
Guidos, Conefor) ir 
skaitmeniais 
duomenimis. Taikomi 
taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai 

praktinių darbų 
atlikimo kokybė 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
ir išvadų pagrindime 

Gebės vykdyti miško 
atkūrimo ir priežiūros 
darbus draugiškais 
aplinkai būdais ir 
metodais 

Gebės ūkinės veiklos 
planavimo bei 
vykdymo metu sukurti 
palankią aplinką retoms 
bei nykstančioms 
rūšims 

Planuoti ir 
organizuoti  miško 
ūkinę veiklą 
draugiškais aplinkai 
būdais ir metodais 

Gebės užtikrinti 
ilgalaikį miško 
ekosistemų tęstinumą 
bei tvarumą 

Praktinių darbų ir 
mokomosios praktikos 
metu dirbama grupėse, 
diskutuojama su 
dėstytoju. 
Pratybų metu taikomi 
atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai.  

Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
atliktų darbų kokybė ir 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
ir išvadų pagrindime. 
Mokomosios praktikos 
metu atsiskaitoma 
atsakant į probleminius 
klausimus 
 

Žinos visuomenės ir 
miško savininkų 
nuomonę esminiais 
miškininkavimo 
ekologiniais būdais 
klausimais 

Vizualizuotos paskaitos 
ir atvejų analizė pratybų 
metu. Diskusijos. 
Mokomosios praktikos 
metu studentams 
pateikiami realūs 
paskaitų ir pratybų metu 
aptarti pavyzdžiai 

Probleminiai klausimai 
egzamino ir 
kontrolinio darbo 
metu. 
 
Mokomosios praktikos 
metu atsiskaitoma 
atsakant į probleminius 
klausimus 

Apibūdinti ir perteikti 
visuomenei, miško 
savininkams ir kitiems 
suinteresuotiems 
asmenims bei 
organizacijoms 
objektyvią ir išsamią 
informaciją miško 
išauginimo klausimais 

Gebės sistemiškai ir 
motyvuotai perteikti 
suformuluotus miškų 
tvarkymo sprendinius 

Atvejų analizės 
metodas, probleminės 
užduotys pratybų metu.  
Mokomosios praktikos 
metu studentams 
pateikiami realūs 
paskaitų ir pratybų metu 

Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
atliktų darbų kokybė ir 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

aptarti pavyzdžiai ir išvadų pagrindime. 
Mokomosios praktikos 
metu atsiskaitoma 
atsakant į probleminius 
klausimus 
 

Efektyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
miškininkystės 
specialistais miško 
auginimo ir priežiūros 
klausimais 

Gebės efektyviai dirbti 
miškų priežiūros 
valstybinėse bei 
privačiose struktūrose, 
priimti objektyvius 
sprendimus savo 
kompetencijos ribose. 
 
Gebės efektyviai 
diskutuoti 
kraštovaizdžio 
ekologinės 
pusiausvyros, gamtinio 
karkaso, ekologinio 
tinklo formavimo 
klausimais 

Nuostata derinti  
ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius interesus   

Modulis ugdo meilę ir 
pagarbą Lietuvos 
miškams ir skatina 
siekti racionalaus 
miško išteklių 
naudojimo 

Visi aukščiau išvardinti 
metodai 

Probleminiai klausimai 
egzamino ir 
kontrolinio darbo 
metu. 
 Atsiskaitant už 
pratybas vertinama 
atliktų darbų kokybė ir 
teorinių žinių taikymas 
rezultatų 
apibendrinime, 
probleminių situacijų 
ir išvadų pagrindime. 
Mokomosios praktikos 
metu atsiskaitoma 
atsakant į probleminius 
klausimus 
 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Brazaitis G., Žalkauskas R. Kraštovaizdžio ekologija ir apsauga [elektroninis išteklius] / G. 
Brazaitis, R. Žalkauskas ; BPD , Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. 
HTML. http://www.asu.lt/nm/l-projektas/krastovaizdzioekologija/titlas.htm 

2. Kurlavičius, P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – K.: Lututė. 
3. Lee, E. 2002. Forest dynamics and disturbance regimes. Cambridge univ. press. 
4. Malkolm, L., Hunter Jr. 1990. Wildlife forests and forestry. Principles of management forests 

for biological diversity. Prentice Hall. 
5. Malkolm, L., Hunter Jr. 1999. Maintaining biodiversity in forest ecosystems. Cambridge 

univ. press. 
6. Pauliukevičius G., Kenstavičius J. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai. Vilnius: 

Geografijos institutas, 1995. 
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7. Wainhouse, D. 2005. Ecological methods in forest pest management / David Wainhouse. 
Oxford university press, 228 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Applying landscape ecology in biological conservation / Kevin J. Gutzwiller, editor. New York 

: Springer, 2002. 
2. Collinge S. K. Ecology of fragmented landscapes. Baltimore : Johns Hopkins University 

Press, 2009. 340 p. 
3. Dramstad, W., J. D. Olson, and R. T. T. Forman. Landscape Ecology Principles in Landscape 

Architecture and Land-Use Planning. Published by Harvard University Graduate School of 
Design, American Society of Landscape Architects, and Island Press, Washington, D.C., 1996. 

4. Invasive forest insects, introduced forest trees, and altered ecosystems : ecological pest 
management in global forests of a changing world / edited by Timothy D. Paine. -- Dordrecht : 
Springer, 2006. -- 189 p. 

5. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. Kaunas: Lietuvos ornitologų draugija, 
2005. 

6. Kurlavičius, P., Drobelis, E. Miškas ir paukščiai. 99p. 
7. Lindenmayer, D.B., Franklin, J.F. 2002. Conserving forest biodiversity: a comprehensive 

multiscaled approach. Island press.  
8. Pakalnis R., Venckus Z. Kraštovaizdžio ekologija: mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaulių 

universiteto leidykla, 2012. 212 p. 
9. Pauliukevičius G., Kenstavičius, M. 1995. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai; 

Geografijos inst., Liet. miškų inst. -- V. -- 289 p. 
10. Peterken, G.F. 2006. Natural woodland: ecology and conservation in northern temperate regions. 

Cambridge univ. press. 
11. Pivoriūnas, A., Kurlavičius, P. Privataus miško tvarkymas išsaugant biologinę miškininkystę. – 

K. – Lututė. 
12. Richard T.T. Forman, Daniel Sperling, John A. Bissonette, Anthony P. Clevenger, Carol D. 

Cutshall, Virginia H. Dale, Lenore Fahrig, Robert L. France, Charles R. Goldman, Kevin 
Heanue, Julia Jones, Frederick Swanson, Thomas Turrentine, Thomas C. Winter. Road ecology: 
science and solutions. Waschington, D.C. : Island Press, 2003. 481 p. 

13. Smith D. S., Hellmund P. C. Designing greenways : sustainable landscapes for nature and 
people.  Island Press, 2006. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Doc. dr. Remigijus Žalkauskas 
Lekt. Kastytis Šimkevičius 
Aprašą parengė: 
Prof. dr. Gediminas Brazaitis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
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Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 11 mėn. 06 d., 
protokolo Nr. 7). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:  2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015 m. gruodžio 31 d.  
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B024 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medynų formavimas įvairios paskirties miškuose 
Pavadinimas anglų kalba: Multipurpose stand management 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 30 Pasirengimas paskaitoms 6 
Laboratoriniai darbai 15 Pasirengimas laboratoriniams darbams 10 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 16 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomas miško auginimo specializacijos dalykas 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti žinias apie tvarių medynų formavimą bei miškininkystės principus 
skirtingos paskirties miškuose. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę dendrologijos, bendrosios 
ekologijos ir gamtos apsaugos, dendrometrijos, miško medžių genetikos, medynų formavimo ir 
kirtimų disciplinas. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir taikymas:  

1. Žinos ir sugebės taikyti medynų atkūrimo, įveisimo ir formavimo principus įvairios paskirties 
kategorijų miškuose. 

2. Žinos specialiąsias, ribojančias aplinkosaugines ir ekologines sąlygas, būtinas tvaraus miško 
formavimui. 

3. Žinos formuojamų medynų būklę lemiančius veiksnius ir sąlygas jų sveikatingumui ir 
produktyvumui didinti. 

Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Gebės parinkti medynų formavimo technologijas atsižvelgiant į miškų paskirtį ir racionalų 

medienos naudojimą 
2. Remdamasis sukauptomis žiniomis gebės vykdyti medynų formavimo uždavinius draugiškais 

gamtai būdais ir metodais. 
3. Gebės pritaikyti aplinkosauginius reikalavimus įvairios paskirties miškuose bei formuoti 

medynus atitinkančius jų paskirtį. 
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Vertybinės nuostatos:  
1. Ugdomas kūrybingas, kokybiškai atliekantis savo darbą asmuo, išreiškiantis pagarbą miškui 

bei turintis ekologinį mąstymą. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principai ir kriterijai, jų supratimas. 
2. Skirtingos paskirties miškų kategorijų tikslai, uždaviniai, joms keliamų miškų ūkinės veiklos 
apribojimų reikalavimų analizė. 
3. Individualios užduoties apie galimybes konkrečioje situacijoje suformuoti galimai tvarius 
medynus kokybė ir apibendrinimas. 
4. Papildomos literatūros savarankiškos studijos. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 30 val. 

10. Miškų atkūrimas ir įveisimas skirtingos paskirties miškuose ir žemėse (4/0); 
11. Pagrindiniai medynų formavimo principai, tikslai ir uždaviniai skirtingos paskirties miškuose 

(4/1); 
12. Medynų formavimo ypatumai gyvosios ir negyvosios gamtos draustinių miškuose (4/1); 
13. Medynų formavimo ypatumai rekreaciniuose miškuose (4/1); 
14. Medynų formavimas laukų, pakelių bei vandens apsauginiuose žėliniuose ir želdiniuose 

(4/1); 
15. Maksimaliai produktyvių medynų formavimo principai ūkinės paskirties miškuose (4/1); 
16. Medynų tvarumą lemiantys veiksniai ir jų įtaka formavimui skirtingų grupių miškuose (6/1). 

Laboratoriniai darbai: 15 val. 
1. Aplinkosauginės priemonės ir ūkinės veiklos apribojimai II-III gr. miškuose 3/2; 
2. Medynų formavimo pavyzdžių analizė skirtingų dendrometrinių rodiklių rekreaciniuose 

medynuose 3/2; 
3. Žėlinių ir želdinių gebėjimo vykdyti apsaugines funkcijas vertinimas 3/2; 
4. Tvarių ir našių medynų formavimo pavyzdžių analizė ūkinės paskirties miškuose 3/2; 
5. Medynų formavimo ypatumų skirtingos paskirties medynuose palyginimas 3/2. 

Dalyko studijų metodai:  
Studijų metu bus naudojami šie metodai: 

- Individualių pratybų užduočių prezentacijų metodas; 
- Klausimų apie miškų atsikūrimą skirtingos paskirties miškuose bei medynų formavimo būdus 

savarankiškas studentų pasiruošimas ir viešas pristatymas; 
- Darbas grupėse įvertinant miškų ūkinės veiklos apribojimus skirtingų kategorijų miškuose; 
- Paskaitos. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,4 Po kiekvieno darbo 
Egzaminas 0,6 Pasibaigus semestrui 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios ir sugebės 
taikyti medynų 
formavimo principus 
įvairios paskirties 
miškuose 

Paskaitos, savarankiškas 
klausimų pristatymas 
 

Egzaminas Gebėti stebint 
aplinką ir remiantis 
sukauptomis 
žiniomis  
suformuluoti miško 
auginimo problemas 
ir tyrimų tikslus bei 
uždavinius miško 
išauginimo 
klausimais 

Žinos miškų ūkio 
veiklą ribojančias 
sąlygas ir gebės 
įvertinti veiksnius 
lemiančius medynų 
formavimą 

Paskaitos,  
laboratoriniai darbai 

Egzaminas, 
atsiskaitymas už 
laboratorinius darbus 

Žinos ir gebės taikyti 
pagrindinius miško 
auginimo metodus 

Individuali užduotis Individuali užduoties 
prezentacija ir 
vertinimas 

 

Žinos ir sugebės 
perteikti 
suinteresuotiems 
asmenims informaciją 
medynų formavimo 
klausimais įvairios 
paskirties miškuose 

Paskaitos, 
laboratoriniai darbai 

Egzaminas 
Atsiskaitymas už 
laboratorinius darbus 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti 
miškininkavimo 
principus įvairių tipų ir 
paskirties medynuose 
bei plantaciniuose 
želdiniuose 

Gebės taikyti medynų 
formavimo uždavinius 
draugiškais gamtai 
būdais ir metodais 
skirtingos paskirties 
miškuose 

Paskaitos,  
Individuali užduotis 

Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Juodvalkis A., Kairiūkštis L. Medynų formavimas ir kirtimai. Kaunas. Lututė, 2009. 
2. Kairiūkštis L., Juodvalkis A. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius. Mokslas, 1985. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Miško kirtimų taisyklės. LR AM įsakymas Nr. D1-79, 2010.01.27. 

2. 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Valstybės žinios, 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-
5215. 

3. LR Saugomų teritorijų įstatymas. Valstybės žinios, 2001, Nr. 108-3902). 
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4.  
Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvekcija. Valstybės žinios, 1996, Nr. 
91-2126 

5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybės žinios, 1996, Nr.2-43. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc.dr. Janina Šepetienė 
Kiti dalyko dėstytojai: -  
Aprašą parengė: doc.dr. Janina Šepetienė 
  
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof.dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Andrius Kuliešis, Miškotyros ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. spalio mėn. 09 
d., protokolo Nr. 5). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B052 
Pavadinimas lietuvių kalba: Kompiuterinė grafika želdynų projektavime 
Pavadinimas anglų kalba: Computer Graphics for Green Areas Design 
Dalyko apimtis: 4 kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 
51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 20 Individuali užduotis 12 
Pratybos  32* Pasirengimas kontroliniam darbui 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas pratyboms  ir atsiskaitymui 

už jas 
8 

Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 21 
* pratybos vykdomos kompiuterių klasėje 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Miškininkystės studijų krypties 

gilesnės specializacijos 
pasirenkamųjų dalykų grupės 
„Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė“ studijų dalykas  

 
Dalyko tikslas: Suteikti gebėjimus, taikant kompiuterinę grafiką, braižyti, apipavidalinti želdynų, 
kitų rekreacinių objektų projektų brėžinius, vizualizuoti teritorijos tvarkymo sprendinius, 
alternatyvas, montuoti objektų skaitmeninius vaizdus, efektyviai perteikti idėjas projektų eskizais, 
animacija ir pan. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turėtų būti išklausyti Dendrologijos, Informatikos, 
Geomatikos pagrindų, Dendrometrijos studijų dalykai. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Specialieji gebėjimai: 

1. Gebėti braižyti kraštovaizdžio tvarkymo, želdynų projektų planus, pjūvius, erdvines 
perspektyvas, reljefo modelius, maketuoti projekto brėžinius taikant specializuotas 
kompiuterines programas; 

2. Atlikti želdynų ir kitų rekreacinių objektų fotomontažą, taikyti kitus specialiuosius efektus 
(šešėliai, esama situacija, būsima situacija ir pan.) teritorijos sutvarkymo idėjai, sprendiniams 
pristatyti.  

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 



 

295 

 

1. Gebėti efektyviai pristatyti teritorijos sutvarkymo idėją, sprendinius specialistams ir 
nespecialistams. 

Vertybinės nuostatos: 
1. Pasitikėjimas savo „grafine kalba“; 
2. Nuostata nuolat savarankiškai mokintis neatsiliekant nuo tobulėjančių informacinių 

technologijų pažangos. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Gebėjimas taikyti informacines technologijas projektavimo procese; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų gebėjimų įsisavinimas;  
3. Probleminių situacijų kompiuterinėje grafikoje sprendimas;  
4. Savarankiškos pastangos įsisavinant specializuotas kompiuterines programas; 
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms, želdynų ir kitų rekreacinių objektų projektavimui. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos 20/21 val. 

1. Kompiuterinės grafikos taikymo želdynų, kitų rekreacinių objektų projektavime galimybės ir 
poreikis. 2/1 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) 
apimtis); 

2. Kraštovaizdžio architektūros ir kitų rekreacinių objektų brėžinių kokybė: architektūros, 
kraštovaizdžio architektūros darbų konkursų medžiagos apžvalga. 1/2 val.; 

3. Pagrindiniai rekreacinio objekto elementai, jų atvaizdavimo brėžiniuose ypatumai, braižymas 
ir redagavimas.1/1 val.; 

4. Brėžinio sluoksnių paskirtis ir valdymas. Blokų, komponentų ir grupių sudarymas ir 
panaudojimas. 1/1 val.; 

5. Ortofoloplanų, kosminio vaizdo, koordinačių sistemos taikymas. 1/1 val.; 
6. Brėžinių kūrimo taikant AutoCAD ypatumai. 2/2 val.; 
7. Eskizų kūrimo taikant SketchUp ypatumai. 2/2 val.; 
8. Kraštovaizdžio modeliavimo taikant ArcGIS, (darbo su Spatial Analyst įrankiais, ArcScene 

moduliu), Visual Nature Studio  kartu su Forestry Edition ypatumai. 2/3 val.; 
9. Kitų specializuotų kompiuterinių programų taikymo kraštovaizdžio modeliavime ypatumai. 

1/1 val.; 
10.  Želdyno projekto eskizo vizualizacija: 2D projekcijos plano (horizontalioje ir vertikalioje 

plokštumose, pjūvio brėžinys) ir perspektyvinio plano (3D) kūrimas. 2/2 val.;  
11.  Fotomontažas, kraštovaizdžio fragmento modeliavimas su nuotraukomis. 1/1 val.; 
12.  Įvairių formatų brėžinių (*.dwg, *.shp, *.skp ir kt.), paveikslų formatų dokumentų 

importavimas, eksportavimas, jų integruotas taikymas 3D želdynų fragmentų eskizų kūrimui. 
2/2 val.;  

13. Brėžinių maketavimas bei efektyvus projektavimo sprendinių pristatymas. 2/2 val.; 
 
Pratybos 36/30 val. 
 
1. Pažintis su pagrindiniais veiksmais specializuotose kompiuterinėse programose  (SketchUp, 
AutoCAD, ArcGIS ArcScene, kitos programos). 3/0/0 val. (kontaktinis darbas/pasirengimas 
kontroliniam darbui/pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui); 
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2. Situacijos planas, koordinatės, ortofotoplanai, brėžinio sluoksniai, objektų braižymas ir 
redagavimas. 3/0/0 val.;  
3. Želdyno, kitų rekreacinių objektų elementų blokai (komponentai, grupės) ir veiksmai su jais. 3/0/0 
val.;   
4. Nesudėtingo želdyno projekto eskizo rengimas: nuo projektinio eskizo paveikslo (ortofotoplano) 
įkėlimo iki projekto vizualizacijos 3D erdvėje bei animacijos sukūrimo. 4/0/3 val.; 
5. Specialiųjų efektų taikymas (esama, būsima situacija, šešėlių kaita, rūko efektas, pjūvių efektas, 
vaizdų scenos, animacijos efektai) efektyviam želdyno projekto pristatymui. 3/0/3 val.; 
6. Želdynų ir kitų rekreacinių objektų brėžinių maketavimas, fotomontažas, specialūs efektai. 3/0/2 
val.; 
7. Pažymėjimo, piešimo, retušavimo ir kt. programos Photoshop įrankiai. 3/1/0 val.;  
8. Darbas su sluoksniais, efektų suteikimas, teksto rašymas ir koregavimas. Photoshop spalvinės 
korekcijos galimybių panaudojimas, programos filtrai. 2/1/0 val.;  
9. Fotomontažas ir efektyvus brėžinių pristatymas  2/2/0 val. 
10. Želdyno, kraštovaizdžio teritorinio vieneto reljefo modelio kūrimas taikant ArcGIS (izolinijų, 
šlaitų polinko, šlaitų ekspozicijos sluoksnių, reljefo profilio kūrimas, kraštovaizdžio modelio 
vizualizacija ArcScene aplinkoje), SketchUp (želdyno komponentų „nuleidimas“ ant reljefo modelio, 
reljefo kūrimas tiesiogiai želdyno projekte). 4/3/0 val. 
11. Įvairių formatų (*.dwg, *.shp, *.skp) dokumentų importavimas ir eksportavimas. AutoCAD 
brėžinių importavimas ir vizualizacija 3D erdvėje SketchUp aplinkoje. *.shp formato dukumentų 
importavimas Skectup programoje, *.skp formato projektų, komponentų įkėlimas ArcScene 
aplinkoje. 4/3/0 val. 
 
Kursinio darbo (projekto) tematika: Kursinis darbas nenumatytas. 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų metu pristatomos įvairių specializuotų kompiuterinių programų 
pritaikymo želdynų, kitų rekreacinių objektų projektų rengime, pristatyme galimybės. Paskaitų metu 
taip pat vyksta diskusijos, kaip, taikant kompiuterinę grafiką, spręsti specifinius projektų rengėjų 
poreikius. Paskaitų metu taip pat demonstruojamos specializuotų programų galimybės teritorinio 
vieneto analizėje ir projektavime. Naudojamos kompiuterinės programos ArcGIS, SketchUp, 
AutoCAD, Visual Nature Studio kartu su Forestry Edition ir kitos. Praktiniai darbai atliekami 
kompiuterių klasėje  Praktinių darbų metu studentai atlieka užduotis, atitinkančias pagrindines 
pratybų ir paskaitų temas. Studentai skatinami ir savarankiškai tobulinti kompiuterinių programų 
taikymo įgūdžius taip pat analizuojant vizualizuotas pamokas prieinamas internete (adresus nurodo 
dėstytojas). Kontrolinis darbas skirtas pademonstruoti atskirus pratybų metu įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus. Atsiskaitymui už pratybas studentai savarankiškai užbaigia pratybų metu pradėtus 
želdyno projekto rengimo eskizus, vizualizaciją. Individuali užduotis skirta pademonstruoti studento 
kompiuterinės grafikos gebėjimus pasirinkto želdyno ar kito rekreacinio objekto projekto brėžinių ir 
vizualizacijos rengimui.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Egzaminui pateikiami mastymo ir kompiuterinės grafikos gebėjimų reikalaujantys probleminiai 
klausimai, susiję su kompiuterinės grafikos taikymu želdynų bei kitų rekreacinių projektų rengime. 
Egzamino metu atskirus atsakymus – sprendimus- reikia pademonstruoti taikant specializuotas 
kompiuterines programas. atsakymus reikia. Atsiskaitymo už pratybas, kontrolinį darbą ir 
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individualią užduotį metu vertinami įgyti „grafinės kalbos“ gebėjimai pratybų ir savarankiško darbo 
metu- atliktų darbų kokybė, sudėtingumas, kūrybingumas, priimant išradingus sprendimus 
efektyviam projektų pristatymui kompiuterinės grafikos pagalba. Šie darbai ir egzamino metu 
atliktos užduotys (sukurti projektai, brėžinių maketai, animacijos), taikant kompiuterines programas, 
išsaugomi elektroninėje laikmenoje ir pateikiami dėstytojui.  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 Prieš egzaminų sesiją 
Kontrolinis darbas 0,2 Prieš egzaminų sesiją 
Atsiskaitymas už pratybas 0,1 Prieš egzaminų sesiją 

(nuolatinėse studijose – 
semestro viduryje) 

Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Gebėti braižyti 
kraštovaizdžio 
tvarkymo, želdynų 
projektų planus, 
pjūvius, erdvines 
perspektyvas, reljefo 
modelius, maketuoti 
projekto brėžinius 
taikant specializuotas 
kompiuterines 
programas 

Projektuoti želdynus 
ir rekreacinius 
miško objektus  Atlikti želdynų ir kitų 

rekreacinių objektų 
fotomontažą, taikyti 
kitus specialiuosius 
efektus (šešėliai, esama 
situacija, būsima 
situacija ir pan.) 
teritorijos sutvarkymo 
idėjai, sprendiniams 
pristatyti. 

