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Anotacija 
Straipsnyje aktualizuojama kraštovaizdžio planavimo problema. Problemos analizei apibūdinama valstybinio 

parko samprata, planavimo valstybiniuose parkuose aktualijos, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, numatoma 

kraštovaizdžio planavimo strategija.  

Kraštovaizdžio planavimas, kaip nurodo Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, yra strateginiais ir teritorijų 

planavimo dokumentais išreikšti ir patvirtinti į ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti 

arba kurti kraštovaizdį (Lietuvos..., 2004). Kraštovaizdžio planavimo raida Lietuvoje yra labai dinamiška. Kiekvienas 

kraštovaizdžio planavimo etapas siejamas su socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis sąlygomis. Darbas aktualus, 

nustatant kraštovaizdį formuojančio kompleksinio planavimo sampratą, jo vykdymo iššūkius, aktualijas, planavime 

dalyvaujančiųjų kompetenciją, poreikius, galimybes, santykį su kitomis gyvenimo veiklomis planavimo priemonių 

taikymą. 

Reikšminiai žodžiai: valstybinis parkas, kraštovaizdžio planavimas, planavimo strategija. 

 

Abstract 
The article actualizes the problem of landscape planning. For the problem analysis the concepts of state park, 

state parks’ planning news are described, the landscape planning strategy is determined by taking into account the 

experience of foreign countries. Landscape planning, as described by landscape policies, is strategic and spatial 

planning expressing and validating the future-oriented actions to preserve, enhance, restore or create the landscapes 

(Lithuania’s.., 2004). Landscape planning evolution in Lithuania is very dynamic. Each landscape planning stage is 

associated with social, economic and political conditions. The work is relevant in determining the concept of landscape 

forming integrated planning, the challenges of its execution, issues, the expertise of the planning participants, needs, 

opportunities, planning measures for relationships with other life activities. 

Key words: State park, landscape planning, planning strategy. 

 

Įvadas 

 

Kraštovaizdžio planavimas yra svarbus valstybės ar tam tikro regiono, rajono ekonominio ir 

socialinio vystymo įrankis. Planuojama tose teritorijose, kuriose yra susitelkę svarbiausi prekybos, 

pramonės ir gyvenamieji rajonai. Tačiau planavimas apima ir kitus – gamtinius kraštovaizdžio 

elementus: vandens telkinius, miškus, dirbamus, nedirbamus laukus, transporto sistemas ir pan. 

Planavimas Lietuvos valstybiniuose parkuose – sudėtingas ir ilgas procesas, kadangi veiklą 

saugomose teritorijose be teritorijų planavimo įstatymo, poįstatyminių aktų, reglamentuoja 

saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai, tipiniai paveldo objektų ir (ar) individualūs 

apsaugos reglamentai, specialieji saugomų teritorijų planai (planavimo schemos) ir t. t. 

Planavimo veiklą vykdo įvairios institucijos. Planavimo dokumentų rengėjai, užsakovai, 

valstybinės institucijos, dalyvaujančios planavimo procese, žino, kad planuojant saugomose 

teritorijose, būtina įvertinti šių teritorijų steigimo tikslus, uždavinius, autentiškumą, poveikį aplinkai 

ir kitus veiksnius. Valstybinių parkų pagrindinis steigimo tikslas yra aplinkos, kultūros paveldo 

teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsauga, gamtos išteklių subalansuotas naudojimas ir 

atkūrimas, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimas, sąlygų pažintiniam turizmui, 

moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams sudarymas (Lietuvos..., 1993), o ne ūkinė 



N. Piekienė, J. Abromas / Miestų želdynų formavimas 2017 1(14) 170–178 

171 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

veikla (Raudonytė, 2009). Ūkinės veiklos planavimas valstybiniuose parkuose yra griežtai 

reglamentuotas. Planuojant ūkinę veiklą, būtina atsižvelgti ir į nacionalinių bei regioninių parkų 

teritorijose nustatomus bendruosius veiklos apribojimus ir apribojimus pagal šių parkų funkcines 

(funkcinio prioriteto) zonas (Specialiosios..., 1992).   

