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VALSTYBINIS KODAS 653H93001 

KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS 

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS 

LAIPSNIS 

Kraštovaizdžio projektavimo profesinis 

bakalauras 

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis 

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai 

Ištęstinės studijos – 4 metai 

STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų 

STUDIJUOJAMI MODULIAI:  

Komunikacija, tyrimų metodologija. Bendrieji koleginių studijų moduliai 

Studijų krypties moduliai Agrobiologijos pagrindai, vizualinės raiškos pagrindai, 

dekoratyviniai augalai, kraštovaizdžio architektūra, 

želdynų priežiūros technologijos, aplinkotvarkos 

inžinerija, aplinkotvarkos statybos pagrindai ir 

ekonomika, kraštovarka ir kraštovaizdžio kompiuterinis 

projektavimas. 

Specializacijų moduliai Mažoji želdynų architektūra: 

Želdyno statinių projektavimas ir statyba 

Dekoratyvinė sodininkystė: 

Dekoratyvinių augalų auginimo technologijos. 

Praktikos Mokomoji lauko praktika; aplinkotvarkos profesinės 

veiklos; specializacijos ir baigiamoji profesinės veiklos. 

Laisvai pasirenkamieji moduliai Kiekvienais mokslo metais galima rinktis pagal 
pateiktą modulių sąrašą. 

NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS 

REZULTATAI 

Bendrauti įvairiose situacijose, taiko problemų 

sprendimo įgūdžius.  

Komunikuoti specialybės kalba.  

Priimti racionalius sprendimus, juos analizuoti bei 

taikyti praktinėje veikloje.  

Formuluoti problemas, nustatyti tikslą ir jam 

pasiekti reikalingus uždavinius.  

Parinkti dekoratyvinius augalus atsižvelgiant į jų 

biologinės ir morfologines savybes.  

Įvardinti augalų augimo sąlygas, bei parinkti augalų 

dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas.  

Analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio 

vertybes.  

Suplanuoti funkcionalius estetiškus meniškus 

priklausomuosius ir atskiruosius želdynus, gatvių ir 

miesto viešųjų teritorijų erdvinės aplinkos dizaino 

aplinkotvarką.  

Kuriant želdyną istoriniame-urbanistiniame 

kontekste taikyti urbanistikos, architektūros bei 

kraštovaizdžio architektūros stilistinę raidą.  

 Pagal projektus įgyvendinti atskirųjų ir 
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 priklausomųjų (gyvenamųjų, visuomeninių ir kt. pastatų 

sklypų) želdynų, gatvių ir miesto viešųjų erdvių 

aplinkotvarką.  

Planuoti ir vykdyti želdyno priežiūrą.  

Organizuoti įmonės veiklą.  

Specializacija Mažoji želdynų architektūra:  
Sukurti originalų darniai tinkamo kontekste 

architektūros stiliaus, krypties ar srovės mažosios 

kraštovaizdžio architektūros statinį. Taikyti aktualius 

nesudėtingų statinių statybos projektavimą 

reguliuojančių teisės aktų reikalavimus, nuostatas, 

sąvokas.  

Kuriant želdyną taikyti gatavą darniai tinkamo 

kontekste architektūros stiliaus, krypties ar srovės 

mažosios kraštovaizdžio architektūros statinį.  

Parengti mažosios kraštovaizdžio architektūros 

statinio statybos projektą, atitinkantį teisės aktų 

reikalavimus projektinei dokumentacijai.  

Taikyti šiuolaikines nesudėtingų statinių 

konstrukcijas.  

Taikyti nesudėtingų statinių statybos technologijas 

projektuojant ir statant mažosios kraštovaizdžio 

architektūros statinius.  

Specializacija Dekoratyvinė sodininkystė:  
Įvertinti medelyno asortimentą, auginimo ir 

dauginimo technologijos. Medelyno steigimas, rinkodara 

ir verslo vadyba. Sudaryti medelyno asortimentą.  

Planuoti ir organizuoti medelyno veiklą, vykdyti 

apskaitą.  

Vertinti rinką, ir aplinkos veiksnių įtaką paklausos, 

pasiūlos, rinkos struktūros pokyčiams. 

ABSOLVENTAI GEBĖS Vykdyti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 

želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir dekoratyvinių 

augalų auginimo veiklas. 

KARJEROS GALIMYBĖS Specialistas galės dirbti aplinkotvarkos įmonėse, 

dekoratyvinių augalų medelynuose, gėlininkystės 

ūkiuose, nacionaliniuose parkuose, botanikos soduose, 

vykdyti fito komercinę veiklą teikiant paslaugas bei tęsti 

studijas pagal aukštojo mokslo kraštotvarkos studijų 

krypties programas. 

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, ĮGYJA KRAŠTOVAIZDŽIO 
PROJEKTAVIMO PROFESINIO BAKALAURO LAIPSNĮ 

 