Efektyviai bendrauti 
ir bendradarbiauti su 
kolegomis  miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 

Gebėti efektyviai 
pristatyti teritorijos 
sutvarkymo idėją, 
sprendinius 
specialistams ir 

Paskaitos, diskusijos, 
pratybos, specializuotų 
kompiuterinių programų 
taikymas želdynų, kitų 
rekreacinių objektų 
projektų rengime, 
pristatyme.  
Atvejų analizės pratybų, 
kontrolinio darbo, 
individualios užduoties 
atlikimo metu. Studentai 
skatinami savarankiškai 
tobulinti programų 
taikymo įgūdžius 
pratęsiant pratybų metu 
pradėtus darbus, pratybų 
darbų pavyzdžiu 
parengti savo 
pasirinktos teritorijos 
projekto eskizą ir 
vizualizaciją 
(individuali užduotis), 
pasirengti  
pratybos, atvejo analizė 
pratybos, individuali 
užduotis 

Egzaminas, trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai, probleminių 
situacijų, susisijusių su 
kompiuterinės grafikos 
taikymu, sprendimas, 
atvirai naudojantis 
internetu, pamokomis 
internete.  
Praktinių darbų metu 
pradėto ir savarankiško  
darbo metu užbaigto 
projekto parengto 
projekto kokybė, 
Individualios užduoties 
atlikimo kokybė, 
sudėtingumas, 
kūrybingumas, 
priimant išradingus 
sprendimus. 
Kontrolinio darbo 
metu vertinamas 
gebėjimas spręsti 
sudėtingesnes 
kompiuterinės grafikos 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

klausimais nespecialistams 
 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir 
sprendimus 

Pasitikėjimas savo 
„grafine kalba“ 

Mokymosi visą 
gyvenimą ir 
profesinio bei 
dvasinio tobulėjimo 
troškimo nuostata 

Nuostata nuolat 
savarankiškai mokintis 
neatsiliekant nuo 
tobulėjančių 
informacinių 
technologijų pažangos 

paskaita, pratybos, 
atvejo analizė, grupės 
diskusija 

taikymo užduotis 
(reljefo modeliai, 
kraštovaizdžio 
modeliavimas, darbas 
su įvairių formatų 
dokumentais, 
efektyviai 
kompiuterinei 
vizualizacijai 
Individualios užduoties 
įvertinimas.  
Individualios užduoties 
įvertinimas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Sinkevičius V. AutoCAD 2009-2010 pradmenys. Kaunas: „Smaltijos“ leidykla, 2010. 872 p. 
Sankauskienė T., Stravinskienė V. Kompiuterinė žemėtvarkos grafika: mokomoji knyga. Lietuvos 
žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų 
katedra, Žemėtvarkos katedra. Kaunas: Ardiva, 2008. 67 p. 
3D kompiuterinė grafika: SketchUp - Pamokos http://www.sketchup.lt/pamokos.php 
Tal, Daniel.  Google sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain and 
architecture : a guide to modeling site plans, terrain, and architecture / Daniel Tal. Hoboken, N.J. 
: Wiley, 2009. vi, 362 p. : iliustr. 
SketchUp | 3D for Everyone. http://www.sketchup.com/ 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

 
Anotacija anglų kalba: The purpose of the subject “Computer Graphics for Green Areas Design” is 
to soak up application possibilities of computer graphics software for green areas or other 
recreational objects. The student will be ready to draw plans, sections, perspectives of the green 
areas design projects, to make layout of the project‘s drawings, to present their projects effectively, 
to perform photomontage, to create project model animation. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojai: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, lekt. Mantas Pilkauskas, 
Miško biologijos ir miškininkystės institutas 

Kloskowski M. Sluoksniai: išsamus galingiausios „Photoshop“ priemonės vadovas [iš anglų 
kalbos vertė Modestas Rimkus]. Kaunas: Kitos knygos, 2010. 254 p 
Ambrazienė D.,  Smolinskas J. Adobe Photoshop 7. Kaunas : "Smaltijos" leidykla, 2003. 181 p. 
LANDWorksCAD Software. http://www.landworkscad.com/ 
Pro-Landscape Structure Sdn Bhd. http://www.prolandscape.com.my/ 
GlobalCAD Landscape 2012. http://www.globalcad.com/ 
Visual Nature Studio. 3D Nature Home Page. http://3dnature.com/ 
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Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
Aprašą parengė: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, lekt. Mantas Pilkauskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Julius Bačkaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas.  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Gintautas Mozgeris, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. 10 mėn. 23 d., 
protokolo Nr. 6). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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    ALEKSANDRO  STULGINSKIO  UNIVERSITETAS            
  Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 
                                    Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas      
 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: VŽHSB016 
Pavadinimas lietuvių kalba: Statybos inžinerijos pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of building engineering 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam 
darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 27 Pasirengimas laboratoriniams darbams 12 
Laboratoriniai darbai 8 Individuali užduotis 18 
Pratybos 18 Pasirengimas egzaminui 21 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias ir tinkamai pasiruošti atlikti inžinerinius 
skaičiavimus ugdant loginį mąstymą, išradingumą bei kūrybiškumą projektuojant statinius ir jų 
elementus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai studentai turi būti išklausę matematiką, 
specialiąją fiziką. Studentas privalo gebėti skaičiuoti, suprasti gamtos dėsnius, žinoti apie jėgas ir jų 
veikiamus kūnus, pusiausvyros sąlygas. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje 
dėstomas dalykas, studijų rezultatai (siekiniai).  
Studento žinios ir supratimas:  
1. Žino ir suvokia inžinerinės grafikos pagrindus. 2. Žino ir suvokia apie jėgas ir jų veikiamus kūnus 
bei pusiausvyros sąlygas 3. Žino ir supranta inžinerines konstrukcijas. 4. Žino ir supranta 
konstrukcijų skaičiavimą ir jų projektavimo principus. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: Specialieji:  
1. Geba parengti konstrukcijų skaičiuotines schemas ir pritaikyti pusiausvyros sąlygas. 2. Geba 
atlikti konstrukcijų skaičiavimą. 3. Geba atlikti konstrukcijų projektavimą įvertinant atliktus 
skaičiavimus. 
 
Bendrieji: 
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4. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 5. Geba savarankiškai įvertinti naujas žinias apie 
medžiagas ir jų panaudojimą. 
Vertybinės nuostatos: dalyko studijų metu ugdomos kūrybiškumo, atsakingumo, savarankiškumo, 
sąžiningumo, nuoseklumo nuostatos.    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 1. Gebėjimas įvertinti jėgų sistemas ir joms taikomas 
pusiausvyros sąlygas. 2. Gebėjimas atlikti konkrečių konstrukcijų skaičiavimą. 3. Gebėjimas pagal 
atliktus skaičiavimus suprojektuoti konkrečią konstrukciją. 4. Gebėjimas tinkamai spręsti ir kitus 
statybinius klausimus. 5. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 6. Gebėjimas 
savarankiškai panaudoti naujas žinias, stiprinti savo įgūdžius.  
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 1. Inžinerinės grafikos pagrindai 6/2 val.  
2. Jėgų sistemos ir pusiausvyros sąlygos 2/2 val.  
3. Santvaros 2/2 val.  
4. Tempimas-gniuždymas 3/2 val.  
5. Kirpimas, skėlimas 3/2 val.  
6. Sijos, atramos 3/3 val.  
7. Lenkimas 4/4 val.  
8. Medinių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas 4/4 val.    
Laboratoriniai darbai: 1. Medžiagų bandymas tempiant, gniuždant 2/3 val.  
2. Medžiagų bandymas skeliant 2/3 val.  
3. Lenkiamų sijų bandymas 2/3 val.  
4. Lenkiamų sijų deformacijų nustatymas 2/3 val. 
   Pratybos: 1. Paprastieji ir sudėtingieji pjūviai 3/3 val.  
2. Mazgo ir jo detalių braižymas 3/3 val.  
3. Strypinių sistemų ir santvarų skaičiavimas 3/3 val.  
4. Tempiamų-gniuždomų strypų skaičiavimas 2/3 val.  
5. Lenkiamų sijų skaičiavimas 3/3 val.  
6. Pastato medinių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas 4/3 val. 
   Mokomoji praktika: – 
Kursinio darbo (projekto) tematika: – 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga pateikiama panaudojant kompiuterinę įrangą 
(kompiuteris, Multimedia) ir auditorijos lentą. Paskaitos metu studentai patys savarankiškai 
diskutuoja tos temos klausimais pasinaudojant vaizdine medžiaga. Pratybų metu sprendžiami 
konkretūs uždavinių pavyzdžiai, o po to studentams išduodamos individualios užduotys. Pagal jas 
atlieka konstrukcijų skaičiavimus ir pateikia patikrinimui. Laboratorinių darbų metu studentai atlieka 
bandymus, nustato medžiagų stiprį, įtempį ir kitas mechanines charakteristikas. Studentai papildomai 
konsultuojasi po paskaitų pagal suderintą grafiką arba susirašinėjant elektroninėje erdvėje. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Studentų pasiekimai vertinami 
taikant dešimties balų kriterinę kaupiamojo vertinimo sistemą ir vadovaujantis numatytais dalyko 
studijų rezultatų vertinimo kriterijais. Kiekvienas studentas individualias užduotis privalo atlikti 
dviejų savaičių eigoje po galutinio užduoties išaiškinimo. Tuo atveju darbas atliktas tiesiogiai, 
vertinamas nepriekaištingu. Vėliau atlikus darbą vertinimas mažinamas 20%. Galutiniam 
atsiskaitymui už darbus vertinami pagal darbų gynimo rezultatus. Laikant egzaminą pateikiami 
trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai. Egzaminą gali sudaryti du daliniai egzaminai, vienas iš jų 
laikomas įpusėjus semestrui (jei studentai pageidauja), antrasis – egzaminų sesijos metu. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualios užduoties atlikimas, atliktų darbų gynimas 0,3 Kiekvienas darbas 
atliktas dviejų savaičių 
eigoje 

Laboratorinių darbų gynimas 0,1 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino ir suvokia 
inžinerinės grafikos 
pagrindus 

 
 
Turėti medžioklės 
ūkyje naudojamų 
statinių tipų statybos 
inžinerijos 
pagrindus 

Žino ir suvokia apie 
jėgas ir jų veikiamus 
kūnus bei pusiausvyros 
sąlygas 

 

Žino ir supranta 
inžinerines 
konstrukcijas 

Paskaitų medžiaga 
pateikiama naudojantis 
kompiuterine įranga ir 
auditorijos lenta.  
 
Pasinaudojant vaizdine 
medžiaga studentai 
diskutuoja tos temos 
klausimais 
 
Kiekvienam studentui 
pateikiama individuali 
užduotis: atlikti 
konstrukcijų 
skaičiavimus. 

Laikant egzaminą 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai 
 
Studentai turi 
kiekvieną atliktą 
individualios užduoties 
darbą apginti, aptariant 
su dėstytoju gautus 
rezultatus 

Žinoti medienos 
chemines, fizikines 
ir technologines 
savybes, jų 
panaudojimą 
žmogaus reikmėms 

Žino ir supranta 
konstrukcijų 
skaičiavimą ir jų 
projektavimo principus 

 
 
 
 
Laboratoriniai darbai 
atliekami bandant 
medieną ir nustatant jos 
mechanines savybes 

 
Vertinant dalyko 
pasiekimus taikoma 
dešimties balų 
krtiterinė kaupiamojo 
vertinimo sistema 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. V.Sliesoriūnas, J.Jurgaitis, V.Čiuprinas. Inžinerinė grafika. V.: Žiburys, 1998. 
2. V.Paliūnas. Teorinė mechanika. V.:Žuvėdra, 1997.  
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3. A.Valentinavičius. Medinės konstrukcijos. V.: Enciklopedija, 2000.  
4. Čižas A. Konstrukcijų elementų mechanika – Vilnius: Technika, 1993.  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. A.Baltrimas. Inžinerinė grafika. V.: Mokslas, 1995.  
2. Mikuckis F. Medžiagų atsparumas: metodiniai patarimai; Lietuvos žemės ūkio universitetas. 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Statybinių konstrukcijų katedra – Kaunas:Ardiva, 2008.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. Algimantas Patašius 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Petras Milius, lekt. Antanas Vaitiekūnas 
Aprašą parengė: doc. Algimantas Patašius 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: asist. Dainius Ramukevičius 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Marius Aleinikovas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 m. spalio 24 d., protokolo Nr.4 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d.  
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:  MEMB B026 
Pavadinimas lietuvių kalba: Kraštovaizdžio architektūros, miestų ir rekreacinės 
miškininkystės pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentials of Landscape Architecture, Urban and Recreational 
Forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 57 Individuali užduotis 10 
Seminarai 22 Pasirengimas seminarui 8 
Konsultacijos 2 Komandos (grupinė) užduotis 16 
Egzaminas 3 Savarankiškas darbas paskaitų ruošimuisi 10 
  Pasirengimas egzaminui 32 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamų dalykų grupės 

„Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ 
dalykas 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Specialus pasirengimas nereikalingas. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
Žinos kraštovaizdžio architektūros objektą, kraštovaizdžio architekto vaidmenį skirtinguose 
laikotarpiuose ir regionuose,  želdynų (sodų-parkų) komponavimo  stilius formavusius veiksnius. 
Gebės vertinti parko stilių ir kūrimo laikmetį, taikytus projektavimo principus. 
Žinos miestų ir priemiesčių teritorijų miškų funkcijas, jų pritaikymo urbanizuotos visuomenės 
rekreacinėms ir ekologinėms funkcijoms ypatumus; 
Žinos miškų pritaikymo poilsiui ypatumus, žinos miestų ir rekreaciniu miškų tvarkymo pavyzdžius 
Lietuvoje ir užsienyje. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai:   
Gebės vertinti  želdynų, želdinių būklę;  
Gebės vykdyti miškų ir želdynų funkcijų vertinimo socialines apklausas. 
 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
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Gebėti perteikti specialistams ir nespecialistams objektyvią ir išsamią informaciją kraštovaizdžio 
architektūros, miestų ir rekreacinės miškininkystės klausimais. 
Gebėti produktyviai dirbti grupėje ir parengti bendrą pristatymą nurodyta tema.  
Vertybinės nuostatos: 
Pagarba gamtai ir žmogaus sukurtiems parkams. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

11. Sugebėjimas apibrėžiti kraštovaizdžio architektūros objektą (kraštovaizdis, želdynai), 
taisyklingas sąvokų vartojimas ir supratimas;  

12. Kraštovaizdžio architektūros istorijos ir rekreacijos žinių įsisavinimas;  
13. Individualios užduoties kokybė. 
14. Grupėje parengto pristatymo kokybė ir individualios užduoties rengimo metu sukauptų žinių 

perteikimas.  
15. Individualūs sugebėjimai pristatyti darbo rezultatus seminaro metu, aktyvumas seminarų 

metu.  
16. Savarankiškos papildomos literatūros studijos.  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (ir seminarai) (84/76 val.): 
1. Kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio architektūros objektas. Kraštovaizdžio architektūros 
ryšys su kitais mokslais ir menais. Rekreacijos gamtoje reikšmė raida ir problemos.Rekreacijos 
pletros gamtoje sąlygos. (kontaktinio/savarankiško darbo val. – 5/5 val.) 
2. Kraštovaizdžio architekto profesijos raida. Organizacijos vienijančios kraštovaizdžio architektus. 
Sodo sąvokos ištakos. Babilonas, Egiptas, Aleksandrija, Persija. Ispanija. Meksika ir Kalifornija, ir 
ispanų įtaka. Senovės Graikija. Roma. Pilių ir vienuolynų sodai Viduramžių Europoje. (5/5 val.) 
3. Renesanso pradžios ir jo žydėjimo laikų (15-16 a.) itališkieji sodai. Barokas Prancūzijoje. Andrė 
Le Notro (1613-1700) Versalio parkas. Formalūs (simetriški) sodai Anglijoje ir Olandijoje. Kiti 18 a. 
parkų pavyzdžiai:  Saususi (Park Sanssouci) Vokietijoje ir Petrodvoreco (Peterhofo) Rusijoje. (8/8 
val.) 
4. Anglija 17 - 18 a.  W. Kentas, Lancelot ‘Capability’ Brown, Humpry Repton. Žymiausi angliškojo 
stiliaus parkai.  19 - 20 a. miestų parkai ir poilsis.  (8/8 val.)  
5.  Parkų kūrimo raida Lietuvoje. Lietuvos dvarai. (12/11val.) 
6. Eduardas Andrė (1840-1911) ir jo sūnus Renė Andrė (1867-1942), Georgas Kuphaldtas (1853-
1938) ir jų projektuoti parkai Lietuvoje. Gyvenimo sąlygų kaita ir miestų planavimo pradai. 
Romantiškieji priemiesčiai. Įmonių miestai. Miestai-sodai. (8/8 val.) 
7. Želdynų projektavimo pakilimas po 1960 m. Alfonsas Kiškis (1910-1994) ir jo darbai (Juknaičiai, 
Pagiriai). Miestų ir rajonų planavimas (Kazys Šešelgis). Poilsio rajonų projektavimas (Vladas 
Stauskas). Kraštotvarka (Paulius Kavaliauskas, Jurgis Bučas). Postmodernizmas ir Paryžiaus Viletės 
parkas. (8/8 val.) 
8. Rekreaciniai miško ištekliai ir jų naudojimas. Miestų ir priemiesčių miškų panaudojimo poilsiui 
galimybės. Nemedieniniai miško produktai. (11/11 val.) 
9. Miškininkavimo ypatumai rekreaciniuose miškuose. Miestų ir rekreacinių miškų tvarkymo 
pavyzdžiai užsienyje. (9/8 val.) 
10. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistema. Poilsio teritorijų problemos ir perspektyvos.  
Rereacinių gamtos išteklių vertinimas. Rekreacijos įtaka ekosistemoms. (12/12 val.) 
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Seminarai: Studentai pranešimų metu pristatys savo individualias ir grupines užduotis. Iš anksto 
paskirtas studentas – recenzentas, turės pateikti klausimus ir komentarus. Pranešėjas atsakys į 
recenzento ir kolegų užduodamus klausimus, bus diskutuojama pranešimo tema. 
    
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos, minčių lietus, minčių žemėlapiai, seminarai, individuali užduotis, literatūros 
savarankiškos studijos, darbas grupėje, vaizdinės medžiagos parengimas, pristatymai ir pasisakymai.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 iki egzaminų sesijos 
Grupinė  užduotis 0,2 iki egzaminų sesijos 
Grupinių užduočių recenzavimas, pasisakymai 
seminaruose.  

0,05 iki egzaminų sesijos  

Egzaminas  0,55 Egzaminų sesijos metu 
Studentų pasiekimų vertinimo metodai: 
Individualios užduoties atlikimo kokybė ir jo   pristatymas seminaro metu, dalyko išmanymas ir 
atsakymai į klausimus 
Grupinės užduoties atlikimo kokybė. Pristatymo kokybė, dalyko išmanymas ir atsakymai į 
klausimus. 
Kolegų parengtų užduočių recenzavimas, pasisakymai seminaruose.  
Teorinių žinių įsisavinimas ir literatūros savarankiškos studijos tikrinamos egzamino metu. 
Egzaminas laikomas raštu, kuriame yra testo klausimų, trumpų atsakymų reikalaujančių klausimų ir 
probleminių klausimų. 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos kraštovaizdžio 
architektūros objektą, 
kraštovaizdžio architekto 
vaidmenį skirtinguose 
laikotarpiuose ir regionuose,  
želdynų (sodų-parkų) 
komponavimo  stilius 
formavusius veiksnius. 
 

Paskaitos, minčių 
lietus, minčių 
žemėlapiai 

Egzaminas. 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti miško 
rekreacinių teritorijų 
projektavimo bei 
urbanizuotų 
teritorijų želdynų 
projektavimo, 
įrengimo ir 
priežiūros principus. 
 

Gebės vertinti parko stilių ir 
kūrimo laikmetį, taikytus 
projektavimo principus 
 

Paskaitos, 
seminarai, referato 
rengimas, 
savarankiškos 
literatūros studijos 

Lankomumas 
paskaitų metu, 
egzaminas. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Gebės vykdyti miškų ir 
želdynų funkcijų vertinimo 
socialines apklausas,  
 

Paskaitos, 
seminarai,  
viešas pristatymas, 
savarankiškos 
literatūros studijos 

Seminaro  
įvertinimas, 
egzaminas. Taikyti pagrindinius 

miestų ir rekreacinės 
miškininkystės 
tyrimo metodus.  Gebės vertinti  želdynų, 

želdinių būklę  
 

  

Perteikti visuomenei, 
miško savininkams ir 
kitiems 
suinteresuotiems 
asmenims bei 
organizacijoms 
objektyvią ir išsamią 
informaciją miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
klausimais 

Perteikti specialistams ir 
nespecialistams objektyvią 
ir išsamią informaciją 
kraštovaizdžio 
architektūros, miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
klausimais 

Darbas grupėje, 
literatūros studijos, 
vaizdinės 
medžiagos 
parengimas, viešas 
pristatymas 

Seminaro  įvertinimas 

Paskaitos, 
seminarai. 

Pasisakymai 
seminaruose, 
egzaminas. 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu 
 

Paskaitos, 
seminarai. 

Pasisakymai 
seminaruose, 
egzaminas. 

Mokymosi visą 
gyvenimą ir profesinio 
bei dvasinio 
tobulėjimo troškimo 
nuostata. 

Pagarba gamtai ir žmogaus 
sukurtiems parkams. 
 

Darbas grupėje, 
literatūros studijos, 
vaizdinės 
medžiagos 
parengimas, viešas 
pristatymas 

Seminaro  
įvertinimas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1 Balkevičius J. Sodų meno stilių raida. Vilnius : VDA l-kla, 2010. ISBN 978-9955-854-82-1. 
2 Hobhouse P. The Story of Gardening, 2002, 2004. ISBN 1-4053-0714-5. 
3 Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė : vadovėlis aukštosioms mokykloms / Edvardas Riepšas. 

-- Kaunas : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. -- 255 p. : iliustr., 
žml. 

4 Jakovlevas-Mateckis, Konstantinas. Miesto kraštovaizdžio architektūra, Miesto kraštovaizdžio 
architektūros raida ir teorijos pagrindai. Vilnius, 2003.  ISBN 55-28-369-0 
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5 Daujotaitė I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 
1998. 91 p. 

6 Pilkauskas R. Kraštovaizdžio architektūros raida Lietuvoje/ Kraštovaizdžio architektūra : 
moksliniai straipsniai, konferencijos pranešimai, Vilniaus dailės akademijos darbai 33 
[sudarytojas R. Pilkauskas]. Vilnius, 2004. - 123 p.  

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
1 Zuylen G. The Garden: Visions of Paradise (New Horizons). London 1995, 2000, 2004. ISBN 

0-500-30055-0.  
2 Crowe S.  Garden Design, 1958-1994-2003. ISBN 1 870673 40 9.  
3 Vanagas J. Miesto teorija: [vadovėlis aukšt. m-klų studentams] - Vilnius, 2003. ISBN 9986-

571-85-5.  
4 Laurie M. An Introduction to Landscape Architecture. 1975 (1976). ISBN 273 00967 2 

(1934:73).  
5 Tauras A. Mūsų parkai. Vilnius, 1989.  
6 Tauras A. Lietuvos TSR parkai : [mokymo priemonė respublikos aukštosiose mokyklose], 

Vilnius, 1966. 
7 Lietuvos želdynų ateitis : mokslinės konferencijos, skirtos Palangos parko šimtmečiui, 

įvykusios Palangoje 1997 m. rugsėjo mėn. 5-7 d., pranešimai / Vilniaus dailės akademijos 
darbai 23 [sudarytojas Regimantas Pilkauskas]. Vilnius : VDA l-kla, 2001. 

8 Pilkauskas R. Paryžiaus Viletės parko (Park de La Villette) projekto tarptautinio konkurso 
pamokos / Urbanistika ir architektūra, 2006, XXX tomas, Nr. 1, 57-68. ISSN 1392-1630. 

9 Mosser M., Teyssot G. The History of Garden Design, The Western Tradition from the 
Renaissance to the Present Day, 1991. ISBN 0-500-28206-4.  

10 Minkevičius J. Architektūros kryptys užsienyje, Vilnius, 1971. 
11 Gombrich E. H. Meno istorija. Alma-Littera Vilnius 1995. 
12 Lietuvos architektūros istorija. T. 1, T. 2, T. 3, -Vilnius, 1987-1993-2000.  
13 Benevolo L. Europos miesto istorija.-Baltos lankos, 1998.-294 
14 Bučas J. Kraštotvarkos pagrindai. Kaunas, Technologija, 2001.  
15 Kraštovaizdžio architektūra – patirtis, tendencijos, perspektyvos. Kraštovaizdžio architektūros 

forumo ‘2010 mokslo darbai, Vilnius, 2010. 
16 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios : tęstinis leidinys : [biuletenis]. Vilnius: 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 1995?-   
17 Riepšas E.  Rekreacinė miškininkystė [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. - Lietuvos 

žemės ūkio universitetas. Miškininkystės katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Leidybos centras, 2007. 1 dalis – 84 p.; 2 dalis – 120 p. 

18 Riepšas E. Miškas ir žmogaus poilsis.  Vilnius : Mokslas, 1981.  132 p. 
19 Miškų tvarkymas rekreacinės paskirties teritorijose : metodiniai patarimai Miškų fak. 

studentams; parengė E. Riepšas; LŽŪU. Miškininkystės kat. Kaunas - Akademija : LŽŪU 
leidybinis centras, 1999. 41 p. 

20 Tauras A. Landšafto architektūra kaime: mokymo priem. arch. bei interjero spec. studentams. 
Vilnius: Mintis, 1974. 212 p. 

21 Tauras A. Landšafto erdvių kūrimas ir tvarkymas : metodinės rekomendacijos d-jos žemės bei 
miškų ūkių pirm. organizacijoms ir gamtos aps. liaud. univ. Vilnius, 1984. 51 p. 

22 Jurgilas R. Trumpalaikio poilsio vietos miške : (metodinės rekomendacijos draugijos 
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pirminėms organizacijoms) / Lietuvos gamtos apsaugos draugija; Lietuvos TSR Miškų ūkio ir 
miško pramonės ministerija, Vilnius, 1986 36 p. 

 
Anotacija anglų kalba: 
„Fundamentials of Landscape Architecture, Urban and Recreational Forestry“ gives knowledge of 
the history of parks and gardens from ancient times to the present day. Subjects of urban and 
recreational forestry are also discused. During the seminars, students present their literature studies 
and discus about one of the historical design trends of parks and gardens. We also discuss the 
problems of today. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. Mantas Pilkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas   
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: lekt. Mantas Pilkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Lina Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas, 
Miškotvarkos  ir medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. 10 mėn. 23 d., 
protokolo Nr. 23). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB B061 
Pavadinimas lietuvių kalba: Rekreacinių teritorijų planavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Planing of recreational teritories  
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 24 Individuali užduotis 16 
Pratybos* 21 Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1 - - 
Egzaminas 2 - - 
Viso: 48 x 32 
* - pratybos vykdomos pogrupiais kompiuterių klasėje 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė  Studijų krypties (šakos) gilesnei specializacijai skirtos 

pasirenkamos dalykų grupės „Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė“ dalykas 

 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias apie rekreacinių teritorijų planavimą, gebėjimus 
integruoti teritorijų planavimo sprendinius organizuojant veiklą teritorijoje, parengti rekreacinių 
teritorijų pritaikymo poilsiui sprendinių eskizus.    
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos „Bendrosios ekologijos ir aplinkos 
apsaugos“, „Dendrologijos“, „Dirvotyros“, „Geomatikos pagrindų“, „Kompiuterinės grafikos 
želdynų projektavime“, „Miško ekologijos“, „Miško atkūrimo ir įveisimo“ dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir jų taikymas:  

1. Įgyja žinias apie poilsiaujančio žmogaus ir gamtinių ekosistemų tarpusavio sąveiką, 
rekreacijos įtaką gamtinei aplinkai; 

2. Žino rekreacinių teritorijų planavimą reglamentuojančius teisinius, ekologinius, socialinius ir 
ekonominius veiksnius. 

3. Supranta teritorijų planavimo hierarchinius ypatumus, šiuolaikinius teritorijų planavimo 
principus. 

4. Supranta rekreacinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir projektų įgyvendinimo 
procesų eigą. 
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Tyrimų vykdymo gebėjimai: 

1. Geba vertinti teritorijos rekreacinį potencialą, visuomenės rekreacines reikmes. 
2. Geba vertinti rekreacinių teritorijų planavimo, projektavimo sprendinių pasekmes. 

 
Specialieji gebėjimai: 

1. Geba integruoti įvairių rūšių ir lygmenų rekreacinių teritorijų planavimo sprendinius 
planuojant rekreacinę veiklą teritorijoje.  