Visoje Lietuvos teritorijoje parengtų, rengiamų teritorijų planavimo dokumentų pagrindinis 

uždavinys – užtikrinti visų veiklos rūšių (gamtinės ir antropogeninės) plėtros tvarumą, visuomenės 

ir jos gyvenimo bei veiklos sąlygų vystymąsi, gyvosios gamtos ir vertingų kraštovaizdžių 

naudojimo ir apsaugos prioritetus (Lietuvos..., 2002; Lietuvos..., 2013; Neringos..., 2012; 

Klaipėdos..., 2011). Tvarios plėtros principų apibrėžimas siejamas su ekonomikos ir ekologijos 

disciplinomis. Tačiau, pritaikant šį apibrėžimą kraštovaizdžio planavimui, galima teigti, kad 

kraštovaizdyje tvari plėtra yra moralinė koncepcija, kuria siekiama apibrėžti „nešališką ir teisingą“ 

plėtrą. Tai rodo, kad aplinka yra ūkinės, ekonominės ir socialinės veiklos pagrindas, paties 

gyvenimo principas (Starkey ir Walford, 2001), t. y., kad aplinkos kokybė ir vientisumas su aplinka 

turi būti paliekamas ir ateities kartoms. Kad planavimas vyktų tvaraus vystymo principais, būtina 

remtis mokslininkų atliktais tyrimais. Planavimo urbanizuotoje ar gamtinėje aplinkoje problemas 

analizavo ne tik užsienio, bet ir Lietuvos mokslininkai – M. Burinskienė, K. Jakovlevas-Mateckis, 

P. Kavaliauskas (Burinskienė ir kt.,2003, Jakovlevas-Mateckis, 2008, 2011, Kavaliauskas, 2014a, 

2014b, Bardauskienė, 2008 ir kt.) ir daugybė kitų mokslininkų. 

Darbo objektas – kraštovaizdžio planavimas užsienio šalyse ir Lietuvos valstybiniuose 

parkuose.  

Darbo tikslas – išanalizavus užsienio šalių patirtį kraštovaizdžio planavimo srityje, aptarti 

planavimo patirties įgyvendinimo galimybes Lietuvos valstybiniuose parkuose.  

 

Tyrimų metodika 

 

Darbe analizuojama Lietuvos ir užsienio literatūra, atlikta internetinių šaltinių bei 

informacinių leidinių analizė kraštovaizdžio planavimo valstybiniuose parkuose klausimais, 

palyginamoji teisės aktų užsienio ir Lietuvos valstybiniuose parkuose, analizė. Apžvelgiami 

įstatymai, nutarimai, nustatantys valstybinių parkų planavimo strategijos ir pritaikymo visoms ūkio 

veikloms ypatumus.  

 

Rezultatų aptarimas 

 

Lietuvos ir užsienio šalių patirties kraštovaizdžio planavimo proceso lyginamoji analizė. 
Valstybiniai parkai Lietuvoje – tai kompleksinės paskirties saugomos teritorijos, kuriose 

sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, 

tvarkymo ir naudojimo programą. Šiai kategorijai priskiriami nacionaliniai ir regioniniai parkai bei 

biosferos monitoringo teritorijos (Lietuvos..., 2001). 

Planuojant valstybinių parkų, t. y. išskirtinę vertę turintį kraštovaizdį, būtina atminti, kad šį 

kraštovaizdį reprezentuos ne pavieniai pastatai ar pavienės gamtinės teritorijos, o tik kompleksas 

visų kraštovaizdžio komponentų – kelių, žemės paviršiaus reljefo formų, želdynų, vandens telkinių, 

statinių, žemėvaldos objektų.   

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatyme, teritorijų planavimas tai 

procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima žemės naudojimo prioritetų, 

aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymą, 

gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų 

gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų 

suderinimą (Lietuvos..., 2013). Tačiau dabartinis planavimo procesas neužtikrina galutinio 

dokumento kokybės, neapsaugo nuo galimų klaidų, neužtikrina racionalaus kraštovaizdžio 

naudojimo. Šių veiksmų neracionalumas kyla dėl sudėtingo planavimo proceso (1 pav.).  
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1 pav. Planavimo proceso Lietuvoje schema 

Fig.1. The scheme of the planning process in Lithuania 

 

Nepatvirtinus plano, planavimo procesas pradedamas iš naujo. Dėl šių priežasčių 

kraštovaizdžio planavimo vienas iš svarbiausių tikslų – numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio 

kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą 

naudojimą ir pažinimą, gamtinio karkaso formavimą, sveikos, saugios gyvenamosios aplinkos 

kūrimą, atidedamas neribotam laikui.  