2. Geba projektuoti miško rekreacinius objektus. 
3. Geba numatyti darnią rekreacinių reikmių tenkinimo ir tausojančio rekreacinių gamtos 

išteklių naudojimo plėtrą. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

1. Geba efektyviai perteikti visuomenei, suinteresuotiems asmenims rekreacinių teritorijų 
planavimo, projektavimo problemas pasiūlant galimas sprendimo alternatyvas. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose; 
3. Rekreacinės veiklos teritorijoje organizavimo, planavimo problemų identifikavimas ir jų 

sprendimo alternatyvų argumentavimas;  
4. Praktinių darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas individualioje 

užduotyje. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 24 val. 

17. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistema, 2 / 2  (paskaitų kontaktinio darbo / 
savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) apimtys); 

18. Rekreacinių teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių įvairovė ir planavimą  
reglamentuojantys teisiniai dokumentai,   3 / 2; 

19. Rekreacinių reikmių ir išteklių tyrimo bei vertinimo metodai,   3 / 2; 
20. Rekreacijos gamtoje pasekmių vertinimas ir prognozavimas, 3 / 2; 
21. Rekreacijos plėtros planų, projektų, programų rengimo, derinimo ir diegimo organizavimas, 

technologijos patirtis, 3 / 2; 
22. Organizacinių-ūkinių priemonių sistema rekreacinėse teritorijose,  3 / 2; 
23. Rekreacinės infrastruktūros plėtra (patirtis, tendencijos ir projektavimo ypatumai),   3 / 2; 
24. Rekreacinės aplinkos formavimas gamtoje (Kraštovaizdžio formavimo kirtimai, želdiniai, 

rekreacinių objektų projektavimo ypatumai),   4 / 2; 
Pratybos: 21 val. 

1. Rekreacinių teritorijų planavimo dokumentų rūšių įvairovė (rekreacinių teritorijų planavimo 
dokumentų prieinamumas internete), šių planavimo dokumentų sprendinių geografinės 
informacijos duomenų perdanga taikant GIS technologijas, 3 / 4 (pratybų kontaktinio darbo / 
savarankiško darbo (individualios užduoties pratybose gautų rezultatų pagrindu rengimas) 
apimtys); 

2. Poilsiui tinkamų medynų vertinimas ir kartografavimas  taikant GIS technologijas, 3 / 4; 
3. Rekreacinės veiklos organizavimas kraštovaizdžio teritoriniame vienete (rekreacinės 

infrastruktūros išdėstymas teritorijoje (žemėlapis, M1:50 000, GIS technologijos)), 3 / 4; 
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4. Rekreacinio objekto (poilsiavietės, iškylavietės, stovyklavietės) funkcinių schemų ir  
techninio eskizo parengimas (M1:500, eskizavimas taikant SketchUp), 12 / 4. 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų ir 
pratybų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybos atliekamos kompiuterių klasėje taikant 
specializuotas kompiuterines programas (ArcGIS, SketcUh). Pratybų metu taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir sprendimo, teritorijos raidos tendencijų nustatymo/įžvalgų metodai. Pratybų 
metu gauti rezultatai išsaugomi laikinosiose laikmenose. Studentai savarankiškai apibendrina 
pratybų metu surinktus rezultatus individualioje užduotyje taikydami rekreacinių teritorijų planavimo 
teorines žinias, suformuluoja išvadas, teikia ir siūlymus. Individualios užduoties rezultatus/ataskaitą 
studentas duoda recenzuoti kolegai. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi 
pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Kadangi praktinių darbų metu 
renkami individualiai užduočiai atlikti duomenys, praktinių darbų atlikimo kokybė vertinama kartu 
su individualia užduotimi. Atsiskaitant už individualią užduotį, vertinami pratybų metu gauti 
rezultatai ir jų apibendrinimas, pasiūlymai rekreacinei veiklai organizuoti kraštovaizdžio 
teritoriniame vienete kraštovaizdžiui formuoti, rekreacinio objekto sutvarkymo projekto eskizas, 
atliktų darbų kokybė, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys ir probleminiai klausimai. 
Atsiskaitant už  individualią užduotį vertinamas teorinių žinių ir praktinių gebėjimų taikymas, 
atsižvelgiama į kolegos studento individualios užduoties ataskaitos recenziją. Teorinės žinios 
vertinamos taip pat egzamino metu. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,4 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai 
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti miško 
rekreacinių teritorijų 
projektavimo, 
įrengimo ir priežiūros 
principus 
 
 

Įgyja žinias apie 
poilsiaujančio žmogaus ir 
gamtinių ekosistemų 
tarpusavio sąveiką, 
rekreacijos įtaką gamtinei 
aplinkai; 
 
Žino rekreacinių teritorijų 
planavimą 
reglamentuojančius 

Paskaitų ir pratybų 
metu studentai 
įtraukiami į 
diskusijas. 
 
Pratybų metu 
taikomi atvejų 
analizės, problemos 
išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 

Atsiskaitant už  
individualią užduotį 
vertinamas teorinių 
žinių ir praktinių 
gebėjimų taikymas, 
atsižvelgiama į 
kolegos studento 
individualios 
užduoties ataskaitos 
recenziją. Teorinės 



 

313 

 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai 
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

teisinius, ekologinius, 
socialinius ir ekonominius 
veiksnius; 
 
Supranta teritorijų 
planavimo hierarchinius 
ypatumus, šiuolaikinius 
teritorijų planavimo 
principus; 
 
Supranta rekreacinių 
teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo ir 
projektų įgyvendinimo 
procesų eigą. 

raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai. 

žinios vertinamos 
taip pat egzamino 
metu 
 

Stebint aplinką ir 
remiantis 
sukauptomis žiniomis  
gebėti suformuluoti 
miestų ir rekreacinės 
miškininkystės  
problemą ir tyrimų 
tikslą bei iškelti 
uždavinius 
 

Taikyti pagrindinius 
miestų ir rekreacinės 
miškininkystės tyrimo 
metodus 
 
 

Geba vertinti teritorijos 
rekreacinį potencialą, 
visuomenės rekreacines 
reikmes; 
 
Geba vertinti rekreacinių 
teritorijų planavimo, 
projektavimo sprendinių 
pasekmes. 
 
 

Projektuoti želdynus 
ir rekreacinius miško 
objektus 
 
 

Geba integruoti įvairių rūšių 
ir lygmenų rekreacinių 
teritorijų planavimo 
sprendinius planuojant 
rekreacinę veiklą teritorijoje; 
 
Geba numatyti darnią 
rekreacinių reikmių 
tenkinimo ir tausojančio 
rekreacinių gamtos išteklių 
naudojimo plėtrą. 
 

Pratybų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas. Pratybos 
atliekamos 
kompiuterių klasėje 
taikant specializuotas 
kompiuterines 
programas (ArcGIS, 
SketcUh). Pratybų 
metu taikomi atvejų 
analizės, problemos 
išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai. Studentai 
savarankiškai 
apibendrina pratybų 
metu surinktus 
rezultatus 
individualioje 
užduotyje taikydami 
rekreacinių teritorijų 
planavimo teorines 
žinias, suformuluoja 
išvadas, teikia 
siūlymus.  
Individualios 

Atsiskaitant už 
individualią užduotį, 
vertinami pratybų 
metu gauti rezultatai 
ir jų apibendrinimas, 
pasiūlymai 
rekreacinei veiklai 
organizuoti 
kraštovaizdžio 
teritoriniame vienete 
kraštovaizdžiui 
formuoti, rekreacinio 
objekto sutvarkymo 
projekto eskizas, 
atliktų darbų kokybė, 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys ir 
probleminiai 
klausimai. 
Atsiskaitant už  
individualią užduotį 
vertinamas teorinių 
žinių ir praktinių 
gebėjimų taikymas, 
atsižvelgiama į 
kolegos studento 
individualios 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai 
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Geba projektuoti miško 
rekreacinius objektus. 
 
 

Taikyti  GIS ir kitas 
informacinių 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško 
išteklių  apskaitos, 
planavimo ir 
administruoti  
 
(Papildo studijų 
krypties ir su ja 
susijusių dalykų 
rezultatus) 

Geba integruoti įvairių rūšių 
ir lygmenų rekreacinių 
teritorijų planavimo 
sprendinius planuojant 
rekreacinę veiklą teritorijoje.  
 
 
Geba projektuoti miško 
rekreacinius objektus. 
 

užduoties 
rezultatus/ataskaitą 
studentas duoda 
recenzuoti kolegai. 

užduoties ataskaitos 
recenziją. 

Perteikti visuomenei, 
miško savininkams ir 
kitiems 
suinteresuotiems 
asmenims bei 
organizacijoms 
objektyvią ir išsamią 
informaciją miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
klausimais 

Efektyviai bendrauti 
ir bendradarbiauti su 
kolegomis  miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
klausimais 

Geba efektyviai perteikti 
visuomenei, 
suinteresuotiems asmenims 
rekreacinių teritorijų 
planavimo, projektavimo 
problemas pasiūlant galimas 
sprendimo alternatyvas. 
 

Pratybos, Individuali 
užduotis. 
Individualios 
užduoties 
rezultatus/ataskaitą 
studentas duoda 
recenzuoti kolegai. 

Atsiskaitant už  
individualią užduotį 
vertinamas teorinių 
žinių ir praktinių 
gebėjimų taikymas, 
atsižvelgiama į 
kolegos studento 
individualios 
užduoties ataskaitos 
recenziją. 

Pagrindinis mokymosi šaltinis: 
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2. 
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Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 255 p. 

 



 

315 

 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. 
Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования. – Москва : Наука. – 1994. – 
240 с. 

2. 
Gurskienė V., Ivavičiūtė G. Rekreacinė kraštotvarka [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. 
- Lietuvos žemės ūkio universitetas. Žemėtvarkos katedra. - Kaunas : Ardiva, 2008. – 63 p. 

3. 

Ivavičiūtė G., Gurskienė V. Rekreacinė kraštotvarka [Elektroninis išteklius] : metodiniai 
patarimai .  - Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. 
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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:AFŽMB051  
Pavadinimas lietuvių kalba: Gėlininkystė ir vejininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Floriculture and turf science 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditai, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam 
darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 32 Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos  20 Pasirengimas pratyboms 12 
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai - 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 15 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 20 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamas  
 
Studijų dalyko tikslas. Supažindinti būsimus miškininkystės bakalaurus su gėlynų ir vejų tipais, jų 
augalų įvairove, gėlynų ir vejų įrengimo priežiūra. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai, prieš pradėdami studijuoti studijų dalyką 
„Gėlininkystė ir vejininkystė“, turi būti išklausę „Botanikos“, „Augalų fiziologijos“ ar panašius 
studijų dalykus.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir supratimas: 

1. Žinos gėlynų tipus, gėlių klasifikaciją, jų agrobiologinius poreikius ir darnumo dėsnius 
gėlyne.  

2. Žinos vejų tipus, vejų žolių biologines ir ūkines savybes, vejų kokybę ir ilgaamžiškumą 
įtakojančius veiksnius, žolių mišinių sudarymo principus.  

Gebėjimai:  
1. Gebės identifikuoti svarbiausias gėlių rūšis ir suvoks jose vykstančius gyvybinius procesus ir 

jų priežastingumą, tinkamai parinkti vietą ir dirvą gėlynui, augalus bei juos sukomponuoti. 
2. Gebės nustatyti vejos tipą bei jos defektus, pagal konkrečios augavietės sąlygas parinkti 

tinkamiausias žolių rūšis mišiniui, įrengti ir tinkamai prižiūrėti veją. 
 
Vertybinė nuostata: 
Derinti ekologinius, socialinius ir ekonominius interesus, ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, estetiškai ir  
sveikai gyvenamajai aplinkai. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų „Gėlininkystė ir  vejininkystė“ dalyko žinių įsisavinimas. 
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių parinkimas.  
4. Papildomos literatūros savarankiškos studijos.  

Dalyko turinys: 
Paskaitos: 32 val. kontaktinio darbo; 20 val. savarankiško darbo.  

1. Gėlynų ir vejų įvairovė, jų svarba.2/2 
2. Gėlynų tipai, gėlių klasifikacija.4/2 
3. Skirtingų gėlių rūšių agrobiologiniai poreikiai.4/2 
4. Gėlyno vietos parinkimas, dirvos paruošimas, augalų asortimento parinkimas.4/2 
5. Gėlynų priežiūra.2/2 
6. Vejų klasifikacija ir svarbiausi jų bruožai.2/2 
7. Specifiniai reikalavimai vejų žolėms, svarbiausios rūšys ir veislės.4/2 
8. Aplinkos veiksniai, įtakojantys vejų kokybę ir ilgaamžiškumą. 4/2 
9. Žolių mišinių sudarymo principai, vejų įrengimas ir priežiūra.4/2 
10. Vejų defektai, jų nustatymas ir pašalinimo būdai.2/2 

Pratybos: 20 val. kontaktinio darbo; 12 val. savarankiško darbo.  
1. Gėlynų tipai ir augalų derinimas.4/3 
2. Gėlių rūšių indentifikavimas naudojantis ekspozicijoms ir vaizdinėmis priemonėmis. 6/3 
3. Vejų tipo identifikavimas lauke, svarbiausių kokybinių rodiklių įvertinimas.4/3 
4. Svarbiausių vejų žolių rūšių ir jų sėklų morfologinių požymių identifikavimas. 6/3 

Individualios užduoties tematika: 15 val. savarankiško darbo 
Vejų ir gėlynų įrengimas N objekte.  
 
Dalyko studijų metodai: Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu naudojami šiuolaikiniai studijų 
metodai. 
Paskaita su diskusija – papildomai pagal paskaitos problematiką pateikiami klausimai, kuriuos 
studentai kompetentingi atsakyti.  
Minčių lietus – paskaitų metu pateikiami klausimai ir siekiama sulaukti kaip galima daugiau 
argumentais paremtų teisingų atsakymų. Informacija užrašoma lentoje ir tik tada generuojamas 
atsakymas. Taip įtvirtinamos paskaitos žinios.  
Dalis paskaitų medžiagos užduodama studijuoti ir savarankiškai.  
Pratybų metu susipažindami su vejų tipais ir jų augalais, nagrinėja jų morfologinius požymius. 
Kiekvienam studentui pateikiama individuali užduotis. Studentai recenzuoja vieni kitų parengtus 
darbus. Individuali užduotis pristatoma naudojant prezentacijos metodą. Kolegos pateikia klausimus, 
vyksta diskusijos.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:   
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Kaupiamasis balas – iš pateiktų sudėtinių dalių pagal svorio koeficientą.  
Individualios užduoties vertinimas atliekamas atsižvelgiant į jos parengimo, pristatymo, atsakymų į 
klausimus ir sugebėjimo diskutuoti kokybę.    
Pratybos vertinamos atsakant žodžiu. 
Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. 
Egzaminas laikomas raštu.  
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už pratybas  0,2 Rudens semestre – semestro 
antrojoje pusėje. 

Individuali užduotis  0,3 Paskutinę semestro savaitę 
Egzaminas  0,5 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

1 2 3 4 

Žinos:  
1.specifinius 
reikalavimus vejų 
žolėms, svarbiausius 
vejų ir gėlynų tipus ir jų 
požymius 
 
 

Paskaita su diskusija.  
 

Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai.  

 Žinos ir sugebės 
taikyti urbanizuotų 
teritorijų želdyno 
projektavimo 
įrengimo ir 
priežiūros principus 2. vejų bei gėlynų 

kokybę ir 
ilgaamžiškumą 
įtakojančius aplinkos 
veiksnius bei jų sąveiką  

Paskaita su diskusija.  
Minčių lietus  
Dalį paskaitų 
medžiagos studentai 
studijuos 
savarankiškai.  
 

Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai 
Atsiskaitymas už 
pratybų darbus raštu 
arba žodžiu  

Gebės:  
1. identifikuoti 
svarbiausias vejų žolių ir 
gėlių rūšis  rūšis ir 
suvoks jose vykstančius 
gyvybinius procesus 
 

Paskaita su diskusija. 
Pratybos . 

Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai ir 
probleminiai 
klausimai.  
Atsiskaitymas už 
pratybų darbus raštu 
arba žodžiu 

Stebėdamas aplinką 
ir remdamasis 
sukauptomis 
žiniomis gebės 
suformuluoti 
problemą ir tyrimo 
tikslą, bei iškelti 
problemai išspręsti 
reikalingus 
uždavinius miestų ir 
rekreacinės  
miškininkystės 
srityje 

2. pagal konkrečios  
augavietės sąlygas 
parinkti tinkamiausius 
komponentus žolių 

Paskaita su diskusija  
Minčių lietus  
Individualios užduoties 
viešas pristatymas 

Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

mišiniui ir gėlynui 
įrengti naują veją, 
gėlyną , jį tinkamai 
naudoti ir prižiūrėti 
 

reprezentacijos metodu 
ir diskusijos.  
Pratybos  
 

klausimai ir 
probleminiai 
klausimai.  Atliekamas 
suminis individualios 
užduoties vertinimas.  
Atsiskaitymas už 
pratybų darbus raštu 
arba žodžiu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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2. Štuopytė L. Trumpa vienmečių gėlių charakteristika. Metodiniai patarimai AF sodininkystės, 

daržininkystės ir gėlininkystės specializacijos magistrantams. – Kaunas-Akademija, 2002,- 42 p.  
3. Vaidelys J., Makūnas V., Prakapaitė G. Gėlininkystė II dalis. Vienmetės ir dvimetės gėlės.  – V., 

1995, - 126 p 
4. Vaidelys J., Makūnas V., Prakapaitė G. Gėlininkystė III dalis. Daugiametės gėlės. – V., 1997. – 

231 p.  
5. E.Klimas. Veja sodyboje. ARX Baltica. -2006. -152 p. 
6. J.Mockaitis. Vejų įrengimas ir priežiūra. 1999.-87 p. 
7. Хессайон Г. Все о газоне. 2000.-127 c. 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  

1. Dekoratyvinė sodininkystė. Sud. Boguševičiūtė A., Lukaitienė M., Navasaitis M., [et al.] 
Vilnius, 1963. 404 p. 

2. Vaidelys J., Makūnas V. Gėlininkystė I dalis.– V., 1993, - 134 p. 
3. Pycraft D. Rasen und bodendechkende Gewachse. 1981. 
4. Shery R.W.Lawn Keeping. 1976. 
5. Piotr Urbanski. Trawnik przez caly rok. 2002. - 80 s. 
6.  Газоны. Л.И.Прилипко. 1977.-251 с. 
7. Hope F. Rasen. - 1983.-218 p. 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:  MEMI B060 
Pavadinimas lietuvių kalba: Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra 
Pavadinimas anglų kalba: Garden and park design, installation and maintenance 
Dalyko apimtis: 9 kreditai, 240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 126 val., savarankiškam darbui 
114  val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 70 Kursinis projektas 40 
Pratybos  50 Pasirengimas pratyboms 12 
Konsultacijos 3 Savarankiškas darbas paskaitų ruošimuisi 12 
Egzaminas 3 Pasirengimas egzaminui 48 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamų dalykų grupė  

„Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ 
 
Dalyko tikslas: Išmokyti studentus spręsti pagrindinius želdynų erdvės formavimo ir pritaikymo 
poilsiui uždavinius; įsisavinti želdynų projektavimo principus ir įgyti projektavimo praktinių 
įgūdžių; supažindinti su želdynų įrengimo reikalavimais ir priežiūros priemonėmis bei priežiūros  
organizavimo būdais. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentui reikalingos braižybos, kompiuterinės 
grafikos ir kraštovaizdžio architektūros istorijos, dendrologijos žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
Supranta želdynų projektavimo ir planavimo skirtumus, jų reikšmę, supranta ir teisingai vartoja 
terminus. 
Žino erdvių formavimo principus, meninės raiškos priemones (principus) želdynų projektavime. 
Žino ir supranta želdyno projektavimo etapus. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
Gebėjimas kūrybingai mąstyti, panaudoti idėjas ir informaciją. 
Specialieji gebėjimai: 
Geba parengti pastato prieigų erdvės sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui eskizus. 
Problemų sprendimo įgūdžiai turint ribotą informaciją apie sklypą ir gyventojų poreikius. 
Patobulina braižybos įgūdžius. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Rūpinasi darbo kokybe. 
Vertybinės nuostatos: 
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Branginti viešąją erdvę, vertinti želdynus remiantis tikslingumo kriterijumi. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Želdynų projektavimo pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas.  
3. Studijų rezultatuose įvardintų gebėjimų įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose.  
4. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, apibendrinimų formulavimas.  
5. Papildomos literatūros savarankiškos studijos.  
6. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (kontaktinio 70 / pasirengti egzaminui 48 val.) 
1. Įvadas į želdynų projektavimą  (3/4 val.)  
2. Želdynų ir želdinių reikšmė (3/4 val.)  
3. Želdyno sudėtinės dalys  (4/3 val.)   
4. Želdyno projektavimo eiga. Bendroji situacijos apžvalga, esamos būklės analizė, erdvinės raidos 
koncepcijos parengimas, teritorijos zonavimas. (9/4 val.) 
5. Želdynų projektavimą reguliuojantys teisės aktai (įstatymai, normos ir taisyklės). (3/2 val.) 
6. Projektavimo ypatumai atskirose funkcinėse zonose. Judėjimo organizavimas. Erdvės formavimas. 
Palankių mikroklimatinių sąlygų sukūrimas. (5/4  val.)  
7. Meninės raiškos priemonės (principai) želdynų projektavime (5/4 val.) 
8. Dendroplanas, nužymėjimo brėžiniai. Projekto sprendinių vizualizavimas. (5/4  val.)  
9. Projekto įgyvendinimo darbų programa. Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų ypatumai. (5/4  val.)  
10. Projektavimo ypatumai specifinėse situacijose (kampinis sklypas, sklypas šlaite, sklypas 
pamiškėje, sublokuoto namo sklypas). (4/3  val.)  
11. Lietuvos kaimo sodybos (5/4  val.)  
12. Augalų panaudojimas želdynų projektavime (5/4  val.)  
13. Gėlynų projektavimo principai (4/4  val.)  
 
Pratybos: (50/12 val.) Pratybų metu studentai turi parengti želdyno sutvarkymo eskizus. Eskizai yra 
dėstytojo komentuojami ir aptariami su eskizus dariusių studentų grupe. Dalis pratybų laiko skiriama 
darbui kompiuterių klasėje ar studijoje, kur studentai konsultuojami tiek planavimo ir projektavimo 
klausimais, tiek techniniais darbo AutoCAD programine įranga klausimais, kurie iškyla rengiant 
sodybos sutvarkymo kursinį projektą.  
1. Namų prieigos situacijos analizė (pirmas objektas). (3/1 val.) 
2. Namų prieigos teritorijos sutvarkymo eksizas (antras objektas). (3/2 val.) 
3. Namų prieigos teritorijos sutvarkymo eksizas (trečias objektas) (3/2 val.) 
4. Skvero situacijos analizė (ketvirtas objektas) (3/1 val.) 
5. Skvero infrastruktūros situacijos eskizas (penktas objektas) (3/1 val.) 
6. Skvero sutvarkymo eskizas (šeštas objektas) (5+1 val.) 
7. Skvero sutvarkymo eskizas (septintas objektas) (5+1 val.) 
8.  Parko projektiniai sprendimai ir alternatyvos (9 + 1 val.) 
9. Užsiėmimai lauke. Lankomi parkai, skverai, sodybos. Gilinamasi į projektavimo, įrengimo ir 
priežiūros problemas. Susitinkamai su želdynų projektuotojais ir želdynų priežiūrą organizuojančiais 
žmonėmis. (16/2) 
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Kursinio projekto tematika:  
A. Parengti želdyno (parko su pastato prieigomis) erdvės sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui projektą, 
pastatyti jame dekoratyvinę skulptūrą arba paminklą.  
B. Parengti sodybos projektą (nedidelio dvaro ar stambaus ūkininko sodyba) stambiu masteliu 
(M1:500).  
C. Parengti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemo projektą stambiu masteliu.  
Atsiskaitoma peržiūrų metu. Studentai darbus parengia ant popieriaus ir eksponuoja užklijuotus ant 
A1 arba B1 formato karto lapų.  
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos, pratybos, individualios studijos, pratybų metu duodamų projektavimo užduočių 
sprendimas, aptarimas grupėje su dėstytoju, darbas studijoje, atvejo studijos, problemos sprendimo 
trumpos užduotys, mokymasis iš bendraamžių, kursinio projekto rengimas. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Per dvi savaites nuo 
užduoties pateikimo 

Egzaminas 0,5 Egzaminų sesija 
Kursinis projektas 0,3 Egzaminų sesija 
Studentų pasiekimų vertinimo metodai 
1. Pratybų metu duodamų projektavimo užduočių atlikimo kokybė. 
2. Teorinių žinių įsisavinimas ir literatūros savarankiškos studijos tikrinamos egzamino metu. 
Trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai. 
3. Kursinio projekto atlikimo kokybė. Vertinami pežiūroms pateikti projektai. 
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Jų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu duodamos užduotys 
orientuotos į studentų kūrybiškumo plėtotę: atvejų analizė, realių problemų sprendimas. Studentai 
tiekdami alternatyvius teritorijos tvarkymo siūlymus bus mokomi siekti geriausio teritorijos 
panaudojimo. Viešosios erdvės sutvarkymo eskizai yra dėstytojo komentuojami ir aptariami su 
eskizus dariusių studentų grupe. Dirbant studijoje bus išnaudojama mokymosi per veiklą ir 
mokymosi iš kolegų galimybė.  
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti urbanizuotų 
teritorijų želdynų 
projektavimo, 
įrengimo ir 

Supranta želdynų 
projektavimo ir 
planavimo skirtumus, 
jų reikšmę, supranta ir 
teisingai vartoja 

Paskaitos, kursinis 
projektas 

Egzaminas ir kursinio 
projekto vertinimas. 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

terminus. 

Žino erdvių formavimo 
principus, meninės 
raiškos priemones 
(principus) želdynų 
projektavime. 

Paskaitos, pratybos, 
individualios studijos. 

Egzaminas, pratybų ir 
kursinio projekto 
vertinimas. 

priežiūros principus. 

Žino ir supranta 
želdyno projektavimo 
etapus. 

Paskaitos, individualios 
studijos. 

Egzaminas, kursinis 
projektas 

Geba parengti pastato 
prieigų erdvės 
sutvarkymo ir 
pritaikymo poilsiui 
eskizus. 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
sprendimas, aptarimas 
grupėje su dėstytoju. 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
atlikimo kokybė ir 
atlikimas per duotą 
laiką. 

Problemų sprendimo 
įgūdžiai turint ribotą 
informaciją apie sklypą 
ir gyventojų poreikius. 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
sprendimas, aptarimas 
grupėje su dėstytoju 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
atlikimo kokybė ir 
atlikimas per duotą 
laiką. 