Šiame darbe analizuota, kaip vyksta planavimo procesas užsienio šalyse. Tam tikslui buvo 

pasirinkta aprašyti kraštovaizdžio planavimo politiką Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, 

Norvegijoje, Rusijoje. Kraštovaizdžio planavimas užsienio literatūroje apibrėžiamas skirtingai, 

tačiau dėl to planavimo tikslai ir pagrindiniai uždaviniai išlieka panašūs. Šiose šalyse erdvinis 

planavimas orientuotas į visuotinai pripažintus darnaus vystymosi tikslus. Pagrindinė teritorijų 

planavimo tendencija: planavimo sistemos turi derėti prie esamos politinės, administracinės 

sistemos, gamtinės, ekonominės bei demografinės aplinkos, kultūros bei tradicijų. Politinė, 

aplinkosauginė sistema bei planavimo tradicijos sukuria konkrečius tik tai šaliai būdingus 

kraštovaizdžio planavimo modelius, o kraštovaizdžio planavimas siejamas su įvairiomis gyvenimo 

sritimis ir gali būti vykdomas, atsižvelgiant į miesto, gyvenvietės ar net kaimo ypatumus. Be šių 

skirtumų, kraštovaizdžio planavimą visose šalyse sieja ir bendri siekiai – kraštovaizdžio planavimas 

skirtas vystyti bendram teritorijos planavimui, įskaitant gamtosauginius bei estetinius tikslus 

(Дроздов, 1996; Selman, 2010; Norvegijos..., 1992). 

Kraštovaizdžio kokybė priklauso ne tik nuo planavimo tikslų, galiojančių aukštesniojo 

lygmens planų sprendinių, bet ir planavimo bei projektavimo procese dalyvaujančių asmeninių 

siekių, planuotojų ar specialistų kompetencijos. 2 pav. pateikiamas architekto – urbanisto požiūris į 

darnų teritorijos planavimą, kuriame akivaizdi urbanistinių ir gamtinių elementų sąveika. 
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Ne visuomet pavyksta suderinti gamtinius ir urbanistinius elementus kraštovaizdyje taip, kad 

rezultatas atitiktų visus planavimo strateginius uždavinius. 3 pav. pateikiamas chaotiško 

kraštovaizdžio planavimo (planavimo nebuvimo) ir projektavimo pavyzdys Filipinuose. 

Pastarasis užsienio pavyzdys 

skatina atsižvelgti į tai, kad saugomose 

teritorijose draudžiama veikla, kuri 

daro neigiamą ūkinių objektų poveikį 

žmogui ir aplinkai (Lietuvos..., 1993). 

Šioms veikloms priskiriama stambių 

specializuotų ūkių, tokių kaip 

sodininkystė, gėlininkystė, šiltnaminė 

daržininkystė, paukštininkystė, 

žvėrininkystė, tvenkininė žuvininkystė, 

steigimas ir naujų naudingųjų iškasenų 

karjerų įrengimas, kenksmingųjų 

atliekų saugojimo bei perdirbimo ir 

pramonės įmonių statyba ar plėtra ir 

panaši veikla (Specialiosios..., 1992), 

galinti pakenkti tradiciniam 

kraštovaizdžiui. Ūkinė veikla 

leidžiama tose teritorĳose, kurioms 

pagal funkcinį zonavimą yra galima 

vystyti tam tikra ūkinė veikla. Šios 

teritorĳos nepasižymi gamtos ar 

kultūros paveldo vertybėmis – tai 

miškingos arba agrarinės teritorĳos, 

taip pat bendro naudojimo stambūs 

vandens telkiniai. Kai kuriuose 

valstybiniuose parkuose tokios zonos 

visai neišskirtos (Raudonytė, 2009). 