Gebėti taikyti 
pagrindinius miestų 
ir rekreacinės 
miškininkystės 
tyrimo metodus. 

Patobulina braižybos 
įgūdžius. 

Individuali užduotis.  

Parengti eskizišką 
mažo želdyno (skvero 
ir pastato prieigų) 
erdvės sutvarkymo ir 
pritaikymo poilsiui 
projektą.  

Darbas studijoje, 
mokymasis iš 
bendraaumžių, 
individuali užduotis. 

Individuali užduotis. Gebėti perteikti 
visuomenei, miško 
savininkams ir kitiems 
suinteresuotiems 
asmenims bei 
organizacijoms 
objektyvią ir išsamią 
informaciją miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
klausimais. 
 
Projektuoti želdynus ir 
rekreacinius miško 
objektus 
 

Rūpinasi darbo kokybe. 

Kursinis projektas. Kursinio projekto 
vertinimas. 

Žinoti ir sugebėti 
taikyti miško 
rekreacinių teritorijų 

Branginti viešąją erdvę, 
vertinti želdynus 
remiantis tikslingumo 

Paskaitos, pratybos, 
individualios studijos. 

Individualios užduoties 
atlikimo kokybė, 
vertinami pežiūroms 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

projektavimo, 
įrengimo ir priežiūros 
principus. 

kriterijumi. pateikti projektai. 

Gebėti efektyviai 
bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
kolegomis  miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
klausimais. 

Gebėjimas kūrybingai 
mąstyti, panaudoti 
idėjas ir informaciją. 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
sprendimas, aptarimas 
grupėje su dėstytoju. 

Pratybų metu duodamų 
projektavimo užduočių 
atlikimo kokybė ir 
atlikimas per duotą 
laiką. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Simonds J.O. Landscape architecture: a manual of site planning and design. 3rd edition. New 
York, N.Y. : McGraw-Hill, 1998. 405 p. 
Rutledge A.J. Anatomy of a Park. The Essentials of Recreation Area Planning and Design. New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1971. 180 p. 
John Brooks, Garden Planning, London, 1992. ISBN: 0-86318-834-6. 
Miestų želdynų formavimas‘2008: gėlės ir gėlynai, mokslinių straipsnių rinkinys, Klaipėda 2008.  
ISSN 1822-9778. 
Miestų želdynų formavimas, 2009, 1 (6), Mokslo darbai,  Klaipėda 2009. P. 126-132.  ISSN 
1822-9778.  
Sylvia C.  Garden Design, 1958-1994-2003. ISBN 1 870673 40 9. 
Schiller H., Gartengestaltung, Paul Parey in Berlin und Hamburg, Berlin, 1952, 1958. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, Katalogas 2007. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2007. ISBN 978-9955-624-92-9.  
Navasaitis M. Dendrologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų miškininkystės, taikomosios 
ekologijos, architektūros specialybių studentams. Vilnius: Margi raštai, 2004. 855 p. 
Jakovlevas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra. Želdiniai ir jų komponavimas. 
Vilnius: Technika, 2003, T. 2. 289 p. 
Pilkauskas R.  Pagrindiniai augalai Lietuvos želdynams, Vilnius 2008. 
Brookes J., Garden Design Book, London, 1991. ISBN: 9780751309812. = John Brookes, 
Projektowanie ogrodow, Warszawa, 1996. ISBN: 83-86805-42-0. 
Pilkauskas R. Kraštovaizdžio architektūra : moksliniai straipsniai, konferencijos pranešimai, 
Vilniaus dailės akademijos darbai 33 [sudarytojas R. Pilkauskas]. Vilnius, 2004. - 123 p. 
Vyšniauskaitė A. Lietuvio namai, Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras 1999. 
Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos, Vilnius : Mintis, 1971. 
Petrulis J. Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra: vadovėlis ž.ū. vid. m-klų miestų ir 
gyvenviečių želdinimo spec. moksleiviams.Vilnius: Mokslas, 1978. 255 p. 
Tauras A. Landšafto architektūra kaime: mokymo priem. arch. bei interjero spec. studentams. 
Vilnius: Mintis, 1974. 212 p. 
Kasputis V., Ziberkas l. Architektūrinės kompozicijos pagrindai. Vilnius: VISI, 1982.-82p. 
Brookes J. Small Garden, London, 2006. ISBN: 9781405312868.  
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Čibiras L., Jakovlevas-Mateckis K. Želdiniai lengvosios pramonės įmonių teritorijose. Vilnius, 
1971.  
Lietuvos architektūros istorija / [T.] 2 : nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Algė 
Jankevičienė red. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.  
Lietuvos architektūros istorija / [T.] 3 : Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. Algė 
Jankevičienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Alfonsas Lagunavičius, Vilnius : Savastis 2000. 
Butkevičius I., Lietuvos socialistinio kaimo gyvenviečių formavimasis, (1952-1978). Vilnius : 
Mokslas 1980, 131 p., 20 iliustr. lap. : planai + gyvenviečių generaliniai planai (16 p.). 
Šešelgis K. Kaimo gyvenvietės ir gyvenamieji namai. Kauno politechnikos institutas, 1965. 
Bertašiūtė R. Lietuvio sodyba = The Lithuanian farmstead. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2007.  
Miestų ir gyvenviečių apželdinimas : (II respublikinės jubiliejinės konferencijos miestų ir 
gyvenviečių apželdinimo klausimais, skirtos Tarybų Lietuvos 25-mečiui pažymėti, įvykusios 
Vilniuje 1965 m. rugsėjo 27-28 dienomis, darbai) = Озеленение городов и населенных 
пунктов. Lietuvos TSR Mokslų akademijos botanikos institutas. Vilnius : Lietuvos MA 1967. 
Navasaitis M. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. Leidykla „Lututė“, 238psl. 2008.  
Tauras A. Landšafto architektūra kaime: mokymo priem. arch. bei interjero spec. studentams. 
Vilnius: Mintis, 1974. 212 p. 
Diedrich L. Fieldwork- Landscape Architecture in Europe Birkhauser. 2006 
Topos – The International Review of Landscape Architecture and Urban Design, 1992-2010 
JoLA – Journal of Landscape Architecture.  
Garten+ Landschaft. 
 
Anotacija anglų kalba: After completing the course "Garden and park design, installation and 
maintenance" students should be aware of garden design principles. Students will be able of 
organising small public space. During the studio hours students will have different design exercises 
of small public spaces and private gardens. During the course they will analyse situation of site and 
will prepare the garden design project.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. Mantas Pilkauskas, MEF Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Aprašą parengė: lekt. Mantas Pilkauskas, MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: lekt. dr. Julius Bačkaitis MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc., dr. Andrius Kuliešis, MEF Miškotvarkos 
ir medienotyros institutas.  
Aprobuota katedros posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 2014 m. sausio 8 d., 
protokolo Nr. 14 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2014 m. sausio 22 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B028  
Pavadinimas lietuvių kalba: Dekoratyvioji dendrologija 
Pavadinimas anglų kalba:  Ornamental dendrology 
Dalyko apimtis ir struktūra: 3 ETCS kreditų,   80 valandos, iš jų kontaktiniam darbui - 48 val., 
savarankiškam darbui  - 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 24 Pasirengimas seminarui 8 
Pratybos 20 Pasiruošimas pratybų atsiskaitymams 8 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 16 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji  Miškininkystė Pasirenkamų dalykų  grupė 
„Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė“ 

 
Dalyko tikslas: Ugdyti žinias apie svarbesniuosius dekoratyviniame želdinime naudojamus augalus, 
išlavinti įgūdžius panaudoti augalus įvairių tipų dekoratyviniuose želdynuose įvairiomis aplinkos 
sąlygomis. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Reikalingos dirvožemio mokslo, botanikos, 
dendrologijos pagrindų  žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
   Studento žinios ir supratimas: 

• žinos rūšis ir veisles, naudojamas dekoratyviniam želdinimui; 
• žinos dekoratyvinių medžių ir krūmų klasifikacijos tipus pagal lajos habitą, lapų formą ir 

spalvą; 
•  

  Gebėjimai ir įgūdžiai: 
• gebės pritaikyti skirtingo habito, lapų spalvos, tekstūros dekoratyvinius augalus įvairiame 

kraštovaizdyje;  
• bus įgudęs parengti ir pristatyti prieš auditoriją pranešimą, tai padės jo profesinėje veikloje 

panaudojant vizualines priemones pristatyti savo kūrybinius darbus.  
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Vertybinės nuostatos: 
Pratybų metu ugdomos kūrybiško, kolektyvinio, kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Studijų dalyko pagrindinių dekoratyvinio želdinimo sąvokų supratimas ir vartojimas, lotyniško 
augalo vardo žinojimas; 
Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
Savarankiško darbo atlikimo kokybė. 
 
Dalyko turinys.  
Paskaitos:  

• Bendroji dalis: 14 val. paskaitoms, 10 val. savarankiškam mokymuisi. 
 Dekoratyviosios dendrologijos samprata. Trumpa dendrologijos vystymosi ir sumedėjusių 
augalų introdukcijos bei aklimatizacijos Lietuvoje istorija. Želdynų įstatymas. 
 
Želdynų tipai ir normos. Priklausomieji želdynai. Atskirieji želdynai. Želdinių tipai. Pavieniai 
medžiai (krūmai) ir medžių lizdai, grupės, masyvai, alėjos, eilės. Gyvatvorės, topiarai. Sumedėjusių 
augalų biomorfos. Medžio habitas ir lajos forma. Žievės tekstūra ir jos raiškumas. Lapų ornamentika 
ir spalva. Puošnūs žiedai ir dekoratyvūs vaisiai.  

• Specialioji dalis: (10+6 val.) 
 Lietuvos želdynuose auginami dekoratyviniai sumedėję augalai.  
Pratybos:  

3. Svarbesniųjų pušūnų skyriaus sumedėjusių augalų veislių pažinimas (4+2 val.). 
4. Svarbesniųjų magnolijūnų skyriaus dekoratyvinių sumedėjusių augalų pažinimas: 
• magnolijažiedžių ir vėdrynažiedžių poklasiai (3+1 val.); 
• hamamelijažiedžių ir dinelijažiedžių poklasiai (6+2 val.); 
• erškėčiažiedžių ir notreliažiedžių poklasiai (7+3 val.).                

 
Seminaro tematika. Individualios sodybos sklypo (6 arai) sumedėjusių dekoratyvinių augalų 
asortimento pristatymas (8 val. savarankiškam darbui atlikti). 
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitose naudojamos skaidruolės, multimedija, pateikiant spalvotą 
fotografinę medžiagą su augalų pavyzdžiais. Pratybų metu studentai rūšių identifikavimui naudoja 
sumedėjusių augalų herbarizuotus pavyzdžius, fotografijas. Studentai augalus identifikuoja 
savarankiškai naudodamiesi darbų aprašais, vadovėliais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai:  

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pasisakymas seminare 0,2 Iki sesijos pabaigos 
Atsiskaitymai už pratybas 0,3 Po kiekvienos temos 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 

 
Pasisakyti seminare kiekvienas studentas turi individualiai užduota tema. 
Pratybų metu susipažįstama su dekoratyviniame želdinime naudojamomis veislėmis. Po temos – 
atsiskaitymas žodžiu, atpažįstant augalo veislę. 
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Egzaminas vyksta žodžiu. 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir sugebėti taikyti 
urbanizuotų teritorijų 
želdynų projektavimo, 
įrengimo ir priežiūros 
principus 

Žinos dendrofloros rūšis ir 
veisles, naudojamas 
dekoratyviniame želdinime; 
žinos medžių ir krūmų 
klasifikacijos tipus pagal lajos 
habitą, lapų formą ir spalvą; 

Paskaitos Atsakinėjimas žodžiu 
(egzaminas) 

Gebėti identifikuoti 
dekoratyvinių 
sumedėjusių augalų 
veisles, naudoti šių 
veislių augalus želdynų 
kompozicijoms 

gebės pritaikyti skirtingo 
habito, lapų spalvos, tekstūros 
dekoratyvinius augalus 
įvairiame kraštovaizdyje 

Pratybos Tinkamo augalo 
parinkimas įvairių tipų 
želdynams 

Efektyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
kolegomis  miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
klausimais 

Bus įgudęs parengti ir 
pristatyti prieš auditoriją 
pranešimą 

Pranešimas 
seminare 

Pasisakymas seminare 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

Rekomenduojama pagrindinė literatūra 

5. M. Navasaitis. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2004, 856 p. 
6. M. Navasaitis. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. 2008, Kaunas, Lututė, 240 p. 
7. T. Russel. The illustrated encyclopedia of trees of Britain and Europe. 2005 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
 
Rekomenduojama papildoma literatūra 

D.More, J.White. Cassells‘s Trees of Britain & Northern Europe. 2003 
L.Straigytė, S.Juknevičius. Beržoto dendrologinė kolekcija, 2005 
O.Johnson. Tree guide. 2006 
Conifers : the illustrated encyclopedia. 2000 
L.Januškevičius, V.Baronienė. Lietuvos dendrologinės kolekcijos. 2009 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: docentė dr.  L. Straigytė (Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas). 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas):  
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Aprašą parengė: docentė dr.  L. Straigytė (Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: Lekt.. M. Pilkauskas.(Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Kliučius (Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas) 
 
Aprobuota katedros posėdyje: (Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 2014 m. 01 mėn. 08 d., 
protokolo Nr. 14). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2014 m. sausio 22 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMB B029 
Pavadinimas lietuvių kalba: Kraštovaizdžio ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Landscape ecology 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 30 Individuali užduotis 16 
Pratybos * 15 Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
* praktiniai darbai vykdomi pogrupiais kompiuterių klasėje 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė  Pasirenkamųjų dalykų grupės studijų dalykas gilesnei 

specializacijai Miškininkystės studijų krypties šakoje 
„Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir 
medžioklystė“  

 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias apie kraštovaizdžio struktūrą, ryšius tarp 
kraštovaizdžio komponentų,  kraštovaizdžio atsparumą įtakojančius veiksnius, biologinės įvairovės 
apsaugos erdvinius principus, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymo teritorijų 
planavimo priemones, kraštovaizdžio teritorinio vieneto ekologinio potencialo vertinimą, reikalingas 
tolimesnėse studijose (studijų dalykas „Medžioklėtvarka“) ir profesinėje veikloje. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai studentai turi būti išklausę Bendrosios 
ekologijos ir aplinkos apsaugos, Dirvotyros, Geomatikos pagrindų, Miško ekologijos, 
Medžioklėtyros pagrindų studijų dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Žinios ir jų taikymas:  
1. Supranta kraštovaizdžio teritorinių vienetų struktūrą ir procesus, vykstančius juose. 
2. Supranta kraštovaizdžio struktūros formavimo bioekologinius principus, kraštovaizdžio 
ekologinės pusiausvyros palaikymo teritorijų planavimo priemones. 
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Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1. Geba vertinti kraštovaizdžio struktūros kiekybinius rodiklius ir juos interpretuoja siūlant 
kraštovaizdžio formavimo priemones. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Patobulina GIS technologijų taikymo įgūdžius. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 
1. Efektyviai diskutuoti kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros, gamtinio karkaso, ekologinio tinklo 
formavimo klausimais. 
Vertybinės nuostatos:  
1. Nuostata derinti  ekologinius, socialinius ir ekonominius interesus formuojant kraštovaizdį. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Kraštovaizdžio ekologijos pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, taikymas nesudėtingose 
situacijose. 
3. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros, naudojimo problemų identifikavimas ir jų sprendinių 
argumentavimas. 
4. Individualios užduoties atlikimo kokybė, kraštovaizdžio vertinimo rezultatų apibendrinimų 
formulavimas. 
5. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 30 val. 

25. Kraštovaizdžio, kraštovaizdžio ekologijos samprata. 2/1 val. (kontaktinio darbo 
apimtis/savarankiško darbo apimtis pasirengti egzaminui);  

26. Kraštovaizdį formuojantys veiksniai. 2/1 val.; 
27. Kraštovaizdžio geomorfologinė struktūra. Kraštovaizdžio funkcionavimo ypatumai 

skirtinguose žemėvaizdžių tipuose. 5/3 val.; 
28. Neigiami procesai kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio atsparumas, savivalos potencialas. 4/2 val.; 
29. Kraštovaizdžio mozaika biologinės įvairovės aspektu: buveinių fragmentacija, kraštovaizdžio 

vientisumas, ekologiniai koridoriai, tinklai. Biologinės įvairovės erdviniai principai ir jų 
taikymas kraštovaizdžio planavime. 9/6 val.; 

30. Gamtinio karkaso, kaip priemonės kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti, 
formavimo ypatumai. Ekologinio tinklo formavimo ypatumai. 6/3 val.; 

31. Kraštovaizdžio pokyčių stebėsena. 2/0 val. 
Pratybos: 

5. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto ekologinio stabilumo pokyčio vertinimas 3/3 val. 
(kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo, individualiai užduočiai pratybų duomenų 
pagrindu atlikti, apimtis); 

6. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto renatūralizacijos pokyčio gamtinio karkaso teritorijose 
vertinimas. 3/1 val.; 

7. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto mozaikos morfologinės erdvinės struktūros analizė. 3/2 
val.; 
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8. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto vientisumo analizė, kaip priemonė kraštovaizdžio 
formavimo sprendiniams pagrįsti. 3/3 val. 

9. Kraštotvarkiniai sprendimų kraštovaizdžio teritoriniame vienete apžvalga ir siūlymai. 3/6 val.  
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų ir 
pratybų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Kraštovaizdžio struktūros kiekybiniams rodikliams 
vertinti pratybos atliekamos kompiuterių klasėje taikant specializuotas kompiuterines programas 
(ArcGIS, Guidos, Conefor). Kraštovaizdžio teritoriniai vienetai vertinimui parenkami kiekvienam 
studentui skirtingi. Pratybų metu taikomi atvejų analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, 
teritorijos raidos tendencijų nustatymo/įžvalgų metodai. Pratybų metu gauti kraštovaizdžio struktūros 
vertinimo rezultatai išsaugomi laikinosiose laikmenose. Studentai savarankiškai apibendrina pratybų 
metu surinktus kraštovaizdžio teritorinio vieneto vertinimo rezultatus individualioje užduotyje 
taikydami kraštovaizdžio ekologijos teorines žinias, suformuluoja išvadas, teikia siūlymus 
neigiamoms kraštovaizdžio raidos tendencijoms spręsti. Studentai pratybų užduotis atlieka 
savarankiškai naudodamiesi pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Atsiskaitant už individualią užduotį, vertinami atliktų pratybų metu gauti rezultatai ir jų 
apibendrinimas, pasiūlymai, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys ir probleminiai klausimai. 
Teorinės žinios vertinamos taip pat egzamino metu. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,4 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Išmanyti 
medžiojamųjų gyvūnų 
anatomiją, fiziologiją, 
ligas ir parazitus, 
suprasti 

Supranta 
kraštovaizdžio 
teritorinių vienetų 
struktūrą ir procesus, 
vykstančius juose 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą ir auditorijos 
lentą. Paskaitų ir 

Atsiskaitymo už 
individualią užduotį 
metu vertinamas 
studento gebėjimas 
apibendrinti 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

kraštovaizdžio 
ekologijos principus 
bei mokėti įgytas 
žinias taikyti tvarkant 
laukinių gyvūnų 
populiacijas 
 
 

Supranta 
kraštovaizdžio 
struktūros formavimo 
bioekologinius 
principus, 
kraštovaizdžio 
ekologinės 
pusiausvyros 
palaikymo teritorijų 
planavimo priemones 

pratybų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas.  

kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto 
vertinimo rezultatus 
atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio 
ekologijos teorines 
žinias, pateikiami 
trumpų atsakymų 
reikalaujantys ir 
probleminiai 
klausimai.  
Teorinės žinios 
vertinamos taip pat 
egzamino metu. 
 

Stebint aplinką ir 
remiantis sukauptomis 
žiniomis gebėti 
suformuluoti laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 
problemą, tyrimų 
tikslą uždavinius 
 
 

Geba vertinti 
kraštovaizdžio 
struktūros 
kiekybinius rodiklius 
ir juos interpretuoja 
siūlant kraštovaizdžio 
formavimo 
priemones 

Kraštovaizdžio 
teritoriniai vienetai 
vertinimui parenkami 
kiekvienam studentui 
skirtingi. Pratybų metu 
taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai. Studentai 
savarankiškai 
apibendrina pratybų 
metu surinktus 
kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto 
vertinimo rezultatus 
individualioje užduotyje 
taikydami 
kraštovaizdžio 
ekologijos teorines 

Atsiskaitymo už 
individualią užduotį 
metu vertinamas 
studento gebėjimas 
apibendrinti 
kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto 
vertinimo rezultatus 
pateikiami trumpų 
atsakymų 
reikalaujantys ir 
probleminiai 
klausimai.  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Taikyti šiuolaikinius 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės tyrimo 
metodus 
 
 

žinias, suformuluoja 
išvadas, teikia siūlymus 
neigiamoms 
kraštovaizdžio raidos 
tendencijoms spręsti. 
Studentai pratybų 
užduotis atlieka 
naudodamiesi pratybų 
aprašais, 
konsultuodamiesi su 
dėstytoju, taip pat dirba 
savarankiškai.  

Taikyti  GIS ir kitas 
informacinių 
technologijas, 
dendrometrinius 
metodus miško išteklių  
apskaitos, planavimo ir 
administruoti  
(papildo pagrindinės 
studijų krypties dalykų 
specialiuosius 
gebėjimus) 

Patobulina GIS 
technologijų taikymo 
įgūdžius. 
 

Kraštovaizdžio 
struktūros kiekybiniams 
rodikliams taikomos 
specializuotos 
kompiuterinės 
programos (ArcGIS, 
Guidos ir kt.). 

Vertinami pratybų 
metu gauti 
kraštovaizdžio 
struktūros kiekybinio 
įvertinimo rezultatai 

Efektyviai diskutuoti 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais 

Efektyviai diskutuoti 
kraštovaizdžio 
ekologinės 
pusiausvyros, 
gamtinio karkaso, 
ekologinio tinklo 
formavimo 
klausimais 

Paskaitų ir pratybų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas. Pratybų metu 
taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos 
raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų 
metodai. 

Atsiskaitymo už 
individualią užduotį 
metu pateikiami 
trumpų atsakymų 
reikalaujantys ir 
probleminiai 
klausimai.  
 

Nuostata derinti  
ekologinius, socialinius 
ir ekonominius interesus 

Nuostata derinti  
ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius 
interesus formuojant 
kraštovaizdį 

Paskaitų ir pratybų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas. Pratybų metu 
taikomos GIS 
technologijos ir kitos 
specializuotos 
kompiuterinės 
programos neigiamoms 
kraštovaizdžio raidos 
tendencijoms pagrįsti. 

Atsiskaitymo už 
individualią užduotį 
metu pateikiami 
trumpų atsakymų 
reikalaujantys ir 
probleminiai 
klausimai.  
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Basalykas A. Lietuvos TSR kraštovaizdis. Vilnius, 1977.  

2. 
Brazaitis G., Žalkauskas R. Kraštovaizdžio ekologija ir apsauga [elektroninis išteklius] / G. 
Brazaitis, R. Žalkauskas ; BPD , Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. HTML 

3. 
Pakalnis R., Venckus Z. Kraštovaizdžio ekologija: mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaulių 
universiteto leidykla, 2012. 212 p. 

4. 
Pauliukevičius G., Kenstavičius J. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai. 
Vilnius: Geografijos institutas, 1995. 

5 

Richard T.T. Forman, Daniel Sperling, John A. Bissonette, Anthony P. Clevenger, Carol D. 
Cutshall, Virginia H. Dale, Lenore Fahrig, Robert L. France, Charles R. Goldman, Kevin 
Heanue, Julia Jones, Frederick Swanson, Thomas Turrentine, Thomas C. Winter. Road 
ecology: science and solutions. Waschington, D.C. : Island Press, 2003. 481 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. 
Applying landscape ecology in biological conservation / Kevin J. Gutzwiller, editor. New 
York : Springer, 2002. 

2. 
Collinge S. K. Ecology of fragmented landscapes. Baltimore : Johns Hopkins University 
Press, 2009. 340 p. 

3. 

Dramstad, W., J. D. Olson, and R. T. T. Forman. Landscape Ecology Principles in 
Landscape Architecture and Land-Use Planning. Published by Harvard University Graduate 
School of Design, American Society of Landscape Architects, and Island Press, Washington, 
D.C., 1996. 

3. 
Jankauskaitė M. Kraštovaizdžio ekologinių (geoekologinių) tyrimų metodologiniai 
pagrindai. Mokomoji knyga. Vilnius, 2004. 

4. 
Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. Kaunas: Lietuvos 
ornitologų draugija, 2006.  

5. 
Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. Kaunas: Lietuvos ornitologų 
draugija, 2005.  

6. 
Landscape ecology and resource management : linking theory with practice / edited by 
John A. Bissonette and Ilse Storch. Washington, D.C. etc.: Island Press, 2003.  

7. 
McGarigal, K. and Marks B.J. Fragstats: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying 
Landscape 
Structure. Forest Science Department, Oregon State University, USA, 1994. 

8. 
Pilkauskas R. Kraštovaizdžio vertinimas Vilniaus plėtojimo projektuos. Geografijos 
metraštis, XVII t., 1979. 

9. 
Smith D. S., Hellmund P. C. Designing greenways : sustainable landscapes for nature and 
people.  Island Press, 2006. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas 
Kiti dalyko dėstytojai: -  
Aprašą parengė: doc. dr. Remigijus Žalkauskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. Mantas Pilkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas, 
Miškotvarkos  ir medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės instituto posėdyje 2013 m. spalio 
23 d., protokolo Nr. 6 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB030 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, fiziologija, ligos ir parazitai 
Pavadinimas anglų kalba:  Game animals anatomy, fiziology, diseases and parasite 
Apimtis ir struktūra: 6.0 kr., 160 val., iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val.  
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas laboratoriniams darbams  14 
Pratybos - Kursinis darbas 10 
Laboratoriniai darbai 36 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 20 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis  
 
Studijų dalyko tikslas: susipažinti su gyvūnų organizmo pagrindinėmis sistemomis ir gyvybinėmis 
funkcijomis, fiziologija, užkrečiamomis ir parazitinėmis ligomis, ligų simptomais, žinoti jų 
prevencines priemones.    
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti stuburinių biologijos bei 
medžioklėtyros pagrindų ekologijos studijų dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Laukinių gyvūnų anatomija; 
• Laukinių gyvūnų organų sistemos ir jų funkcionavimas; 
• Laukinių gyvūnų ligos, ligų simptomai ir prevencija.  

 
Specialieji gebėjimai: 

• Žinoti gyvūnų sandarą, organus; 
• Išmanyti gyvūnų organų ir jų sistemų veikimą ir funkcijas; 
• Įvertinti gyvūnų sveikatingumą ir būklę;  
• Žinoti ligų prevencijos priemones;  

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
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• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
 
Vertybinės nuostatos: 

• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių gyvūnų organų ir jų sistemų, jų veikimo 
išmanymas, gyvūnų fiziologijos supratimas; pagrindinių gyvūnų ligų ir jų sukeliamų simptomų 
žinojimas, gebėjimas parinkti ir taikyti ligų prevencijos priemones; rezultatuose įvardintų žinių 
įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir 
apibendrinimų formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai 
reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Anatomijos ir fiziologijos mokslų samprata 2/2 val. 
• Medžiojamųjų gyvūnų kūno sandara 4/4 val. 
• Ląstelė, audiniai 2/2 val. 
• Organai, organų sistemos ir jų funkcijos 8/6 val. 
• Atskirų paukščių ir žinduolių būrių anatominiai ir fiziologiniai ypatumai 6/4 val. 
• Medžiojamųjų gyvūnų anomalijos ir ligos 6/4 val. 
•  Žvėrių ir paukščių užkrečiamos ligos 8/6 val.  
• Užkrečiamų ligų prevencija 8/4 val.  

 
Laboratoriniai darbai:  

• Medžiojamųjų gyvūnų kūno sandara 6/2. 
• Medžiojamųjų gyvūnų organai ir jų sistemos 10/4. 
• Medžiojamųjų gyvūnų fiziologiniai ypatumai 8/4. 
• Medžiojamųjų gyvūnų ligos ir jų prevencija 8/4. 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tendencijos,  pateikiami pavyzdžiai, laboratorinių darbų metu supažindinama su gyvūnų organais ir 
jų sistemų funkcijomis.   
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 
probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Individuali užduotis  0,1 Po kontrolinių darbų 
Kursinis darbas 0,2 Pristačius kursinį darbą 
Egzaminas 0,5 Semestro gale 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Laukinių gyvūnų 
anatomija  
 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi klausimai 

Laukinių gyvūnų 
sistemos ir jų 
funkcionavimas 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
Išmanyti medžiojamųjų 
gyvūnų anatomiją, 
fiziologiją, ligas ir 
parazitus, suprasti 
kraštovaizdžio 
ekologijos principus 
bei mokėti įgytas žinias 
taikyti tvarkant 
laukinių gyvūnų 
populiacijas 
 

Laukinių gyvūnų 
ligos, ligų 
simptomai ir 
prevencija  

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Žinoti gyvūnų 
sandarą, organus ir 
fiziologinius 
ypatumus 

Laboratoriniai darbai Praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Išmanyti gyvūnų 
organus ir jų 
sistemų veikimą ir 
funkcijas 
 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Įvertinti gyvūnų 
sveikatingumą  

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Efektyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
kolegomis  laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais 

Žinoti ligų 
prevencijos 
priemones  

Paskaitos, diskusijos Klausimai, diskusijos 

Efektyviai diskutuoti 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

procesus. 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Lietuvos fauna. Žinduoliai. Vilnius, 1983. 
2. Pabijanskas A. Žemės ūkio gyvulių anatomija. Vilnius, 1967. 
3. Daugnora L. Gyvulių anatomijos paveikslai. 2003 (LVA). 
4. Juknevičius S., Jucevčius R. Žvėrių ir paukščių užkrečiamos ligos. Vilnius, 1996. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
2. Jurgenson P. Medžiokliniai žvėrys ir paukščiai. 
3. http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 
 
Anotacija anglų kalba 
After the completing the course the student should theoretically and practically know and understand 
about game animals anatomy, organism contents, systems and their  physiological process. This 
course gives a breath overview about game animal diseases and prevention.  The subject is the 
important background for the game management. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): lekt. dr. Renata Špinkytė – Bačkaitienė, lekt. dr. Jolanta 
Stankevičiūtė, asistentė Gintarė Narauskaitė. 
Aprašą parengė: asistentė G. Narauskaitė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 ................... 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB031 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžioklės produktai  
Pavadinimas anglų kalba:  Game production  
Apimtis ir struktūra: 4.0 kr., 107 val., iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 
val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 29 Pasirengimas laboratoriniams darbams  18 
Pratybos - Kursinis darbas 12 
Laboratoriniai darbai 27 Pasirengimas egzaminui 21 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 1   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: susipažinti su medžioklės produkcija ir prekėmis. Įvertinti sumedžiotų 
gyvūnų dalis, kaip medžioklės produkciją. Išmanyti medžioklės prekių paruošimą ir jų panaudojimo 
galimybes. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti žvėrių ir paukščių biologijos, 
medžioklėtyros pagrindų studijų dalykai. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Medžioklės produktų klasifikacija; 
• Pirminis medžioklės produktų ir trofėjų paruošimas; 
• Medžioklės trofėjų vertinimo pagal CIC formules sistema.  

 
Specialieji gebėjimai: 

• Gebėti organizuoti trofėjų paruošimą; 
• Gebėti vertinti trofėjus pagal tarptautines vertinimo sistemas. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 



 

344 

 

 
Vertybinės nuostatos: 

• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių gyvūnų organų ir jų sistemų, jų veikimo 
išmanymas, gyvūnų fiziologijos supratimas; pagrindinių gyvūnų ligų ir jų sukeliamų simptomų 
žinojimas, gebėjimas parinkti ir taikyti ligų prevencijos priemones; rezultatuose įvardintų žinių 
įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir 
apibendrinimų formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai 
reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Medžioklės prekių klasifikacija 3/2 val.; 
• Kailio, odos sandara 2/1 val.; 
• Švelniakailių žvėrelių kailiai ir jų pirminis apdorojimas 4/3 val.; 
• Atskirų rūšių švelniakailių žvėrelių kailių ypatumai 3/2 val.; 
• Medžioklės prekių savybės, rūšiavimas, standartas, laikymas 4/3 val.; 
• Pirminis sumedžiotų paukščių ir žvėrelių apdorojimas 4/3 val.; 
• Laukinių gyvūnų ir paukščių mėsa, jos apdirbimas 4/3 val.;  
• Medžioklės trofėjų samprata, klasifikacija paruošimas 2/1 val.; 
• Medžioklės trofėjų vertinimo pagal CIC formules sistema 3/3 val.  

 
Laboratoriniai darbai:  

• Švelniakailių žvėrelių kailių pirminis apdorojimas 6/4 val.; 
• Trofėjų paruošimas 7/5 val.; 
• Žvėrienos kokybės vertinimas 6/3 val.; 
• Trofėjų vertinimas pagal CIC formules 8/6 val. 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos auditorijoje, rodomoji metodinė medžiaga, pavyzdžiai. 
Sumedžioti medžiojamieji gyvūnai ir jų kūno dalys, medžioklės trofėjai. Priemonės trofėjų 
vertinimui.   
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 
probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Kursinis darbas 0,3 Pristačius individualią 
užduotį 

Egzaminas 0,5 Semestro gale 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Medžioklės 
produktų 
klasifikacija 
 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi klausimai 

Pirminis medžioklės 
produktų ir trofėjų 
paruošimas 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
 
Turėti išsamių 
medžioklystės 
technologijos, 
biotechnijos, 
medžioklėtvarkos žinių 
bei sugebėti jas 
panaudoti profesinėje 
veikloje 

Medžioklės trofėjų 
vertinimo pagal CIC 
formules sistema 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Švelniakailių 
žvėrelių kailių 
pirminis 
apdorojimas 

Laboratoriniai darbai 
atsiskaitymai 

Laboratorinių praktinių 
užduočių pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Trofėjų paruošimas 
 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Medžiojamųjų 
gyvūnų mėsos 
kokybės vertinimas 

Praktiniai darbai Praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Efektyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
kolegomis  laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais 

Trofėjų vertinimas  
Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Laboratorinių praktinių 
užduočių pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Efektyviai diskutuoti 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

5. Lietuvos fauna. Žinduoliai. Vilnius, 1983. 
6. Navasaitis A., Pėtelis K. Medžioklė. Kaunas,1998. 
7. Balešis R.. Kietuvos medžioklės trofėjai. Vilnius,1992. 
8. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Vilnius, 2003. 

  
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
1. Die Jagdtrophaen der Welt. Internationale Formel zur Vermessung und Bewertung. 1981. 
Hamburg und Berlin, 124 p. 
  
 
Anotacija anglų kalba 
After the completing the course student should theoretically and practically know and understand 
game production, quality, game meat, trophies their primal preparation and evaluation.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): asist. Gintarė Narauskaitė, lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė. 
Aprašą parengė: asistentė G. Narauskaitė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB032 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžioklės technologija ir biotechnija  
Pavadinimas anglų kalba:  Game technology and biotechnics  
Apimtis ir struktūra: 6.0 kr., 160 val., iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas laboratoriniams darbams  14 
Pratybos - Kursinis darbas 10 
Laboratoriniai darbai 36 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 20 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: išklausęs šį modulį studentas turi gebėti reguliuoti ir formuoti medžioklės 
plotų technologinį tvarkymą, optimizuoti poveikį biocenozėms ir racionaliai naudoti medžioklės 
plotus. Numatyti optimalią gyvūnų gausą ir biotechnines priemones medžioklės plotuose. Mokėti 
organizuoti ir kontroliuoti medžiokles.     
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentas turi būti išklausęs žvėrių ir paukščių 
biologijos, medžioklėtyros pagrindų studijų dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Medžioklės plotų technologinis tvarkymas; 
• Medžioklės plotų biotechninis tvarkymas; 
• Medžioklės būdai ir įrankiai; 
• Optimalios medžiojamųjų gyvūnų gausos nustatymas. 

  
Specialieji gebėjimai: 

• Racionalus medžioklės plotų naudojimas;  
• Optimalios medžiojamųjų gyvūnų gausos parinkimas; 
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• Technologinių ir biotechninių priemonių medžioklės plotuose organizavimas;   
• Medžioklės organizavimas.  

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
•  

Vertybinės nuostatos: 
• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Gebėjimas tinkamai parengti technologinį medžioklės 
plotų tvarkymo planą, gebėjimas tinkamai projektuoti biotechnines priemones medžioklės plotuose. 
Gebėjimas tinkamai organizuoti ir kontroliuoti medžioklę. Medžioklės būdų ir įrankių žinojimas; 
savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; papildomos literatūros 
savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Medžioklės plotų technologinis paruošimas 6/4 val. 
• Medžioklės būdai ir metodai 6/4 val. 
• Draudžiami medžioklės būdai 2/2 val. 
• Atskirų žvėrių ir paukščių rūšių medžioklė 4/4 val. 
• Medžioklės įrankiai 3/4 val. 
• Saugus elgesys medžioklėje 6/4 val. 
•  Balistikos pagrindai 3/2 val.  
• Medžioklės tradicijos ir etika 4/2 val.  
• Projektuojami technologiniai įrenginiai 4/2 val. 
• Biotechninės priemonės 6/4 val. 

 
Laboratoriniai darbai:  

• Medžioklės plotų technologinio paruošimo projektavimas 18/7. 
• Biotechninių įrenginių projektavimas 18/7. 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tendencijos,  pateikiami pavyzdžiai, laboratorinių darbų metu rengiamas technologinis ir biotechninis 
medžioklės plotų tvarkymo planas.    
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 



 

349 

 

probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Individuali užduotis 0,1  
Kursinis darbas 0,2  
Egzaminas 0,5 Semestro gale 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Medžioklės plotų 
technologinis 
tvarkymas  

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi klausimai 

Medžioklės plotų 
biotechninis 
tvarkymas 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Medžioklės būdai ir 
įrankiai 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
 
Turėti išsamių 
medžioklystės 
technologijos, 
biotechnijos, 
medžioklėtvarkos žinių 
bei sugebėti jas 
panaudoti profesinėje 
veikloje.  
Taikyti šiuolaikinius 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo 
ir medžioklystės tyrimo 
metodus 
 

Optimalios 
medžiojamųjų 
gyvūnų gausos 
nustatymas 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Racionalus 
medžioklės plotų 
naudojimas 

Laboratoriniai darbai, 
Konsultacijos, 
diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Optimalios 
medžiojamųjų 
gyvūnų gausos 
parinkimas  

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Stebint aplinką ir 
remiantis sukauptomis 
žiniomis gebėti 
suformuluoti laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 
problemą, tyrimų tikslą 
uždavinius  

Technologinių ir 
biotechninių 
priemonių 
medžioklės plotuose 

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

organizavimas 

Medžioklės 
organizavimas 

Konsultacijos, 
diskusijos 

Probleminiai klausimai 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Taikyti šiuolaikinius 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės tyrimo 
metodus Individualaus ir 

kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

9. Navasaitis A., Pėtelis K. Medžioklė. Kaunas, 1998.  
10. Padaiga V. Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai. Vilnius, 1996.  

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
2. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 1995. 
3. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 1996. 
4. Masiulionis K. Kinologija. 1 dalis. Vilnius, 2002. 
5. Petrusevičius J. Medžioklinis šautuvas. Kaunas, 1993. 
6. Styvensonas J. Šiuolaikiniai šaunamieji ginklai. Vilnius, 1997. 

 
Anotacija anglų kalba 
After the completing the course the student should be able to manage and model game management 
area, optimize impact on ecosystem and economically efficient organize game management. Should 
be able to calculate optimum abundance of animals and mostly suitable and efficient 
biotechnological issues. Should be able to organize and control hunting process. After the 
completing the course, student should be able to creatively evaluate situation and find best 
population management solutions.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
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Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): asistentė Jurgita Baranauskaitė, lektorius Kastytis 
Šimkevičius. 
Aprašą parengė: asistentė G. Narauskaitė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB033 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžioklėtvarka   
Pavadinimas anglų kalba:  Game management panning   
Apimtis ir struktūra: 4.0 kr., 107 val., iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 
val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 29 Pasirengimas laboratoriniams darbams  18 
Pratybos - Kursinis darbas 12 
Laboratoriniai darbai 27 Pasirengimas egzaminui 21 
Konsultacijos 1 Individuali užduotis - 
Egzaminas 1   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: išklausęs šį modulį studentas turi teoriškai žinoti ir praktiškai gebėti taikyti 
medžioklėtvarkos projektavimo principus. Mokėti tinkamai tvarkyti medžioklės plotus, taikyti 
tinkamas biotechnines priemones. Suprasti medžioklės plotų vieneto sudarymo ir skirstymo pagal 
kategorijas principus. Turi gebėti parengti laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo planą.     
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentas turi būti išklausęs žvėrių ir paukščių 
biologijos, medžioklėtyros pagrindų studijų dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Medžioklės plotų vieneto sudarymas; 
• Medžioklės plotų biotechninis tvarkymas ir technologinių įrenginių projektavimas;  
• Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų užimamų teritorijų išskyrimas. 

  
Specialieji gebėjimai: 

• Racionalus medžioklės plotų naudojimas;  
• Optimalios medžiojamųjų gyvūnų gausos parinkimas; 
• Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas; 
• Technologinių ir biotechninių priemonių medžioklės plotuose organizavimas;   
• Medžioklės organizavimas.  
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
•  

Vertybinės nuostatos: 
• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Gebėjimas tinkamai parengti technologinį medžioklės 
plotų tvarkymo planą, gebėjimas tinkamai projektuoti biotechnines priemones medžioklės plotuose. 
Gebėjimas išskirti elninių žvėrių elementariųjų populiacijų užimamas teritorijas; Gebėjimas tinkamai 
organizuoti ir kontroliuoti medžioklę. savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis 
žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Medžioklėtvarkos istorija, tikslai ir uždaviniai 2/1 val. 
• Projektavimo ir duomenų rinkimo darbų organizavimas 5/2 val. 
• Planinė – kartografinė informacija. Medžioklės ploto teritorija ir padėtis 4/4 val. 
• Medžiojamosios faunos charakteristika medžioklės plotuose 6/4 val. 
• Medžioklės ploto teritorijos talpumas medžiojamajai faunai 4/4 val. 
• Medžiojamosios faunos daromos žalos aplinkai vertinimas 6/4 val. 
• Medžioklėtvarka užsienyje 2/2 val. 

 
 
Laboratoriniai darbai:  

• Techologinių įrenginių projektavimas medžioklės plotuose;  10/5. 
• Biotechninių priemonių  projektavimas 8/5. 
• Medžioklės plotų charakteristika ir talpa medžiojamiesiems gyvūnams 5/4 val. 
• Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas 4/4 val.  

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tendencijos,  pateikiami pavyzdžiai, laboratorinių darbų metu  rengiamas technologinis ir 
biotechninis medžioklės plotų tvarkymo planas, savarankiškai rengiamas Medžioklėtvarkos 
projektas.    
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
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metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 
probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Kursinis darbas 0,3 Pristačius savarankišką 
darbą 

Egzaminas 0,5 Semestro gale 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Medžioklės plotų 
vieneto sudarymas 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi klausimai 

Medžioklės plotų 
biotechninis 
tvarkymas ir 
technologinių 
įrenginių 
projektavimas 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
 
Turėti išsamių 
medžioklystės 
technologijos, 
biotechnijos, 
medžioklėtvarkos žinių 
bei sugebėti jas 
panaudoti profesinėje 
veikloje Medžiojamųjų 

gyvūnų populiacijų 
užimamų teritorijų 
išskyrimas 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
Stebint aplinką ir 
remiantis sukauptomis 
žiniomis gebėti 

Racionalus 
medžioklės plotų 
naudojimas 

Laboratoriniai darbai, 
Konsultacijos, 
diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 



 

355 

 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Optimalios 
medžiojamųjų 
gyvūnų gausos 
parinkimas  

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Medžiojamųjų 
gyvūnų populiacijų 
tvarkymas 

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Technologinių ir 
biotechninių 
priemonių 
medžioklės plotuose 
organizavimas 

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

suformuluoti laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 
problemą, tyrimų tikslą 
uždavinius; 
 

Medžioklės 
organizavimas 

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Taikyti šiuolaikinius 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės tyrimo 
metodus Individualaus ir 

kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

11. Andersen J. Biology and Management of  Roe deer. 1961. 108 Nr. 1. p. 51 – 53.   
12. Baleišis R. Briedis. Vilnius. 1977, p 68.  
13. Petružis G. 1986. Medžioklėtvarkininko žinynas. Kaunas, p. 171.  

 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

7. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
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8. Leopold A. Game management  - New York. 1993. p 64 
 
 
Anotacija anglų kalba 
After the completing the course the student should be able to manage and model game management 
planning projects, they should be able to distinguish the territories occupied by animal elementary 
population, area. Students should be able to manage animal populations. After the completing the 
course, student should be able to creatively evaluate situation and find best population management 
solutions.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): asistentė JurgitaBaranauskaitė. 
Aprašą parengė: asistentė G. Narauskaitė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB034 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, žvėrininkystė, kinologija 
Pavadinimas anglų kalba:  Game animals breeding,  Wildlife exploration, Cynology 
Apimtis ir struktūra: 6.0 kr., 160 val., iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas laboratoriniams darbams  24 
Pratybos - Kursinis darbas - 
Laboratoriniai darbai 36 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 20 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: išklausęs šį modulį studentas turi žinoti medžiojamųjų žvėrių ir paukščių 
veisimo teorinius pagrindus, žinoti veisimo technologijas ir gebėti pritaikyti jas praktikoje. Studentas 
turi išmanyti laukinių žvėrių laikymo nelaisvėje ir prisitaikymo gyventi laisvėje ypatumus. Žinoti 
medžioklei skirtų šunų veisles, jų ypatumus, darbines savybes ir naudojimo medžioklėje galimybes.     
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentas turi būti išklausęs žvėrių ir paukščių 
biologijos, medžioklėtyros studijų dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai. 
Žinios: 

• Medžiojamųjų gyvūnų veisimas. Tikslai, metodai, teisinis reguliavimas; 
• Žvėrių laikymas nelaisvėje ir paleidimas į laisvę;  
• Medžioklinių šunų veislės ir paskirtis medžioklėje.  

  
Specialieji gebėjimai: 

• Medžiojamųjų gyvūnų veisimo būdai, metodai ir jų taikymas praktikoje; 
• Medžiojamųjų laikymo nelaisvėje ir paleidimo į laisvę ypatumai ir problemos;  
• Medžioklinių veislių šunų parengimas medžioklei ir jų darbinės savybės; 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
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• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 

 
 
Vertybinės nuostatos: 

• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Žinios apie gyvūnų veisimą, laikymą nelaisvėje, 
paleidimą į laisvę, paleistų į laisvę gyvūnų prisitaikymą gyventi laisvėje. Žinios apie gyvūnų veisimo 
technologijas, būdus, ypatumus ir problemas. Žinios apie medžioklinių šunų veisles, šunų naudojimą 
medžioklėje, medžioklinių šunų dresavimą, ruošimą lauko bandymas. Savarankiškų darbų atlikimo 
kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; 
gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos: 

• Medžiojamųjų gyvūnų ir paukščių veisimo uždaviniai ir tikslai 8/4 val. 
• Medžiojamųjų gyvūnų veisimas Lietuvoje ir užsienyje 6/2 val. 
• Laukinių gyvūnų išauginimo ir paleidimo į laisvę būdai ir metodai  10/6 val. 
• Veislinio pulko ar bandos formavimas. Gyvūnų gaudymas 8/ 4 val. 
• Gyvūnų veisimas nelaisvėje, imbridingas. Paukščio kiaušinio inkubacija 6/3 val.  
• Šuns laikymas, priežiūra, rengimas medžioklei 6/3 val. 

 
 
Laboratoriniai darbai:  

• Šuns konstitucija, interjeras, eksterjeras, standartas, veislė 12/8 val. 
• Laukinių gyvūnų veisimas ir laikymas nelaisvėje 12/8 val. 
• Medžioklinio šuns dresavimo pagrindai, lauko bandymai 12/8 val.  

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tendencijos,  pateikiami pavyzdžiai, laboratorinių darbų metu  rengiamas žvėrių veisimo ir 
aklimatizacijos planas.     
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 
dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines 
žinias, kurios tikrinamos kontrolinių darbų bei egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – 
pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino 
metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – 
užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu laikomas 
egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, 
probleminiai klausimai ir praktinės užduotys. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir 
egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 
vertinimo kriterijais. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus 0,2 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Individuali užduotis 0,3 Pristačius užduotį 
Egzaminas 0,5 Semestro gale 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Medžiojamųjų 
gyvūnų veisimas. 
Tikslai, metodai, 
teisinis reguliavimas  

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi klausimai 

Žvėrių laikymas 
nelaisvėje ir 
paleidimas į laisvę 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

 
 
Turėti žinių apie 
medžiojamųjų gyvūnų 
veisimą, mokėti 
pritaikyti 
žvėrininkystės ir 
šunininkystės žinias 
organizuojant 
medžiokles. 

Medžioklinių šunų 
veislės ir paskirtis 
medžioklėje 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Medžiojamųjų 
gyvūnų veisimo 
būdai, metodai ir jų 
taikymas praktikoje; 
 

Laboratoriniai darbai, 
Konsultacijos, 
diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai  

Efektyviai organizuoti 
medžiokles ir vykdyti 
kanopinių žvėrių 
atranką 

Medžiojamųjų 
laikymo nelaisvėje 
ir paleidimo į laisvę 
ypatumai ir 
problemos  

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

 

Medžioklinių veislių 
šunų parengimas 
medžioklei ir jų 
darbinės savybės 

Laboratoriniai darbai,  
konsultacijos, diskusijos 

Laboratorinių, 
praktinių užduočių 
pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Efektyviai bendrauti ir 
bendradarbiauti su 
kolegomis laukinių 
gyvūnų populiacijų 
valdymo ir 
medžioklystės 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, 
technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, 
probleminiai klausimai 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

klausimais 
Efektyviai diskutuoti 
laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo ir 
medžioklystės 
klausimais  

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos 
Klausimai, 
probleminiai klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, 
probleminiai klausimai 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

9. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
10. Belova O. Pilkojo kiškio veisimas nelaisvėje ir jo re-introdukcija į medžioklės plotus. 

(Rekomendacijos). 1985, Kaunas. 
11. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 1995. 
12. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 1996. 
13. Masiulionis K. Kinologija. 1 dalis. Vilnius, 2002. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

14. Navasaitis A., Pėtelis K. Medžioklė. Kaunas, 1998.  
15. Padaiga V. Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai. Vilnius, 1996.  

 
Anotacija anglų kalba 
After the completing the course the student should be able to organize the wild animals breeding, 
keeping them in captivity and release them to freedom. They should know the animals breeding 
technologies and features. During this course students shall gain the knowledge about keeping wild 
animals in captivity and releasing them to the freedom. Students should know the main and mostly 
used hunting dog species, their possibilities, use in them hunting and trainings.   
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): asistentė Gintarė Narauskaitė. 
Aprašą parengė: asistentė G. Narauskaitė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
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Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 d., 
protokolo Nr. 13). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: ... 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1  
 
Dalyko aprašas atestuotas iki ... 2015 m. gruodžio 31 d. ............................................ 
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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB014 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medynų našumas 
Pavadinimas anglų kalba: Forest stand  yield  
Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų paskaitoms 24 val., iš jų nuotoliniu būdu 4 val., 
pratyboms 20 val., konsultacijoms 2 val., egzaminui 2 val., savarankiškam darbui  32 val. 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 
iš jų nuotoliniu būdu 

24 
4 

Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymas 12 

Pratybos 20 Pasiruošimas paskaitoms ir egzaminui 20 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 48  32 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis  
 
 
Studijų dalyko tikslas: įgyti žinių apie medynų dinamiką, jų našumą, matavimus, reikalingus 
medynų našumui įvertinti, medynų našumo formavimosi dėsningumus, modeliavimą, ūkinių 
priemonių įtaką medynų našumui, našumo reguliavimą, projektavimą, taikomus medynų našumo 
inventorizacijos ir apskaitos metodus, normatyvus, jų sudarymą ir taikymą praktikoje. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentai turi būti išklausę dirvotyros, dendrometrijos, 
miško ekologijos dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
   Studento žinios ir supratimas: 
 
1.Įgyja žinių apie medžių ir medynų augimo bei formavimosi dėsningumus, jų panaudojimą siekiant 
užsibrėžtų miško auginimo tikslų, apie šiuolaikinių miškininkavimo technologijų poveikį medynų 
našumui. 
2.Įgyja žinių apie medžių ir medynų augimo ir formavimosi modeliavimą, išmoksta taikyti modelius 
praktikoje, pasirenkant ar projektuojant įvairias miško auginimo alternatyvas, planuojant racionalų 
miško naudojimą bei užtikrinant darnaus ūkininkavimo principus. 
3.Įgyja žinių apie medynų našumo apskaitos metodus ir jų taikymą įvairios trukmės periodui, 
įvairaus detalumo objektuose – nuo atskiro medyno iki visos šalies miškų  lygmens. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1.Geba organizuoti matavimus, reikalingus medyno našumui įvertinti bei sprendimams dėl miško 
auginimo priemonių tikslingo parinkimo priimti. 
2.Geba planuoti mokslinius tyrimus, apskaitą, analizuoti rezultatus, juos apibendrinti. 
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3.Geba pritaikyti medyno našumo modelius ar kitus normatyvus 
     - miško augaviečių našumui įvertinti, 
     - medynų formavimo strategijai parinkti, 
     - siekiant padidinti miško auginimo efektyvumą. 
3. Geba įvertinti   bendrą medyno našumą per visą auginimo apyvartą ir išskirti iš  jo dalį, 
sukaupiamą miške analizuojamame laikotarpyje, projektuoti ūkines priemones medynų našumo ir jo 
struktūros reguliavimui. 
4.Geba įvertinti miško naudojimo intensyvumo atitikimą miško išteklių būklei, teikti pasiūlymus jų 
suderinamumui užtikrinti. 
  