Kraštovaizdžio planavimas 

Vokietijos Federacinėje 

Respublikoje turi senas tradicijas. Jos 

siejamos su XIX a. pab. vykusia 

visuotina industrializacija. Dėl 

pramonės augimo įvyko socialiniai bei 

ekonominiai pokyčiai, kuriems 

būdinga stambių pramonės įmonių 

statyba, t. y. įvyko perėjimas nuo 

susiformavusios agrarinės prie 

industrinės visuomenės. Šie socialiniai 

ir ekonominiai pokyčiai glaudžiai 

susiję su technologinių naujovių 

diegimu, pramonės veržimusi į 

neužstatytas vietoves, gamtos niokojimu. Kaip nurodo Federalinis gamtos apsaugos įstatymas 

(Federalinis..., 2002), rengiant bendruosius miestų plėtros planus reikia visų pirma atsižvelgti į 

aplinkosaugos interesus, įskaitant ir kraštovaizdžio bei Natura 2000 teritorijų apsaugą.  

Kraštovaizdžio planavimas šioje šalyje išsiskiria ypač kruopščiu moksliniu pagrindimu ir 

laisviau traktuojama zonų, pirmiausia rekreacinių, sistema, taip pat intensyviu vadinamojo 

3 pav. Filipinai. Baguio miesto kraštovaizdžio fragmentas. Nuotr. aut. 

M. L. Acred (Architecture Baguio City..., 2016) 

Fig. 3. Philippines. Baguio city landscape fragment.  

Photo by M. L. Acred (Architecture Baguio City..., 2016) 

2 pav. Šiaurės Manhetenas. Gamtinių ir urbanistinių elementų ir 

pažangių žemės ūkio veiklų darna. Autorius: architektas, urbanistas 

Michaelas D. Sorkin (A Vision for a Self-Reliant New York, 2014) 

Fig. 2. Northern Manhattan. Coherence of natural and urban 

elements and advanced agricultural activities.  

Author: Michael D. Sorkin, architect, urbanist. (A Vision for a Self-

Reliant New York, 2014) 
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ekoturizmo vystymu (Kavaliauskas, Nurijeva, 2015). Tokia planavimo patirtis gali būti 

panaudojama Lietuvos regioniniam planavimui tobulinti.  

Gyvenamosios vietovės Vokietijoje planuojamos vadovaujantis Statybos įstatymu 

(Baugesetzbuch, BauGB, 1960 m.). Tai yra pagrindinis teisės aktas, pagal kurį kontroliuojama ūkio 

plėtra, žemės paėmimas visuomenės reikmėms ir kt. Šio įstatymo nuostatos perkeltos į 

Kraštovaizdžio vystymo strategiją (Landschaftsentwicklung), kurioje nurodoma, kad strateginis 

kraštovaizdžio planavimas turi atitikti valstybės erdvinės politikos gaires, susijusias su pasekmėmis 

aplinkai, kultūros paveldui ir kitam materialiajam ir nematerialiajam turtui (Rohler, 2003).  

Pokario metu Prancūzijoje, stipriai keičiantis žemės ūkio veiklai ir spartėjant plėtrai, 

galiausiai pradedamas kreipti dėmesys į ekologinį natūralios gamtos, kuri pradėjo nykti, 

funkcionavimą (Lipavičius, 2008). Prancūzijoje, kaip ir kitose analizuotose šalyse, labai populiari 

planavimo kryptis yra kraštovaizdžio geografinės įvairovės bei geoekologinio stabilumo 

išsaugojimas, rengiant strateginius planavimo dokumentus. Ši planavimo kryptis pasirinkta dėl to, 

kad Prancūzija kaip ir Lietuva, yra ratifikavusios ar pasirašiusios keletą daugiašalių konvencijų 

(protokolų), susijusių aplinkos apsauga, tai Ramsaro konvencija; Europos kraštovaizdžio 

konvencija, Orhuso konvencija ir kt.  

Prancūzija, priimdama ES direktyvą dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos, įsipareigojo sukurti ekologinį tinklą, kuris sujungtų natūralias ir pusiau natūralias 

buveines ir nykstančių gyvūnų ir augalų paplitimo vietas į bendrą saugomų teritorijų tinklą – 

Natura 2000 ir taip išsaugotų Europos gamtą ateities kartoms (Prancūzijos..., 1976). Rengiant 

kraštovaizdžio planavimo dokumentus, urbanizuotų teritorijų plėtros planus, privalomai 

atsižvelgiama į Natura 2000 teritorijos apsaugos tikslus, tačiau šie planai neturi įtakos žemės ūkiui, 

medžioklei, turizmui ar kitoms šalies ūkio šakoms. Tokiu būdu, šalies ūkio plėtra nėra stabdoma ar 

kitaip ribojama, tačiau šalyje susiduriama su pasipriešinimu, įtraukiant gyvenamąsias teritorijas į 

valstybės taikomos kraštovaizdžio apsaugos teritorijas. 

Kraštovaizdžio planavimas Anglijoje atitinka kraštovaizdžio planavimo politiką Lietuvoje. 

Lietuvoje ir Anglijoje steigiami (įsteigti) nedideli tik lokalūs (municipalitetų lygmeniu) regioniniai 

parkai, o planavimas šiose šalyse pasižymi prioritetine orientacija į natūralaus ir mažai sukultūrinto 

kraštovaizdžio apsaugą bei racionalų naudojimą (Jungtinės..., 2017). Anglijoje kraštovaizdis 

vertinamas kaip ekonomikos augimą stiprinanti sritis, kuri sukuria puikią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, išsaugo žemės ūkį. Sektinas pavyzdys tai, kad Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio 

planavimo procese dalyvauja ir ekonomistai. Jų nuomone, tinkamai suplanuotas kraštovaizdis 

pritraukia investicijas, kurios įtakoja vieną iš svarbiausių – turizmo pramonę Jungtinėje Karalystėje 

(Selman, 2010). 

Pastebėtina, kad nors Jungtinė Karalystė nėra priėmusi konkrečių įstatymų, kurie 

reglamentuoja kraštovaizdžio apsaugą, tačiau ši šalis turi ilgametę ir labai sėkmingą tradiciją 

saugant kraštovaizdį (Mažeikienė, 2015). Dar prieš pasirašant Europos kraštovaizdžio konvenciją, 

ši šalis buvo priėmusi teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą, o regioniniu ir 

vietos lygmeniu nusprendusi, kad privaloma rengti kraštovaizdžio apsaugos planus. Kadangi 

Jungtinė Karalystė neturi vienos rašytinės Konstitucijos, todėl kraštovaizdžio apsaugos ir planavimo 

nuostatos įtvirtintos įvairiuose šalies įstatymuose, tarptautiniuose susitarimuose, konvencijose bei 

Europos Sąjungos įstatymuose. Šios nuostatos susijusios su siekiu apsaugoti ir sustiprinti natūralų 

šių teritorijų grožį, gamtinius, geologinius, geografinius ir biotinius aspektus. 

Norvegijos Konstitucijoje §112 nurodo, kad kiekvienas žmogus turi teisę į aplinką, kuri 

užtikrina sveiką ir tvarią aplinką, kurioje saugoma gamtos įvairovė. Šios šalies mokslininkų 

nuomone, gamtos ištekliai turi būti paskirstyti, atsižvelgiant į ilgalaikį planavimą, gamtos apsaugą ir 

jos perdavimą ateities kartoms. Piliečiai turi teisę žinoti apie gamtos aplinkos būklę ir planuojamų 

įgyvendinti ir įgyvendintų investicijų poveikį aplinkai, o valdžios institucijos turėtų taikyti 

priemones, padedančias įgyvendinti šiuos principus (Norvegijos konstitucija, 1992). 
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Norvegijoje gausu Pasaulio paveldo objektų – salynai, fiordai, pavieniai urbanistiniai 

objektai. Pagrindinis šių paveldo objektų išsaugojimo dokumentas yra Valdymo planas 