   Vertybinės nuostatos: ugdomas supratimas apie medynų našumo apskaitos svarbą visame miško 
auginimo procese, apie medyno našumą, kaip integralų miško ūkinės veiklos efektyvumo rodiklį, 
skirtumus tarp savaime besiformuojančių medynų ir formuojamų, atsižvelgiant į medynų augimo ir 
retinimosi dėsningumus, apie siekimą derinti miško auginimo procese ekonominius, socialinius, 
gamtosauginius bei biologinės įvairovės išsaugojimo aspektus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų studijų 

dalykų žiniomis. 
3. Studijų metu įsavintų žinių taikymo praktikoje kokybė ir pasiūlymų jų tobulinimui 

racionalumas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Medynų našumo apskaitos svarba. Požiūrio į medynų našumo apskaitą ir reguliavimą kaita 
istorijos bėgyje. Kontrolinis miško ūkis. 2+2 (kontaktinio ir savarankiško darbo laikas, val. 
egzaminui pasirengti). 

2. Pagrindinės medžių augimo ir medynų formavimosi sąvokos. 2+2. 
3. Medyno formavimasis. 2+2. 
4. Pagrindiniai medynų augimo ir našumo formavimosi dėsningumai. 2+2. 
5. Medynų augimo ir našumo modeliavimas. 2+2. 
6. Pagrindiniai medynų augimo ir našumo normatyvai 2+2. 
7. Medynų našumo, ūkinių priemonių ir medienos tankio tarpusavio ryšys. 2+2. 
8. Lietuvos ir kaimyninių šalių  miškų našumas. Šalies miškų rajonavimas pagal medynų 

našumą. 2+2. 
9. Medžių augimą ir medynų našumą charakterizuojančių rodiklių nustatymas. Medynų našumo 

apskaita, metodai. 4+2. 
10. Medynų našumo kontrolė pagal pakartotines atrankines inventorizacijas. 4+2. 

   Pratybos 
1. Medžių augimą ir medynų našumą charakterizuojančių rodiklių nustatymas, derinant 

matavimus su našumo modeliais ar normatyvais. 10+6. 
2. Medynų našumo įvertinimas ir jo balanso analizė miško ūkinės veiklos objekte. 10+6. 

Studentų savarankiški darbai 
Savarankiško darbo formos Valandų 

skaičius 
Pasirengimas paskaitoms ir egzaminui 20   
Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymas už jas 12 
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Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į diskusijas. Aktualiausiomis temomis yra rengiamos pratybos. Pratybų užduotys 
ir sprendimų būdai aptariami paskaitų metu. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai, 
naudodamiesi pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Studentai turi suformuluoti išvadas 
ir pasiūlymus pagal atliktų užduočių rezultatus. 
Dalis paskaitų  teikiamos nuotoliniu būdu. Virtualioje mokymosi aplinkose sukurtas kursas ”Medynų 
našumas”. Kiekvienoje mokymosi temoje pateikiama paskaitų medžiaga. Pasitikrinti teorine žinias 
galima atliekant savikontrolės testą. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai: 
 Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

   
Pratybos 0.3 Iki sesijos, po kiekvienų 

pratybų atlikimo 
Egzaminas 0.7 Sesijos metu 
 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
 

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgys žinių apie medžių ir 
medynų augimą bei 
formavimąsi, šiuolaikinių 
miškininkavimo 
technologijų poveikį 
medynų našumui. 

Paskaitos,  
pratybos  

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė 

Optimizuoti miško 
naudojimą, derinant teisinius, 
ekonominius, gamtosauginius 
ir socialinius interesus. 
Ugdyti miško auginimo, 
naudojimo bei miškų ūkio 
tvarkybos žinių sistemą 
 
 Išvystyti šiuolaikinių 
miškininkavimo technologijų 
vertinimo, taikymo 
gebėjimus darnaus miškų 

Sugebės tinkamai planuoti 
eksperimentą, organizuoti 
medynų našumo tyrimą, 
apskaitą, atlikti duomenų 
analizę. 

Paskaitos, 
pratybos  

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė 
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Pagrindinė literatūra.  
 
Činga G. ir kt., 2008. Miško naudojimas ir logistika. Akademija, 400p. 
Kuliešis A.,1989. Medynų našumas ir jo panaudojimas. Vilnius, Lietuvos agroleidykla, 141 p.  
Kuliešis A.,1993. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai.Kaunas, Girios aido 
leidykla, 384 p. 
Kuliešis A., 1997. Lietuvos miškų rajonavimas pagal medynų našumą. Lietuvos mokslas, V., p.54-
63. 
Kairiūkštis L., Juodvalkis A., 1985. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius, 244 p. 
Oliver C. D., Larson B. C.,1996. Forest stand dynamics. New York, John Wiley and sons, 521 p. 
Papildoma literatūra.  
Kuliešis A., Tebėra A., 1997. Miško našumas. Metodiniai nurodymai pratyboms. Lietuvos žemės 
ūkio universitetas. Miškotvarkos katedra. Kaunas, 43 p. 
Kuliešis A. ir kt., 2003. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998-2002. Atrankos schema ir 
rezultatai. Kaunas, 255 p. 
Kuliešis A. ir kt., 2009. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2003-2007. Miško ištekliai ir jų 
kaita.  Kaunas, 284 p. 
Petrauskas E., ir kt.,2010. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 192 p. 
Anotacija anglų kalba.  
The course will give the state of knowledge about growth of trees, forest stand development, 
modeling of forest stand dynamics, application of forest stand models in regulation of forest yield 
structure, to estimate efficiency of forest management and to project wood use respectively to 
intensity of forestry and state of forest resources using method of growth and yield balance control. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): - 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis 

Sugebės taikyti metodus 
bendram medyno našumui 
įvertinti, projektuoti 
ūkines priemones 
sukaupiamos medyne 
našumo dalies 
reguliavimui. 
 

Paskaitos, 
pratybos  

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė 

gebėjimus darnaus miškų 
ūkio kontekste.  Supranta 
priežastinius ryšius tarp 
medienos kokybės ir medžio 
augimo sąlygų medyne.  
 
 
Pagilinti žinias bei gebėjimus 
miško išteklių apskaitos ir 
projektavimo šakoje.  
Apibūdinti ir perteikti 
visuomenei, atsakingoms 
institucijoms operatyvią ir 
objektyvią informaciją apie 
miško išteklių būklę ir 
planuojamą jų naudojimą. 
 

Sugebės įvertinti miško 
ūkio efektyvumą, miško 
naudojimo intensyvumo 
atitikimą miško išteklių 
būklei ir teikti pasiūlymus 
jų suderinamumui 
užtikrinti. 

Paskaitos, 
pratybos 

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė 
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Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas : doc. dr. J. Šepetienė 
 
Aprobuota visumoje, taip pat adaptacija nuotoliniam mokymui instituto posėdyje: 2013 10 14, 
protokolo Nr.7 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr.1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015.12.30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Nuotoliniai metodai 
Pavadinimas anglų kalba: Remote Sensing 
Dalyko apimtis: 4 kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 
51 val. Nuotoliniu būdu dėstoma 40 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 14 
... iš jų nuotoliniu būdu 26 Pasirengimas egzaminui 21 
Pratybos 25 Individuali užduotis 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 14   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu -   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui naudoti nuotoliniais metodais gaunamus 
duomenis sprendžiant įvairius miškininkystės uždavinius. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi būti 
išklausęs Geomatikos pagrindų kursą, turėti susiformavęs bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius bei 
dendrometrijos ir miškotvarkos žinių. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
1. Supranta nuotolinių metodų esmę, jų reikšmę miškininkystėje bei vietą tarp kitų geomatikos 
disciplinų. 
2. Supranta gamtinių sąlygų įtaką nuotoliniais metodais grindžiamiems projektams. 
3. Žino nuotoliniuose metoduose naudojamas technines priemones. 
4. Supranta fotogrametrijos paskirtį. 
5. Žino nuotoliniais metodais gaunamų vaizdų savybes bei jų apdorojimo metodus. 
6. Žino nuotolinių metodų evoliucijos perspektyvas ir galimą jų įtaką miškininkystei. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Sugeba planuoti nuotolinių tyrimų misijas bei pasinaudoti archyvuose kaupiamais vaizdais.  
2. Sugeba pasinaudoti nuotoliniais metodais gauta informacija vykdydami miško išteklių apskaitą bei 
projektavimą.  
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3. Sugeba vizualiai dešifruoti bei kompiuterizuotai klasifikuoti nuotoliniais metodais gautus vaizdus.  
4. Sugeba apibūdinti ir perteikti visuomenei, atsakingoms institucijoms operatyvią ir objektyvią 
nuotoliniais metodais gautą informaciją apie miško išteklių būklę ir planuojamą jų naudojimą 
Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Atsakomybės jausmas saugant GIS technologijų autorines teises, nepakantumas piratavimui. 
4. Pasiruošimas gyventi informacinės visuomenės sąlygomis.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymas nesudėtingose situacijose.  
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas 
ir jų sprendinių argumentavimas. 
4. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1 paskaita. Nuotolinių tyrimų esmė ir jų reikšmė miškininkystėje. 2/0/1 val. (K/NB/S, kai K – 
kontaktinio darbo apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 
2 paskaita. Nuotolinių tyrimų metodų istorija. 2/2/1 val. 
3 paskaita. Gamtinių sąlygų reikšmė nuotoliniams tyrimams. 2/2/1 val. 
4 paskaita. Nuotoliniuose tyrimuose naudojamos techninės priemonės. 2/2/2 val. 
5 paskaita. Aerofotografavimo techninis procesas. 2/2/2 val. 
6 paskaita. Fotogrametrijos pagrindai (1). 2/2/2 val. 
7 paskaita. Fotogrametrijos pagrindai (2). 2/2/1 val. 
8 paskaita. Nuotolinių tyrimų vaizdo savybės. 2/2/2 val. 
9 paskaita. Vizualaus nuotolinių tyrimų vaizdų dešifravimo pagrindai. 2/2/2 val. 
10 paskaita. Kompiuterinio nuotolinių tyrimų vaizdų dešifravimo pagrindai. 2/2/2 val. 
11 paskaita. Aerofotometodai miško inventorizacijoje. 2/2/1 val. 
12 paskaita. Kompiuterinio nuotolinių tyrimų vaizdų apdorojimo panaudojimas miškų 
inventorizacijoje. 2/2/1 val. 
13 paskaita. Lazerinio skenavimo panaudojimas miškų inventorizacijoje. 2/2/2 val. 
14 paskaita. Ateities nuotolinių tyrimų sprendimai. 2/2/1 val. 
 
   Pratybos: 
Darbas 1: Aerofotografavimo ir ortofotoplanų gamybos projekto planavimas. 4/0/2 val. (K/NB/S, kai 
K – kontaktinio darbo apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 
Darbas 2-3: Ortofotoplanų dešifravimo požymių analizė. 8/6/4 val. 
Darbas 4: Ortofotoplanų dešifravimas. 6/4/4 val. 
Darbas 5: Stereovaizdas, jo išgavimas naudojant stereoskopą bei kompiuterio ekrane. 3/0/2 val. 
Darbas 6: Kosminių vaizdų kontroliuojamas klasifikavimas. 4/4/2 val. 
 
Individualios užduoties tematika:  
Aerofotografavimo skrydžio plano parengimas nurodytoje teritorijoje. Nurodyto objekto dešifravimo 
požymių tyrimas bei ortofotoplanų ir kosminių vaizdų dešifravimas, orientuojantis į miško 
inventorizacijos tikslus. Dešifravimo rezultatų apipavidalinimas ir pateikimas individualios 
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ataskaitos pavidalu. Ataskaitoje taip pat pateikiamas išsamus atliktų darbų bei naudotų sprendimų 
aptarimas. Individuali užduotis taip pat gali būti parenkama asmeniškai kiekvienam studentui, 
atsižvelgiant į jo specifinius pageidavimus, jei šie susiję su studijuojamo dalyko turiniu.  
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas yra išdėstomas per 14 paskaitų, kurių trukmė po 2 akademines valandas. Visa 
paskaitų medžiaga pateikiama naudojant ASU nuotolinio mokymo sistemą, auditorijose ji 
vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu demonstruojama 
nuotolinių tyrimų techninė įranga. Pratybų metu sukaupti duomenys naudojami individualiai 
užduočiai atlikti. Parengiama individualios užduoties įvykdymo ataskaita, pagal pateiktą ataskaitos 
šabloną. 
 
Ištęstinėse studijose dalis kurso atliekama nuotoliniu būdu. Teorinis dalyko kursas pateikiamas 
naudojant paskaitos vaizdo įrašą, paskaitoje pateiktos medžiagos apibendrinimą skaidrėse ir 
elektroninę paskaitos konspekto versiją. Paskaitų metu bus galima užduoti klausimus paskaitos 
tematika ir nedelsiant gauti į juos atsakymą. Klausimus apie teorinius kurso aspektus galima užduoti 
raštu viso kurso metu. Pateikti klausimai ir atsakymai prieinami visiems kurso dalyviams. 
 
Dalis pratybų ištęstinėse studijose organizuojamos nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu atliekami 
pratybų darbai yra pradedami specializuotoje GIS programine įranga aprūpintoje kompiuterių 
klasėje. 5-am darbui atlikti naudojami stereoskopai bei kompiuterinio 3D stebėjimo įranga. 
Pratybose naudojami geografiniai duomenys taip pat pateikiami nuotolinio mokymo sistemoje. 
Visiems studentams pateikiama mokomoji ArcGIS programos versija, kuri turi būti įdiegta studentų 
darbo vietose. Programinė įrangos licencija užtikrina visų pratybų bei individualios užduoties 
atlikimą. Pratybų metodiniai nurodymai yra pateikiami elektroniniame pavidale. Pratybų atlikimas 
taip pat demonstruojamas naudojant nuotolinio mokymo sistemos funkcionalumą. Nustatytu metu 
studentas gali pateikti klausimus žodžiu bei nedelsiant gauti atsakymą. Į raštu pateiktus klausimu yra 
atsakoma raštu per nustatytą laikotarpį. Pateikti su pratybų atlikimu susiję klausimai ir atsakymai 
prieinami visiems kurso dalyviams.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Po kiekvieno pratybų darbo 
atlikimo, iki sesijos 

Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
Individuali užduotis 0,1 Iki sesijos 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Supranta nuotolinių metodų 
esmę, jų reikšmę 
miškininkystėje bei vietą 
tarp kitų geomatikos 
disciplinų 

Žino nuotoliniuose 
metoduose naudojamas 
technines priemones 

Suprasti miško išteklių apskaitos 
principus, išmanyti apie miškų 
inventorizacijos antžeminius ir 
nuotolinius metodus 

Žino nuotoliniais metodais 
gaunamų vaizdų savybes 
bei jų apdorojimo metodus 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Supranta nuotolinių metodų 
esmę, jų reikšmę 
miškininkystėje bei vietą 
tarp kitų geomatikos 
disciplinų 

Supranta gamtinių sąlygų 
įtaką nuotoliniais metodais 
grindžiamiems projektams 

Žino nuotoliniuose 
metoduose naudojamas 
technines priemones  

Supranta fotogrametrijos 
paskirtį 

Žino nuotoliniais metodais 
gaunamų vaizdų savybes 
bei jų apdorojimo metodus 

Perprasti antžeminių ir nuotolinių 
medžių, medynų, miško masyvų 
matavimo ir vertinimo 
technologijas 

Žino nuotolinių metodų 
evoliucijos perspektyvas ir 
galimą jų įtaką 
miškininkystei 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Sugeba planuoti nuotolinių 
tyrimų misijas bei 
pasinaudoti archyvuose 
kaupiamais vaizdais 

Stebint aplinką ir remiantis 
sukauptomis žiniomis  gebėti 
suformuluoti miško išteklių 
apskaitos ir projektavimo 
problemą ir tyrimų tikslą bei 
iškelti uždavinius 

Sugeba pasinaudoti 
nuotoliniais metodais gauta 
informacija vykdydami 
miško išteklių apskaitą bei 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

projektavimą 

Sugeba planuoti nuotolinių 
tyrimų misijas bei 
pasinaudoti archyvuose 
kaupiamais vaizdais 

Sugeba vizualiai dešifruoti 
bei kompiuterizuotai 
klasifikuoti nuotoliniais 
metodais gautus vaizdus 

Taikyti pagrindinius antžeminius 
ir nuotolinius miško išteklių 
apskaitos, naudojimo ir logistikos 
projektavimo metodus bei 
matematinės statistikos metodus Sugeba pasinaudoti 

nuotoliniais metodais gauta 
informacija vykdydami 
miško išteklių apskaitą bei 
projektavimą 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Inventorizuoti miško ir medienos 
išteklius, naudojant modernius 
biometrinius, dendrometrinius ir 
GIS metodus 

Sugeba vizualiai dešifruoti 
bei kompiuterizuotai 
klasifikuoti nuotoliniais 
metodais gautus vaizdus 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Apibūdinti ir perteikti 
visuomenei, atsakingoms 
institucijoms operatyvią ir 
objektyvią informaciją apie miško 
išteklių būklę ir planuojamą jų 
naudojimą. 

Sugeba apibūdinti ir 
perteikti visuomenei, 
atsakingoms institucijoms 
operatyvią ir objektyvią 
nuotoliniais metodais gautą 
informaciją apie miško 
išteklių būklę ir planuojamą 
jų naudojimą 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Žino nuotoliniuose 
metoduose naudojamas 
technines priemones  

Perprasti technologines medienos 
savybes, jų panaudojimą žmogaus 
reikmėms, tradicines ir naujausias 
medienos apskaitos,  ruošos, 
apdirbimo ir perdirbimo 
technologijas, naudojamą 

Žino nuotoliniais metodais 
gaunamų vaizdų savybes 
bei jų apdorojimo metodus 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

techniką Žino nuotolinių metodų 
evoliucijos perspektyvas ir 
galimą jų įtaką 
miškininkystei 

užduotis gynimas, 
egzaminas 

Sugeba planuoti nuotolinių 
tyrimų misijas bei 
pasinaudoti archyvuose 
kaupiamais vaizdais 

Stebint aplinką ir remiantis 
sukauptomis žiniomis  gebėti 
suformuluoti medienos kokybės 
apskaitos ruošos problemą ir tyrimų 
tikslą bei uždavinius Sugeba pasinaudoti 

nuotoliniais metodais gauta 
informacija vykdydami 
miško išteklių apskaitą bei 
projektavimą 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Sugeba planuoti nuotolinių 
tyrimų misijas bei 
pasinaudoti archyvuose 
kaupiamais vaizdais 

Sugeba vizualiai dešifruoti 
bei kompiuterizuotai 
klasifikuoti nuotoliniais 
metodais gautus vaizdus 

Taikyti pagrindinius medienos ir jos 
gaminių fizikinių,  cheminių ir 
technologinių savybių tyrimų 
metodus bei interpretuoti gautus 
rezultatus matematiniais statistikos 
metodais 

Sugeba pasinaudoti 
nuotoliniais metodais gauta 
informacija vykdydami 
miško išteklių apskaitą bei 
projektavimą 

Paskaitos, 
pratybų metu 
pateikiamų 
užduočių 
sprendimas, 
individuali 
užduotis 

Pratybų 
užduočių 
įvykdymo bei 
individualios 
užduoties 
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Daniulis J. Aerofotometodai: aerofotonuotraukų dešifravimas. Vadovėlis aukštųjų mokyklų 
studentams.- Vilnius: Enciklopedija, 1998. - 248 p. 
G.Mozgeris, Nuotoliniai metodai. Laboratorinių darbų aprašas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 
Aplinkos institutas, Miškų ir ekologijos fakultetas, 2010, [Prieiga per internetą 
http://www.giscentras.lt/index.php/material/] 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Сухих В.И., 2005, Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном 
строительстве. Учебник, 390 c. 
Lillesand T.M., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2008, Remote Sensing and Image Interpretation, Sixth 
Edition, John Wiley & Sons, Inc., 756 p. 
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Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2005, Geographic Information Systems 
and Science, 2nd edition, Wiley. 
Činga G., Deltuvas R., Kuliešis A., Mankus R., Mažeika J.A., Mozgeris G., Puodžiūnas M., 
Rutkauskas A., Tebėra A., Vitunskas D., Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis, Akademija 
(Kauno raj.), 2008, 400 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: G.Mozgeris 
Kiti dalyko dėstytojai: D.Jonikavičius 
Aprašą parengė: G.Mozgeris 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Kuliešis 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. Dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė, ASU Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB016 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškų inventorizacija 
Pavadinimas anglų kalba: Forest inventory 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 96 val. (iš jų 82 akivaizdiniu ir 
14 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 64 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28 Pasirengimas mokomajai praktikai 13 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas egzaminui 21 
Mokomoji praktika 40 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 9 
Pratybos 24 Individuali užduotis 21 
... iš jų nuotoliniu būdu 6   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 96  64 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti miškų inventorizacijos metodus.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi būti 
išklausę dendrologijos, dirvotyros, geomatikos pagrindų, dendrometrijos, miško ekologijos, miško 
atkūrimo ir įveisimo technologijų dalykus. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
1. Žino Lietuvos bei pasaulio miškų inventorizacijų sistemas bei naudojamus metodus.  
2. Supranta atrankos metodų esmę ir paskirtį miškų inventorizacijoje. 
3. Supranta ir moka interpretuoti miškų inventorizacijų rezultatus. 
4. Žino pagrindines miškų inventorizacijų techninio progreso perspektyvas.  
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1. Sugeba pasinaudoti miškų inventorizacijų metu surinktais duomenimis.  
2. Geba sekti miškų inventorizacijos metodų vystymąsi ir sugeba prisitaikyti prie nuolatinio jų 
tobulėjimo ir atsinaujinimo. 
Specialieji gebėjimai: 
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1. Sugeba vykdyti miškų inventorizacijos matavimus tiek sklypinei, tiek ir atrankinei 
inventorizacijai, moka apdoroti surinktus duomenis. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Apibūdinti ir perteikti informaciją apie miško išteklių būklę. 
Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Pasiruošimas gyventi informacinės visuomenės sąlygomis.  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymas nesudėtingose situacijose.  
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas 
ir jų sprendinių argumentavimas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1 paskaita. Miško inventorizacija ir jos reikšmė miškotyroje. 2/0 val.  
2 paskaita. Atrankos metodų pagrindai. 2/0 val. 
3 paskaita. Atrankos metodų taikymas miško inventorizacijoje. 2/0 val. 
4 paskaita. Medžio bei medyno rodiklių nustatymas. 2/2 val. 
5 paskaita. Sklypinė miško inventorizacija. 2/0 val. 
6 paskaita. Atrankos metodų taikymas sklypinėje miško inventorizacijoje. 2/0 val. 
7 paskaita. Nemedieninių miško produktų inventorizacijos ypatumai. 2/2 val. 
8 paskaita. Šiuolaikinių technologijų reikšmė miško inventorizacijoje. 2/0 val. 
9 paskaita. Lietuvos Nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos metodais teorinis pagrindimas. 2/0 
val. 
10 paskaita. Lietuvos Nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos metodais praktinis 
įgyvendinimas. 2/0 val. 
11 paskaita. Lietuvos Nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos metodais rezultatai. 2/2 val. 
12 paskaita. Brandžių medynų inventorizacija. 2/0 val. 
13 paskaita. Pasaulio miškų apskaitos. 2/2 val. 
14 paskaita. Kitų pasaulio šalių miško inventorizacijos ypatumai ir jų patirties reikšmė Lietuvai. 2/0 
val. 
   Pratybos: 
1 darbas. Miško inventorizacijos lauko darbų planavimas. 2/0 val. 
2 darbas. Sklypinės miškų inventorizacijos duomenų apdorojimas. 6/2 val. 
3 darbas. Atrankinių matavimų ir sklypinės miškų inventorizacijos duomenų integracija. 2/0 val. 
4 darbas. Brandžių medynų inventorizacijos matavimo duomenų apdorojimas. 2/0 val. 
5 darbas. Nemedieninių miško produktų inventorizacijos duomenų apdorojimas. 4/2 val. 
6 darbas. Atrankos planavimas. 2/0 val.  
7 darbas. Inventorizacijos atrankiniais metodais duomenų apdorojimas: inventorizacijos objekto 
charakteristikų skaičiavimas. 6/2 val. 
Mokomosios praktikos tematika:  
1. Sklypinė miškų inventorizacija. 
2. Miškų inventorizacija atrankiniais metodais. 
3. Brandžių medynų inventorizacija. 
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Individualios užduoties tematika: 
Kamerinis mokomosios praktikos metu surinktų duomenų apdorojimas, individualių ataskaitų 
parengimas. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Kursas išdėstomas per 14 paskaitų, kurių trukmė po 2 akademines valandas. Visa paskaitų medžiaga 
pateikiama naudojant LŽŪU nuotolinio mokymo sistemą, auditorijose ji vizualizuojama panaudojant 
multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu demonstruojama miškų inventorizacijoje 
naudojama techninė įranga. Mokomoji praktika, pagal galimybes, atliekama realiame miškų 
inventorizacijos objekte. Mokomosios praktikos metu įvaldoma įranga, kuri paprastai naudojama 
šalies miškų inventorizacijos projektuose. Mokomosios praktikos metu surinkti duomenys 
apdorojami pratybų metu naudojant specialią programinę įrangą. Duomenų apdorojimas baigiamas, 
apipavidalinimas bei pateikiamas ataskaitos pavidalu vykdant individualią užduotį. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojama nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Mokomoji praktika 0,2 Mokomosios praktikos metu 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,2 Po kiekvieno pratybų darbo 

atlikimo, iki sesijos 
Individuali užduotis 0,1 Iki sesijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Suprasti miško išteklių 
apskaitos principus, 
išmanyti apie miškų 

Žino Lietuvos bei pasaulio miškų 
inventorizacijų sistemas bei 
naudojamus metodus.  

Paskaitos Egzaminas 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

Supranta atrankos metodų esmę ir 
paskirtį miškų inventorizacijoje 

Supranta ir moka interpretuoti miškų 
inventorizacijų rezultatus 

inventorizacijos 
antžeminius ir 
nuotolinius metodus 

Žino pagrindines miškų 
inventorizacijų techninio progreso 
perspektyvas 

Žino Lietuvos bei pasaulio miškų 
inventorizacijų sistemas bei 
naudojamus metodus  

Perprasti antžeminių ir 
nuotolinių medžių, 
medynų, miško 
masyvų matavimo ir 
vertinimo 
technologijas 

Supranta atrankos metodų esmę ir 
paskirtį miškų inventorizacijoje 

Paskaitos Egzaminas 

Turėti informacijos 
apie teisinę miško 
ūkinės veiklos 
projektavimo aplinką 

Žino Lietuvos bei pasaulio miškų 
inventorizacijų sistemas bei 
naudojamus metodus 

Paskaitos Egzaminas 

Sugeba pasinaudoti miškų 
inventorizacijų metu surinktais 
duomenimis.  

Stebint aplinką ir 
remiantis sukauptomis 
žiniomis  gebėti 
suformuluoti miško 
išteklių apskaitos ir 
projektavimo 
problemą ir tyrimų 
tikslą bei iškelti 
uždavinius 

Geba sekti miškų inventorizacijos 
metodų vystymąsi ir sugeba 
prisitaikyti prie nuolatinio jų 
tobulėjimo ir atsinaujinimo 

Paskaitos Egzaminas 

Sugeba pasinaudoti miškų 
inventorizacijų metu surinktais 
duomenimis.  

Taikyti pagrindinius 
antžeminius ir 
nuotolinius miško 
išteklių apskaitos, 
naudojimo ir 
logistikos 
projektavimo metodus 
bei matematinės 
statistikos metodus 

Geba sekti miškų inventorizacijos 
metodų vystymąsi ir sugeba 
prisitaikyti prie nuolatinio jų 
tobulėjimo ir atsinaujinimo 

Paskaitos, 
mokomoji 
praktika, 
pratybos ir 
individuali 
užduotis 

Mokomosios 
praktikos 
įvykdymo, 
pratybų ir 
individualios 
užduoties  
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Inventorizuoti miško ir 
medienos išteklius, 
naudojant modernius 
biometrinius, 
dendrometrinius ir 

Sugeba vykdyti miškų inventorizacijų 
matavimus, apdoroti surinktus 
duomenis 

Paskaitos, 
mokomoji 
praktika, 
pratybos ir 
individuali 

Mokomosios 
praktikos 
įvykdymo, 
pratybų ir 
individualios 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

GIS metodus       užduotis užduoties  
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Organizuoti 
miškotvarkinio 
projektavimo darbus 
mažoms 
(individualaus 
savininko) ir didelėms 
(miškų urėdijų ar kitų 
įmonių) valdoms 

Sugeba vykdyti miškų inventorizacijų 
matavimus, apdoroti surinktus 
duomenis 

Paskaitos, 
mokomoji 
praktika, 
pratybos ir 
individuali 
užduotis 

Mokomosios 
praktikos 
įvykdymo, 
pratybų ir 
individualios 
užduoties  
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Supranta ir moka interpretuoti miškų 
inventorizacijų rezultatus 

Apibūdinti ir perteikti 
visuomenei, 
atsakingoms 
institucijoms 
operatyvią ir 
objektyvią informaciją 
apie miško išteklių 
būklę ir planuojamą jų 
naudojimą 

Apibūdinti ir perteikti informaciją 
apie miško išteklių būklę 

Paskaitos, 
mokomoji 
praktika, 
pratybos ir 
individuali 
užduotis 

Mokomosios 
praktikos 
įvykdymo, 
pratybų ir 
individualios 
užduoties  
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

Bendrauti su miško 
savininkais, miškų 
valdytojais 
visuomeninių 
organizacijų atstovais 
rengiant ir derinant 
miškotvarkos 
projektus, pristatyti 
visuomenei, miško 
savininkams, 
suinteresuotiems 
asmenims ir 
organizacijoms 
miškotvarkos 
projektus 

Apibūdinti ir perteikti informaciją 
apie miško išteklių būklę 

Paskaitos, 
mokomoji 
praktika, 
pratybos ir 
individuali 
užduotis 

Mokomosios 
praktikos 
įvykdymo, 
pratybų ir 
individualios 
užduoties  
ataskaitų 
gynimas, 
egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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Činga G., Deltuvas R., Kuliešis A., Mankus R., Mažeika J.A., Mozgeris G., Puodžiūnas M., 
Rutkauskas A., Tebėra A., Vitunskas D., Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis, Akademija 
(Kauno raj.), 2008, 400 p. 
Kangas A., Maltamo M. (eds.), Forest Inventory: Methodology and Applications, Springer, 2006, 
362 p.  
Kuliešis A., Kulbokas G., Kasperavičius A., Kvalkauskienė M., Lietuvos Nacionalinė miškų 
inventorizacija 2003-2007 metais. Miškų ištekliai ir jų kaita, Aplinkos ministerija, Valstybinė 
miškotvarkos tarnyba, Kaunas, 2009, 284 p. 
Brukas A., Jakubonis S., Kuliešis A., Rutkauskas A. (redakcinė kolegija), Lietuvos miškotvarka ir 
jos raida, Aplinkos ministerija, Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas, 2003, 256 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Tomppo E., Gschwantner T., Lawrence M., McRoberts R., National Forest Inventories: Pathways for 
Common Reporting, Springer, 2010, 612 p. 
Kuliešis A., Kulbokas G., Kasperavičius A., Kvalkauskienė M., Lietuvos Nacionalinė miškų 
inventorizacija 1998-2003 metais. Atrankos schema, metodai, rezultatai, Aplinkos ministerija, 
Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Kaunas, 2003, 256 p. 
Kuliešis A., Kulbokas G., Kasperavičius A.Nacionalinės miškų inventorizacijos darbo taisyklės, 
Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Kaunas, 2009, 220 p. 
Miškotvarkos lauko darbų vykdymo instrukcija. Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas, 2010, 
95 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: J.Saladis 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: R.Deltuvas, G.Mozgeris, J.Saladis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. A.Kuliešis 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. J.Bačkaitis 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2013 10 14, Protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas:MEMMB017 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško produktų apskaita 
Pavadinimas anglų kalba: Accounting of forest products 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 134 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 
64 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas pratyboms  28 
Iš jų nuotoliniu būdu 12   
Pratybos 22 Pasirengimas egzaminui 16 
Iš jų nuotoliniu būdu 2   
Konsultacijos 2 Referato rašymas 20 
Egzaminas, pratybų 
atsiskaitymai 

2; 8   

Iš viso 70  64 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Miško produktų apskaitos dalyko tikslas yra suteikti žinių apie miško 
produktų apskaitos įmonėse teorinius pagrindus bei suformuoti medienos judėjimo miško, medienos 
prekybos ir perdirbimo įmonėse operacijų  apskaitos praktinius įgūdžius. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos ekonomikos teorijos, miško 
ekonomikos ir gamybos organizavimo bei miško prekių mokslo pirmosios pakopos universitetinės 
studijos. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:  

1. Žino miško produktų apskaitos įmonėse teorinius pagrindus bei praktinį medienos ir jos 
gaminių apskaitos  organizavimą; 

2. Supranta medienos apskaitos grandinę nuo augančio medžio iki galutinio vartojimo 
produktų; 

3. Supranta įvairių medienos frakcijų sandėlių inventorizacijos metodus ir jų apskaitos 
vedimą; 

4. Žino medienos konvertavimo iš vienos frakcijos į kitą principus ir normatyvus; 
5. Žino medienos apskaitos svoriu, sausąja mase ir tūriu principus; 
6. Žino apvaliosios medienos apskaitos taisykles, taikomas valstybiniame miškų sektoriuje; 
7. Žino medienos sertifikavimo principus. 
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Gebėjimai ir įgūdžiai:  
 

1. Geba dokumentuoti, apibendrinti, interpretuoti ir analizuoti miško, medienos 
prekybos, medienos perdirbimo įmonių apskaitos informaciją; 

2. Geba atlikti medienos ir jos tarpinio bei galutinio produkto sandėlių 
inventorizacijas; 

3. Geba dokumentuoti medienos konvertavimo iš vienų frakcijų į kitas operacijas. 
4. Geba įvertinti medienos apskaitos ypatumus skrtingose šalyse ir konvertuoti 

medienos kiekius ir kokybę pagal tose šalyse taikomus medienos apskaitos 
ypatumus; 

5. Geba vykdyti medienos priėmimo ir išlaidavimo operacijas VĮ miškų urėdijose 
pagal apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą, įskaitant dokumentų 
įforminimą. 

 
Vertybinės nuostatos:  

1. Ugdoma pagarba racionaliam medienos išteklių naudojimui, natūralių medienos gaminių ir 
miško produktų vartojimo tradicijų istoriniam ir tautiniam paveldui;  

2. Ugdoma mokymosi visą gyvenimą ir profesinio bei dvasinio tobulėjimo troškimo nuostata; 
3. Kryptingai rengiamasi gyvenimui sparčiai besikeičiančios informacinės ir aukštųjų 

technologijų visuomenės sąlygomis;  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

1. Miško produktų apskaitos įmonėse teorinių pagrindų bei praktinio medienos ir jos gaminių 
apskaitos  organizavimo žinios; 

2. Supratimas apie medienos apskaitos grandinę nuo augančio medžio iki galutinio vartojimo 
produktų; 

3. Apvaliosios medienos apskaitos taisyklių, taikomų valstybiniame miškų sektoriuje, 
žinojimas; 

4. Gebėjimas dokumentuoti, apibendrinti, interpretuoti ir analizuoti miško, medienos prekybos, 
medienos perdirbimo įmonių apskaitos informaciją; 

5. Gebėjimas atlikti medienos ir jos tarpinių bei galutinių produktų sandėlių inventorizacijas; 
6. Gebėjimas dokumentuoti medienos konvertavimo iš vienų frakcijų į kitas operacijas; 
7. Gebėjimas įvertinti medienos apskaitos ypatumus skrtingose šalyse ir konvertuoti medienos 

kiekius ir kokybę pagal tose šalyse taikomus medienos apskaitos ypatumus; 
8. Gebėjimas vykdyti medienos priėmimo ir išlaidavimo operacijas VĮ miškų urėdijose pagal  

apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą, įskaitant dokumentų įforminimą; 
 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos (36val., iš jų akivaizdiniu 24 val. / nuotoliniu 12val.): 

1. Apskaitos samprata (2); 
2. Finansinė ir valdymo apskaita (2);  
3. Miško produktų apskaita, anglies apskaita (6/3); 
4. Apvaliosios medienos ir jos gaminių apskaitos ypatumai (2); 
5. Trumpalaikio turto apskaita miško įmonėse (2); 
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6. Žaliavų atsargų kaupimo teorija ir jų įvertinimo metodai (6/3); 
7. Apvaliosios, smulkintosios ir perdirbtos medienos sandėlių inventorizacija, laikymo 

nuostolių prognozė ir rizikos įvertinimas (2);  
8. Išlaidų klasifikavimas ir apskaita miško, medienos perdirbimo ir prekybos įmonėse. 

Netiesioginių išlaidų paskirstymas (4/2); 
9. Pagamintos produkcijos priėmimo ir jos realizavimo apskaita VĮ miškų urėdijose (4/2). 
10. VĮ miškų urėdijų padalinių ataskaitos (4/2); 
11. Apskaitos tarnybų organizavimo principai (2). 

 
Pratybos (22val., iš jų akivaizdiniu 20val. / nuotoliniu 2val.): 
 

1. Įmonės atsargų įvertinimo metodai (2);  
2. Medienos ir jos tarpinio bei galutinio produkto sandėlių inventorizacijos(6);  
3. Medienos konvertavimo iš vienų frakcijų į kitas dokumentavimas (4); 
4. Medienos apskaitos konversija, medienai judant iš vienos šalies į kitą, dokumentų 

forminimas (4); 
5. Medienos priėmimas ir išlaidavimas VĮ miškų urėdijose (6/2).  

 
Referatas Tema: Teisinių aktų, reglamentuojančių medienos produktų apskaitą analizė. 
 
  Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu taikomi atvejų 
analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, įžvalgų, matematinio modeliavimo (tiesinio 
programavimo metodai) metodai. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi 
pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. 12 valandų paskaitų ir 2 valandos pratybų bus 
talpinama į virtualios mokymo aplinkos sistemą Moodle. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Po kiekvienų pratybų 
Referatas 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Semestro pabaigoje 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Supranta miško 
išteklių ir medienos 
apskaitos principus 
žino  miškų 
inventorizacijos 

Žino miško produktų 
apskaitos įmonėse 
teorinius pagrindus 
bei praktinį medienos 
ir jos gaminių 

Paskaitos, diskusija Egzaminas  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

apskaitos  
organizavimą 

Supranta medienos 
apskaitos grandinę 
nuo augančio medžio 
iki galutinio vartojimo 
produktų 

Paskaitos,  diskusija Egzaminas  

antžeminius ir 
nuotolinius metodus 

Žino apvaliosios 
medienos apskaitos 
taisykles, taikomas 
valstybiniame miškų 
sektoriuje 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Gebėjimas atlikti 
medienos ir jos 
tarpinio bei galutinio 
produkto sandėlių 
inventorizacijas 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas  

Gebėjimas 
dokumentuoti, 
apibendrinti, 
interpretuoti ir 
analizuoti miško, 
medienos prekybos, 
medienos perdirbimo 
įmonių apskaitos 
informaciją 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas  

Geba dokumentuoti 
medienos 
konvertavimo iš vienų 
frakcijų į kitas 
operacijas ir jas 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas  

Geba organizuoti ir 
optimizuoti miško 
produktų apskaitą 
įmonėse  

Gebėjimas įvertinti 
medienos apskaitos 
ypatumus skrtingose 
šalyse ir konvertuoti 
medienos kiekius ir 
kokybę pagal tose 
šalyse taikomus 
medienos apskaitos 
ypatumus 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui, 
natūralių medienos 
gaminių ir miško 
produktų vartojimo 
tradicijų istoriniam ir 
tautiniam paveldui. 

Gebėti perteikti žinias 
masinėms 
informavimo 
priemonėms apie 
medienos apskaitos 
svarbą 

Referato pristatymas. 
Paskaitos metu 
akcentuojamos vertybės, 
pateikiami sėkmingi 
praktiniai pavyzdžiai  

Atsiskaitymas už 
referatą. Egzaminas 
testo forma. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Mackevičius J. Apskaita. - V.: Mintis, 1994. 
2. Miškų urėdijų pavyzdinė apskaitos politika (www.gmu.lt) 
3. Vanagas P. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą: Kauno technologijos 

universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
4. Helkamp J. G., Imdieke L.F., Smith R. E. Principles of accounting.  New York: John Wiley 

and sons, 1989. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos  aprašas Valstybės žinios 2005 m. rugsėjo 28 d. Nr. 
D1-474 Vilnius.  

2. Forest products trade flow data. united nations & FAO timber bulletin. Periodic issue. 
3. Lietuvos miškų ūkio statistika. Valstybinė miškų tarnyba. Periodinis leidinys. 
4. Life Cycle Assessment and Forest Products: A White Paper. The Forest Products Association 

of Kanada. 2010. 
5. Lim, B.,Brown, S., Shlamadinger, B. Carbon accounting for forest harvesting and wood 

products: review and evaluation of different approaches. Environmental science and Policy. 
Elsevier, vol. 2, iss. 2, 1999, p. 207-216. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
Kiti dalyko dėstytojai: dr. Jonas Saladis 
Aprašą parengė: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: Gintautas Činga 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė 
 
Aprobuota instituto posėdyje:2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:2013 12 30, protokolo Nr.1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB018 
Pavadinimas lietuvių kalba: Daugiatikslio miško ūkio ekonomika 
Pavadinimas anglų kalba: Economics of multipurpose forestry 
Dalyko apimtis: 5 kreditai, 134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val (iš jų 48 val. 
akivaizdiniu ir 22 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 64 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 56 Pasirengimas paskaitoms 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 18 Pasirengimas pratyboms 11 
Pratybos 10 Individuali užduotis 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Komandinė užduotis 15 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 12 
Egzaminas 2   
    
Iš viso 70  64 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie daugiatikslio miško ūko ekonominius pagrindus, suformuoti gebėjimą naudoti 
pagrindinius nemedieninių miško funkcijų  ekonominio vertinimo metodus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
Paskaitose ir pratybose įgyjamos pagrindinės žinios apie miško produktų ir paslaugų vertės 
nustatymo principus, sprendimų priėmimo daugiatiksliame miško ūkyje ekonominius pagrindus. 
Studento gebėjimai ir įgūdžiai: 
Formuojamas gebėjimas naudoti šiuolaikinius ekonominius metodus miško kaip ekonominio 
reiškinio bei atskirų jo funkcijų vertinimui. 
Vertybinės nuostatos: 
Požiūris į mišką, kaip daugialypės ekonominės, socialinės ir ekologinės vertės šaltinį. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

11. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
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12. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 
studijų dalykų žiniomis. 

13. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
14. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas. 
15. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 56 (akivaizdiniu būdu 38 / nuotoliniu būdu 18) 
1. Miško funkcijų ir produktų ekonominis vertinimas (10/4). 
2. Sprendimų priėmimas daugiatiksliame miško ūkyje (8/4). 
3. Kaštų – naudos analizė. Alternatyviųjų kaštų vertinimo principai (10/6). 
4. Valstybės dalyvavimas daugiatiksliame miško ūkyje. Ekonominės miško politikos priemonės 
tvariam daugiatiksliam miško ūkiui užtikrinti (10/4). 
Pratybos: 10 (akivaizdiniu būdu 6 / nuotoliniu būdu 4) 
1. Nemedieninių miško funkcijų vertinimas (3/2). 
2. Miško produktų bei funkcijų vertinimas alternatyviųjų kaštų metodu (3/2). 
 
Individualios užduoties tematika:  
Miško valdą sudarančių medynų nemedieninių funkcijų ekonominis vertinimas. 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 4 temas, vidutinė vienos temos 
trukmė – 16 akademinių valandų. Paskaitų medžiaga vizualizuojama, naudojant skaitmeninį 
projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių klasėje, naudojant standartines skaičiuokles 
(MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių funkcijų modulius. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Individuali užduotis 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu. 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Optimizuoti miško naudojimą, 
derinant teisinius, 
ekonominius, gamtosauginius 
ir socialinius interesus 

Žinoti miško funkcijų 
ekonominio vertinimo 
principus ir mokėti 
juos taikyti. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai, 
literatūros 
studijos, 
individuali 
užduotis. 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas, 
individualios 
užduoties atlikimo 
vertinimas. 

Stebint aplinką ir remiantis 
sukauptomis žiniomis  gebėti 
suformuluoti miško išteklių 
apskaitos ir projektavimo 
problemą ir tyrimų tikslą bei 
iškelti uždavinius. 
Organizuoti miškotvarkinio 
projektavimo darbus mažoms 
(individualaus savininko) ir 
didelėms (miškų urėdijų ar kitų 
įmonių) valdoms 
 
 

Suprasti ekonominių 
miško politikos 
priemonių, 
užtikrinančių tvarų 
daugiatikslį miško 
ūkį, paskirtį. 

Paskaitos ir 
pratybų darbai, 
literatūros 
studijos,  

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas. 

 
Anotacija anglų kalba 
Economics of multiple forest use. 
Aim of studies: to acquire knowledge on theoretical and practical principles of economic and social 
valuation of marketable and non - marketable forest products and services. 
Objectives of studies: to get ability to evaluate forest products and functions weather they enter 
market or not; to get ability to apply methods of economic and social cost - benefit analysis in forest 
sector; to acquire knowledge on valuation of economic forest policy tools. 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai.- K.: Technologija, 2003. 
Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje.- K.: Lututė, 2002. 
Williams M.R.V. Decision - Making in Forest Management.- Research Studies Press LTD.- NY. 
1988. 
Duerr W.A. Introduction to forest resource economics.- Mc Graw-Hill, Inc. International Editions, 
1993. 
Klemperer W.D. Forest resourse economics and finance.- Mc-Graw-Hill, Inc., International editions, 
1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mažeika J. ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
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Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą : vadovėlis / Povilas Vanagas ; Kauno 
technologijos universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika.- K., 1993. 
Miško žemių ekonominis vertinimas. V., 1975. 192 p. 
Miškų urėdijų veiklos rodikliai (kasmetiniai leidiniai). 
Lietuvos miškų ūkio statistika (kasmetiniai leidiniai). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: 
 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga 
 
Recenzentai: - 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Račinskas 
 
Aprobuota instituto posėdyje:2013 10 14. , protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 gruodžio 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško logistika. 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Logistics 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai: 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui – 84 val. (iš jų 65 
akivaizdiniu ir 15 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui – 76 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 15 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms  15 
Pratybos 36 Individualus darbas 14 
... iš jų nuotoliniu būdu 7 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 80  76 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams pagrindinių miško logistikos žinių apie logistikos rūšis, 
logistikos vystymosi veiksnius bei logistikos verslo plėtrą Lietuvoje. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę aukštosios matematikos, 
matematinės statistikos, geomatikos ir dendrometrijos dalykus. Turėtų būti baigtos pagrindinės 
universitetinio lavinimo studijos ir išugdyti analitinio mąstymo gebėjimai.  
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Studento žinios ir supratimas: 
Turės bendrąjį supratimą apie logistikos mokslą, jos istoriją ir klasifikavimą, bei pritaikomumą 
įvairiose pramonės šakose, vystymąsi ir plėtrą Lietuvoje bei pasaulyje.       
 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  
Specialieji: 
Gebės kurti, pritaikyti bei naudoti optimizavimo bei simuliacinius modelius pritaikytus medienos 
ruošai, miško technikos naudojimui bei medienos apdirbimo pramonei; 
 
Bendrieji: 
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Gebės įvertinti egzistuojančias logistikos sistema bei atlikti rezultatų, gautų pritaikius simuliacinius 
bei optimizavimo modelius, analizę.  
 
Vertybinės nuostatos. Dalyko studijų metu ugdomas bei lavinamas studentų sisteminis mąstymas, 
kūrybiškumas, jų atsakingumas, diegiamos kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. Diegiama 
mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Logistikos sąvokų žinojimas, ryšių, privalumų ir trūkumų lyginant įvairias logistikos sistemas 
žinojimas. Gebėjimas diskutuoti apie miško logistikos situaciją ir problemas, sąryšius su kitais 
miškotyros mokslų dalykais. 
Gebėjimas iškelti problemą ir suformuluoti mokslinę hipotezę, susijusią su miško logistikos 
uždaviniais bei problemomis, parengti tyrimo metodiką bei atlikti tyrimo darbus. Gebėjimas remtis 
logistikos moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti.  
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 val. 
1. Logistikos mokslo raida ,terminai ir apibrėžimai (8/2 val.). 
2. Logistinių sistemų klasifikavimas (6/1 val.). 
3. Logistikos strategija ir planavimas (6/1 val.). 
4. Transportavimas ir sandėliavimas (8/2 val.). 
5. Logistikos ekonomika ir pridėtinės vertės kūrimas (6/1 val.). 
6. Logistikos mokslo pritaikymo pavyzdžiai miškų sektoriuje (6/1 val.). 
 
Pratybos: 36 val. 
Referato temos parinkimas (4/0 val.).     
Informacijos paieška ir problemos formulavimas (6/1 val.).     
Informacijos analizė ir apdorojimas (6/1 val.).     
Citavimas, literatūros sąrašo ir analitinės dalies paruošimas (6/2 val.).     
Išvadų formulavimas (6/1 val.).     
Darbo apiforminimas (4/1 val.). 
Pranešimo paruošimas ir pristatymas (4/1 val.).     
     
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas koliokviumo metodas. Pratybų metu duodamas užduotis 
studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Paskaitų konspektų 
pateikimas studentams. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojima nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Referatas 0,4 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir cheminius 
metodus, sprendžiant 
miško ūkio gamybines 
problemas 

Turės bendrąjį supratimą apie 
logistikos mokslą, jos istoriją ir 
klasifikavimą, bei pritaikomumą 
įvairiose pramonės šakose, 
vystymąsi ir plėtrą Lietuvoje bei 
pasaulyje.       
 

Paskaitos, 
pratybos, 
probleminis 
dėstymas, 
vaizdinės 
priemonės, 
situacijų analizė, 
diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai 
į klausimus, 
diskusija, kursinis 
projektas 

Kritiškai vertinti 
teorines ir praktines 
naujoves, efektyviai 
veikti aplinkybėmis, 
kai stokojama išsamios 
informacijos bei 
instrukcijų, pagrįsti 
daromas išvadas ir jas 
deramai pateikti 
įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims 

Gebės kurti, pritaikyti bei 
naudoti optimizavimo bei 
simuliacinius modelius 
pritaikytus medienos ruošai, 
miško technikos naudojimui bei 
medienos apdirbimo pramonei; 

Paskaitos, 
aiškinimas, 
praktiniai darbai, 
referatas 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į 
klausimus, 
diskusija, referatas 

Galėti įgytą žinojimą, 
supratimą ir gebėjimą 
spręsti problemas 
taikyti naujoje ar 
nuolat kintančioje 
aplinkoje. 

Gebės įvertinti egzistuojančias 
logistikos sistema bei atlikti 
rezultatų, gautų pritaikius 
simuliacinius bei optimizavimo 
modelius, analizę.  

Paskaitos, 
pratybos, 
probleminis 
dėstymas, 
vaizdinės 
priemonės, 
situacijų ir 
litaratūros 
analizė, 
diskusijos 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai 
į klausimus, 
diskusija 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Cristopher M., 2007. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Vilnius: Eugrimas. 297 psl. 
2. Puška T. Materialinių vertybių judėjimas. Kas tai? // Vadovo pasaulis.-1999.- Nr.11.- P.34-41 
3. Čepinskis J. Logistika, jos struktūros ir subsistemos.// Organizacijų vadyba: Sisteminiai 

tyrimai.- 1996.-Nr.3.-P.37-45 
4. Užpalis K. Logistika – prekių judėjimo valdymas.// Liaudies ūkis 1.- 1990.- Nr.3.- P.21-23 
5. Tarptautinių žodžių žodynas.- Vilnius, 1985.- 294 p. 
6. Ronald H. Ballou Business Logistics Management.- Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey, 1992.- 688p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Forrester J. W. 1958. Industrial Dynamics. MIT Press, Cambridge, MA, 1961: 497 p. 
Puodziunas M. and Fjeld D. 2002. Evaluation of supply chain strategies in Lithuanian forest 
enterprises: a case study. Baltic Forestry, 2002, Vol 8/No.2: 64-70. 
Eriksson, J., M. Rönnqvist. 2003. Transportation and route planning. Akarweb – a web-based 
planning system. Proceedings of 2nd Forest Engineering Conference. Sweden (2003) 48-57.   
Arnas P.O. 2003. The uses of object oriented methods in logistics and transportation research object 
oriented methods. 
 
Anotacija anglų kalba: Forest Logistics discipline aims to help student about basic  knowledge in 
science and development of logistics in the Lithuania and abroad as well as  the processes involved.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. D.Vitunskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 
recenzentas: dr. R. Špinkytė-Bačkaitietė 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB020   
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško bioenergetika. 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Bioenergetics 
Dalyko apimtis: 5 ECTS kreditai: 133 valandos, iš jų kontaktiniam darbui – 70 val. (iš jų 53 
akivaizdiniu ir 17 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui – 63 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas pratyboms  12 
... iš jų nuotoliniu būdu 9   
Pratybos 24 Pasirengimas egzaminui 27 
... iš jų nuotoliniu būdu 8   
Konsultacijos 2 Referatas 24 
Egzaminas 2   
Iš viso 70  63 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams pagrindinių miško bionergetikos žinių apie biomasės 
išteklius, jų vertinimą, biomasės kuro konversiją, skirtumus lyginant su iškastinio kuro šaltiniais, bei 
šio kuro ruošos ir naudojimo poveikį aplinkai aukštesnio lygmens žinių bei gebėjimų reikalingų, 
kurie reikalingi savarankiškam darbui bei tolesniam mokymuisi. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę fizikos, chemijos, 
ekologijos ir dendrometrijos dalykus. Turėtų būti baigtos bazinės universitetinio lavinimo studijos ir 
išugdyti analitinio mąstymo gebėjimai.  
 
 
 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Studento žinios ir supratimas: 
Žinos biokuro žaliavų šaltinius, jų potencialą, aplinkosauginę ir ekonominę naudą bei naudojimo 
perspektyvas; 



 

394 

 

Žinos biokuro ir biodegalų gamybos technologijas; 
 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  
Specialieji: 
Mokės vertinti biokuro ir jo žaliavų chemines, fizines bei energetines savybes; 
Mokės atlikti teorinio, techninio bei ekonominio biokuro iš miško biomasės gamybos įvertinimo 
principus; 
Gebės taikydamas matematinius modelius nustatyti biokuro žaliavų potencialą, atlikti energetinės 
biomasės ruošos ir biokuro gamybos projektus; 
Gebės vertinti biokuro žaliavų ruošos ir biokuro gamybos technologijas ir jas taikyti. 
 
Bendrieji: 
Gebės surasti, pasirinkti bei naudotis pagrindiniais informacijos šaltiniais apie biomasės ir 
bioenergijos išteklius ir jų panaudojimą, juos atsirinkti, sisteminti, vertinti ir pritaikyti praktinėje 
savo veikloje. 
 
Vertybinės nuostatos. Dalyko studijų metu ugdomas bei lavinamas studentų sisteminis mąstymas, 
kūrybiškumas, jų atsakingumas, diegiamos kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. Diegiama 
mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Bioenergetikos sąvokų žinojimas, ryšių, privalumų ir trūkumų lyginant su iškastinio kuro šaltiniais 
žinojimas. Gebėjimas diskutuoti apie miško bioenergikos situaciją ir problemas, sąryšius su kitais 
miškotyros mokslų dalykais. 
Gebėjimas iškelti problemą ir suformuluoti mokslinę hipotezę, susijusią su miško bioenergetikos 
uždaviniais bei problemomis, parengti tyrimo metodiką bei atlikti tyrimo darbus. Gebėjimas remtis 
bioenergetikos moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti.  
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42 val. 
1. AUGALŲ ENERGETIKA. Fotosintezės procesas ir energijos akumuliavimas augalų biomasėje. 
Medžių ir energetinių augalų naudojimas energetikoje. Anglies ciklas. Biomasės derlius ir energijos 
potencialas. Energijos būvio ciklai. (6/1 val.) 
2. MIŠKO BIOMASĖS ENERGETIKA. Cheminės ir fizinės miško energetinės biomasės 
savybės. Mediena ir jos atliekos bei jų energetinė vertė. Medienos ir energetinės biomasės ruoša: 
surinkimas, transportavimas, saugojimas, paruošimas biokuro gamybai.(10/2 val.) 
3. KIETASIS BIOKURAS. Kietojo kuro žaliavų šaltiniai. Biokuro rūšys (malkos, granulės, briketai, 
medžio anglis), jų struktūriniai ypatumai, fizinės, cheminės, mechaninės ir šiluminės savybės. 
Žaliavos paruošimo ir biokuro gamybos technologiniai procesai. Biokuro panaudojimo 
technologijos: deginimas, pirolizė, dujinimas. Biokuro katilinės ir elektrinės. Įvairių veiksnių įtaka 
kuro šiluminingumui. (10/2 val.) 
4. BIODEGALAI. Biodegalų rūšys ir jų charakteristikos. Biodegalų gamybos žaliavos ir gamybos 
technologijos. Biodegalų kokybės rodikliai. Biodegalų panaudojimas (dyzeliniuose ir Otto 
varikliuose) ir eksploatacinės savybės. (8/2 val.) 
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5. BIODUJOS. Biodujų gamybos žaliavos ir jų charakteristikos. Anaerobinis biomasės perdirbimo 
procesas ir jo parametrai. Biodujų savybės ir charakteristikos. Biodujų panaudojimas: elektros ir 
šilumos gamyba, degalai, kuro elementai. Biodujų jėgainės. Perdirbtos biomasės panaudojimas 
energetinių augalų auginimui. (8/2 val.) 
 
Pratybos: 24 val. 
1. Biomasės savybių vertinimas ir energetinio potencialo nustatymas (6/2 val.) 
2. Biokuro ir biodegalų žaliavų ruošos technologijų įvertinimas (6/2 val.) 
3. Biomasės deginimo proceso tyrimas (6/2 val.) 
4. Biokuro ir biodegalų gamybos technologijų vertinimas (6/2 val.).  
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas koliokviumo metodas. Pratybų metu duodamas užduotis 
studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Paskaitų konspektų 
pateikimas studentams. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojama nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Referatas 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Po kiekvieno atlikto darbo 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos biokuro žaliavų 
šaltinius, jų 
potencialą, 
aplinkosauginę ir 
ekonominę naudą bei 
naudojimo 
perspektyvas; 
 

Suprasti medienos, kaip gamtos 
produkto išskirtinumą, žinoti jos 
makro- ir mikrostruktūrą, 
chemines ir fizikines savybes,  
medienos kokybės sąsajas su 
medžio ir medyno augimo 
ypatumais, suprasti žaliavinės 
medienos standartizacijos 
principus ir žinoti konkrečius 
apvaliosios ir smulkintosios 
medienos standartus 

Žinos biokuro ir 
biodegalų gamybos 
technologijas; 

Paskaitos, 
pratybos, 
probleminis 
dėstymas, 
vaizdinės 
priemonės, 
situacijų analizė, 
diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai 
į klausimus, 
diskusija, referatas 
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Mokės vertinti 
biokuro ir jo žaliavų 
chemines, fizines bei 
energetines savybes; 
Mokės atlikti teorinio, 
techninio bei 
ekonominio biokuro iš 
miško biomasės 
gamybos įvertinimo 
principus; 
 
 

Taikyti pagrindinius medienos ir 
jos gaminių fizikinių,  cheminių 
ir technologinių savybių tyrimų 
metodus bei interpretuoti gautus 
rezultatus matematiniais 
statistikos metodais 

Gebės taikydamas 
matematinius 
modelius nustatyti 
biokuro žaliavų 
potencialą, atlikti 
energetinės biomasės 
ruošos ir biokuro 
gamybos projektus; 
Gebės vertinti biokuro 
žaliavų ruošos ir 
biokuro gamybos 
technologijas ir jas 
taikyti. 

Paskaitos, 
aiškinimas, 
praktiniai darbai, 
referatas 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į 
klausimus, 
diskusija, referatas 

Argumentuotai diskutuoti 
medienos perdirbimo įmonių 
plėtros Lietuvoje klausimais 

Gebės surasti, 
pasirinkti bei naudotis 
pagrindiniais 
informacijos šaltiniais 
apie biomasės ir 
bioenergijos išteklius 
ir jų panaudojimą, 
juos atsirinkti, 
sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktinėje 
savo veikloje. 

Paskaitos, 
pratybos, 
probleminis 
dėstymas, 
vaizdinės 
priemonės, 
situacijų ir 
litaratūros 
analizė, 
diskusijos 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai 
į klausimus, 
diskusija 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Genutis A., Navickas K., Rutkauskas G., Šateikis I. Atsinaujinančios ir alternatyviosios 
energijos naudojimas šilumos gamybai.- Kaunas, Technologija.- 2003.- 112 p. 
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2. Jasinskas A., Liubarskis V. Energetiniai augalai ir jų naudojimo technologijos.- K., 
Technologija.- 2003.- 96 p. 

3. Vietinių energijos šaltinių naudojimas. Redaktorius Katinas V.- Kaunas, Technologija.- 
2001.- 191 p. 

4. Žaltauskas A. Šiaudų panaudojimas kurui Lietuvoje / VĮ "Energetikos agentūra" - Vilnius.- 
2002.- 42 p. 

5. Janulis P., Makarevičienė V. Biodegalų ir bioalyvų naudojimas Lietuvoje / VĮ "Energetikos 
agentūra" - Vilnius.- 2004.- 71 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Pimental D. and Pimental M. Food, energy, and society.- Colorado: University Press, 
1996.- 297 p. 

2. Global Bioconversions. Edited by Wise D. L.- Boca Taton: CRC Press, 1987.- 190 p. 
 
Anotacija anglų kalba: Basics of Bioenergetics discipline aims to help student about basic  
knowledge related renewable energy production, conversion and evaluation of resources and 
processes. The course is aimed to give students broved picture of available resources, their use and 
obstacles in implementation on national and international level.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. M.Aleinikovas. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 
recenzentas: dr. Julius Bačkaitis. 
 
Aprobuota instituto posėdyje:2013 10 14, protokolo Nr.7.  
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miškotvarkos ir medienotyros  institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB021 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medienotyra 
Pavadinimas anglų kalba: Wood Science 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., (iš jų 68 akivaizdiniu ir 
16 nuotoliniu būdu) savarankiškam darbui 76 val.). 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 7 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 20 Pasirengimas laboratoriniams darbams 18 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas egzaminui 32 
Laboratoriniai darbai 17   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
Iš viso: 84  76 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Medienotyros mokslo dalyko tikslas yra perteikti žinias apie medienos 
sandarą, medienos fizikines ir mechanines savybes. Studentai turi suprasti medienos augimo 
ypatumus, gebėti atlikti medienos savybių nustatymo bandymus, įsisavinti ryšius tarp medienos 
savybių, pagrindinius medienos savybes įtakojančius veiksnius, medienos apdirbimo technologijas ir 
žinoti medienos savybių gerinio principus.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Chemijos augalų biologijos, dendrologijos, 
dendrometrijos, mokslinių tyrimų metodologijos, fizikos, augalų anatomijos mokslų žinios . 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
 
Studento žinios ir supratimas: 
 

1. Geba suprasti medienos formavimosi procesą; 
2. Žino medienos struktūrą; 
3. Žino pagrindines medienos savybes; 
4. Žino medienos savybių panaudojimo būdus; 
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Žino miškininkavimo priemonių įtaką medienos struktūrai ir savybėms, bei mokės jas taikyti 
medienos kokybei gerinti. 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  

1. Geba išskirti medienos kokybės rūšis, analizuoti jas ir išskirti panaudojimo sritis, 
2. Geba taikyti medienos savybių tyrimo metodus bei analizuoti gautus rezultatus,  
3. Geba diskutuoti ir argumentuoti medienos kokybės klausimais. 

 
Vertybinės nuostatos: 
 

6. Ugdoma pagarba gamtai, jos sukurtam produktui ir jų tausojančiam ir racionaliam vartojimui 
bei tradiciniams ir senoviniams amatams. 

7. Diegiama sveiko ir taupaus žmogaus gyvenimo būsto ir buities kūrimo nuostata; 
8. Formuojama nuostata derinti  ekologinius, socialinius ir ekonominius interesus, gerbti 

miškininkiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų ir neurbanizuotos 
gyvenamosios vietos  pagrindu; 

9. Ugdoma mokymosi visą gyvenimą ir profesinio bei dvasinio tobulėjimo troškimo nuostata; 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
 

1. Medienotyros pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, taikymas 

nesudėtingose situacijose. 
3. Savarankiško darbo atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
4. Laboratorinių darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
 
Paskaitos: Paskaitos: 42 ( akivaizdiniu būdu 35 / nuotoliniu būdu – 7) 32 val.) 

1. Medienos mokslo raida. 5+3 val. (kontaktinio ir savarankiško darbas egzaminui pasirengti) 
2. Medienos formavimosi procesai, medienos sandara (8+5) 
3. Medienų savybių genetinis sąlygotumas (3+4) 
4. Medienos cheminės savybės. Medienos organinių medžiagų charakteristika. (8+5) 
5. Bendrieji medienos bandymų principai. (6+4) 
6. Medienos ir drėgmė (8+5) 
7. Medienos tankis (8+5) 
8. Medienos fizinės medienos savybės. (9+7) 
9. Medienos atsparumas, medienos deformatyvumas, (10+6) 
10. Medienos ilgaamžiškumas ir apsauga. (9+6) 
11. Miškininkavimo priemonės ir medienos kokybės.(6+4) 

 
Laboratoriniai darbai: 

1. Medienos ir drėgmės sąveikos laboratoriniai darbai ( higroskopinis drėgnis, nuodžiūvis, 
brinkimas, tūrinis nuodžiūvis arba išbrinkis) 10+10 val. (kontaktinio ir savarankiško darbo 
apimtis pasirengti laboratoriniams darbams ir atsiskaityti už juos)  
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2. Medienos tankio nustatymo laboratoriniai darbai. 5+5 val. 
3. Medienos fizinių savybių nustatymo laboratoriniai darbai ( metinių rievių pločio, vėlyvosios 

medienos kiekio ) 8+8 val.  
4. Medienos stiprio savybių nustatymo laboratoriniai darbai.( stiprumo riba gniuždant išilgai 

pluošto, stiprumo riba statiškai lenkiant, statinis kietumas, tampros modulis, lenkiant, 
tempiant, stiprumo riba skeliant) 17+20 val. 

5. Nedestrukciniai medienos tyrimo laboratoriniai darbai. 15+15 val. 
 
Studentų savarankiški darbai 
Savarankiško darbo formos Valandų 

skaičius 
Pasirengimas laboratoriniams darbams ir atsiskaitymas už juos 60 
Individuali užduotis 15 
Pasirengimas egzaminui 55 
Individualios užduoties tematika: medienos savybių gerinimo būdai, nedestrukciniai medienos 
savybių nustatymo metodai.  
 
Dalyko studijų metodai:  
Taikomas mišrus mokymo metodas.  
Dirbant auditorijoje ir kiekvienai temai skiriama atskira paskaita. Paskaitos pradžioje pristatoma 
tema, jos aktualumas ir nagrinėjami klausimai. Temos medžiaga pateikiama naudojant multimediją, 
grafoprojektorių, lentą. Teoriniai klausimai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais ar atvejų analize. 
Nagrinėjant probleminius klausimus inicijuojamos trumpalaikės diskusijos su studentais. Paskaitos 
pabaigoje apibendrinami esminiai temos dalykai, nurodomi papildomų savarankiškų studijų 
klausimai. Laboratoriniai darbai atliekami grupelėmis po 5-6 studentus Medienos apdirbimo, 
kokybės ir technologijų laboratorijoje JTC Laboratoriniai darbai vyks pogrupiais. Laboratorinių 
darbų metu studentai supažindinami su pagrindiniais medienos bandymų principais. Studentai patys 
savarankiškai atlieka laboratorinius bandymus, naudodamiesi aprašais ir konsultuodamiesi su 
dėstytoju. Studentai turi apsiginti atliktus laboratorinius darbus. 
 Savarankiškas darbas atliekamos visa grupe pateikus konkrečias jų užduotis. Studentai pasiruošti 
trumpus pranešimus, pagal gautas užduotis ir pristatyti juos auditorijoje. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko studijų rezultatai 
vertinami taikant dešimties balų kriterinę kaupiamojo vertinimo sistemą. Atskirai gauti įvertinimo 
balai už atliktus laboratorinius darbus, savarankišką darbą ir teorines žinias dauginami iš atitinkamo 
svorio koeficiento ir sumuojami. Studentų teorinės žinios vertinamos egzaminuojant. Svarbiausi 
vertinimo kriterijai žinių įsisavinimas ir jų taikymo sprendžiant praktines užduotis gebėjimas. 
 
 
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Laboratorinių darbų atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Individuali užduotis 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Supranta medienos 
formavimosi procesą 

Paskaitos Egzaminas 

Žino medienos 
savybių panaudojimo 
būdus 

Paskaitos, individualios 
studijos 

Egzaminas 

Žino pagrindines 
medienos savybes 

Paskaitos Egzaminas 

Suprasti medienos, 
kaip gamtos 
produkto 
išskirtinumą, žinoti 
jos makro- ir 
mikrostruktūrą, 
chemines ir fizikines 
savybes,  medienos 
kokybės sąsajas su 
medžio ir medyno 
augimo ypatumais 
Suprasti žaliavinės 
medienos 
standartizacijos 
principus ir žinoti 
konkrečius 
apvaliosios ir 
smulkintosios 
medienos standartus 

Žino  
medienos struktūrą  

Paskaitos Egzaminas 

Perprasti 
technologines 
medienos savybes, jų 
panaudojimą žmogaus 
reikmėms, tradicines ir 
naujausias medienos 
apskaitos,  ruošos, 
apdirbimo ir 
perdirbimo 
technologijas, 
naudojamą techniką 

Žinoti miškininkavimo 
priemonių įtaką 
medienos struktūrai ir 
savybėms 

Paskaitos Egzaminas 

Taikyti pagrindinius 
medienos ir jos 
gaminių fizikinių,  

Geba diskutuoti ir 
argumentuoti 
medienos kokybės 

Paskaitos,  aptarimas 
grupėje su dėstytoju 

Laboratorinių darbų 
atlikimo kokybė. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

klausimais 

Geba išskirti medienos 
kokybės rūšis 

Paskaitos Egzaminas 

cheminių ir 
technologinių savybių 
tyrimų metodus bei 
interpretuoti gautus 
rezultatus 
matematiniais 
statistikos metodais 

Geba taikyti medienos 
savybių tyrimo 
metodus bei analizuoti 
gautus rezultatus 

Paskaitos, 
Laboratoriniai darbai,  
aptarimas grupėje su 
dėstytoju 

Laboratorinių darbų 
atlikimo kokybė. 

Pažinti pagrindinių 
komercinę reikšmę 
turinčių medžių rūšių 
medieną, apvaliosios ir 
smulkintosios 
medienos bei jos 
gaminių  ydas, vertinti 
jos kokybę ir  ją 
klasifikuoti pagal 
galiojančius standartus 

Geba išskirti medienos 
kokybės rūšis 

Paskaitos Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 
 
 
Jakimavičius Č. Medienotyra. Kaunas, 1998 
Carlquist S. Comparative wood anatomy. Systematic, ecologicaland evolutionary Aspects of 
dicotyledon wood., Springer, 2001. 
Bowyer j., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest product and wood science an introduction, 
Blackweell Publishing, 2007. 
Perelygin, L. M. Drevesinovedenie 1963 
Schweingruber F. H. Wood Structure and Environment. Springer. 2007 
Barnett J. R., Jeronimidis G., Wood quality on its biological basis. Blackweell Publishing, 2003 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Hill C. Wood modifikation: chemivcal, thermal and other processes. WILLEY ,2006 
Bucur V., Nondestructive characterization and imaginė of wood, Springer, 2003 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. M. Aleinikovas 
 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
 
Aprašą parengė: doc. dr. M. Aleinikovas 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. D. Danusevičius 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolas Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMB022 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ir medienos įmonių ekonomika 
Pavadinimas anglų kalba: Economics of forest and wood processing enterprises 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val. (iš jų 60 val. 
akivaizdiniu ir 24 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 60 Pasirengimas paskaitoms 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 18 Pasirengimas pratyboms 12 
Pratybos 20 Individuali užduotis 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 6 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 84  76 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie miško ir medienos įmonių veiklos ekonominius pagrindus, suformuoti gebėjimą 
naudoti pagrindinius ekonominius metodus miško ir medienos įmonių veikai vertinti. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
Suteikus dalyko žinių pagrindus, studentas supranta miško ir medienos įmonių funkcionavimo bei 
optimalių sprendimų, užtikrinančių maksimalų įmonės pelną, teorinius ir praktinius pagrindus. 
Išugdomas sugebėjimas parinkti optimalų sprendimą, atsižvelgiant į miško įmonės veiklos specifiką 
bei rinkos veiksnius. 
Studento gebėjimai ir įgūdžiai: 
- įvertinti situaciją miško įmonės naudojamų išteklių rinkoje bei jos įtaką įmonės veiklos 
rezultatams; 
- įvertinti miško įmonės gaminamos produkcijos rinkos situaciją, jos raidos tendencijas bei jų įtaką 
įmonės veiklos rezultatams; 
- įvertinti rizikos ir neapibrėžtumų įtaką miško įmonės veiklos rezultatams; 
- pasirinkti optimalią miško įmonės naudojamų išteklių bei gaminamos produkcijos apimtį ir 
struktūrą. 
Vertybinės nuostatos: 
Požiūris į mišką, kaip daugialypės ekonominės, socialinės ir ekologinės vertės šaltinį. 
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Dalyko turinys: 
Paskaitos: 60 (akivaizdiniu būdu 42 / nuotoliniu būdu 18) 
1. Įmonės samprata. Miško ir medienos įmonės (4). 
2. Pelno maksimizavimo miško ir medienos įmonėse pagrindai (8/4). 
3. Miško ir medienos įmonių dydis ir jo poveikis įmonių veiklos rezultatams (6/2). 
4. Konkurencijos įtaka miško įmonės veiklai (6/2). 
5. Rizika ir neapibrėžtumai, jų ypatumai miško ūkyje (6/2). 
6. Valstybės reguliavimas ir jo įtaka miško ir medienos įmonių veiklai (6/2). 
7. Miško ir medienos įmonių veiklos ekonominiai rodikliai ir jų vertinimas (6/6). 
 
Pratybos: 20 (akivaizdiniu būdu 14 / nuotoliniu būdu 6) 
1. Ribinių pajamų ir išlaidų skaičiavimas ir interpretavimas miško įmonėje (7/3). 
2. Miško įmonių pelno maksimizavimo uždavinių sprendimas (7/3). 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

16. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
17. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
18. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
19. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas. 
20. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Individualios užduoties tematika:  
Miško ir medienos įmonių veiklos ekonominių rodiklių analizė. 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 16 temų, vidutinė vienos temos 
trukmė – 8 akademinės valandos. Paskaitų medžiaga vizualizuojama, naudojant skaitmeninį 
projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių klasėje, naudojant standartines skaičiuokles 
(MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių ir finansinių funkcijų modulius. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra:  
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Individuali užduotis 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinoti ir suprasti miško 
ir medienos įmonių 
veiklos ekonominius 
pagrindus. 

Paskaitos ir pratybų 
darbai, literatūros 
studijos 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

Įgyti miško auginimo, 
medienos ruošos ir 
perdirbimo  įmonių 
ekonominius verslo 
pagrindus 
 

Žinoti pagrindinių 
miško ir medienos 
įmonių naudojamų 
išteklių ir gaminamos 
produkcijos rinkų 
funkcionavimo 
dėsningumus. 

Paskaitos ir pratybų 
darbai, literatūros 
studijos, individuali 
užduotis 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas, 
individualios 
užduoties atlikimo 
vertinimas. 

Argumentuotai diskutuoti 
medienos perdirbimo 
įmonių plėtros Lietuvoje 
klausimais 

Mokėti taikyti 
ekonominės analizės 
metodus miško ir 
medienos įmonių 
veiklos sprendimams 
priimti.  

Paskaitos ir pratybų 
darbai, literatūros 
studijos 

Egzaminas ir pratybų 
užduoties vertinimas 

 
Anotacija anglų kalba. Annotation of the subject. 
Aim of studies: to acquire knowledge on theoretical and practical principles of profit maximization 
on the level of forest enterprise or forest holding. Objectives of studies: to get ability to evaluate 
factors determining profit maximization decisions on the level of forest enterprise as well as to 
choose the optimal decision. To get knowledge on risk and uncertainties impact on decisions on the 
enterprise level.  
Duration of studies: 6 credits. 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai.- K.: Technologija, 2003. 
Žvinklys J., Vabalas E. įmonės ekonomika. Mokomoji knyga. VVAM, Vilnius, 2006. 
Duerr W.A. Introduction to forest resource economics.- Mc Graw-Hill, Inc. International Editions, 
1993. 
Klemperer W.D. Forest resourse economics and finance.- Mc-Graw-Hill, Inc., International 
editions, 1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mažeika J. Ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą : vadovėlis / Povilas Vanagas ; Kauno 
technologijos universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
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Mizaras S., 2002. – Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas. – Kaunas, 
114 p. 
Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika.- K., 1993. 
Miško žemių ekonominis vertinimas. V., 1975. 192 p. 
Miškų urėdijų veiklos rodikliai (kasmetiniai leidiniai). 
Lietuvos miškų ūkio statistika (kasmetiniai leidiniai). 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai:- 
 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Račinskas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
 