(Forvaltningsplanen), kuris garantuoja gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžių vertybių plėtros 

politiką, išsaugant, atkuriant paveldo objektus. Šiuo planu siekiama užtikrinti, kad paveldo objektai 

ir tradicinė veikla būtų apsaugota, o integruojant į šią veiklą vietos bendruomenes, remiamasi 

tvaraus naudojimo principais (Fondo..., 2013). Planavimo ir statybos įstatymo (Plan – og 

bygningsloven) duomenimis, maždaug 83 proc. Norvegijos žemės valdo savivaldybės (Norvegijos, 

2017), likusi dalis kontroliuojama valstybės. Tokia valdymo struktūra suteikia savivaldybių 

planavimo institucijoms pagrindinį vaidmenį, vykdant planavimo procesą, tačiau Valstybė šiame 

planavimo procese pasilieka kontrolės funkciją. Pagrindiniai planavimo tikslai – vykdant miesto ar 

kaimo plėtros planus, svarbiausia yra išsaugoti tas vietos savybes, kurios pripažintos autentiškomis 

šioje aplinkoje.  

Norvegija, kaip ir Lietuva, pasirašiusios Europos kraštovaizdžio konvenciją, prisiėmė 

atsakomybę vystant kraštovaizdžio planavimą ir valdymą, skatinti ir jo išsaugojimą (Norvegijos..., 

2016). Europos šalys, pasirašiusios šią Konvenciją, Europos Tarybos siūlymu, privalo 

bendradarbiauti bei keistis patirtimi kraštovaizdžio planavimo srityje. 

Rusijoje pastaruoju metu vis daugiau gyventojų mano, kad nepakeista gamtinė aplinka yra 

svarbiausia jų gyvenimo kokybės sudedamoji dalis. Reljefas, vanduo, oras ir klimatas, augalai ir 

gyvūnai – natūralus žmogaus gyvenimo pagrindas (Дроздов, 1996). Nors dar šioje šalyje 

kraštovaizdžio planavimas vykdomas, laikantis senųjų kraštovaizdžio planavimo tradicijų, tačiau 

vis dažniau mokslininkai pateikia naują kraštovaizdžio planavimo koncepciją, kuri nurodoma, kaip 

neatsiejama regioninės politikos dalis, susijusi su gyvenamosios veiklos organizavimu konkrečiame 

kraštovaizdyje, išsaugant arba gerinant susiformavusias kraštovaizdžio savybes. Šio metodo 

rezultatas – maksimalus vietos funkcinių sričių prisitaikymas prie kraštovaizdžio struktūros ir 

naujos antropogeninės veiklos sąlygojamas natūralių struktūrų sukūrimas. 

Rusijoje didžiulis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams ir jų pritaikymui įvairiose ūkio 

srityse. Ne išimtis ir planavimas. Rajoninis planavimas paremtas moksliniais metodais, kurių 

pagrindinis tikslas – vieno ar kito rajono teritorijoje suplanuoti gamybos įmones, miestus ir 

gyvenvietes, transporto ir inžinerines susisiekimo komunikacijas, masinio poilsio vietas, įvertinus 

geografines, ekonomines architektūrines – planines, inžinerines – technines ir ekologines galimybes 

(Владимиров, Фомин, 1995). Deja, tačiau šioje strategijoje į pirmą vietą keliamas pramonės 

įmonių planavimas, o ekologinėms sąlygoms skiriamas mažiausias dėmesys.  

Analizuojant užsienio šalių kraštovaizdžio planavimo patirtį (Lentelė), akivaizdu, kad visose 

šalyse jau susiformavo kraštovaizdžio, atskirų urbanistinių darinių, gamtos, kultūros saugojimo 

strategija. 
Lentelė. Užsienio šalių kraštovaizdžio planavimo analizė 

Table. Analysis of the foreign landscape planning 

Šalis 

Country 

Planavimo 

koncepcija 

Planning concept 

Planavimo 

privalumai 

Planning advantages 

Planavimo trūkumai 

Planning 

disadvantages 

Pastabos 

Notes 

1 2 3 4 5 

Vokietija Plėtros planų 

pagrindinis uždavinys 

– aplinkosaugos 

interesai.  

Mokslinis 

kraštovaizdžio 

planavimo 

pagrindimas. 

Sunku suderinti 

kraštovaizdžio 

apsaugos ir lankymo 

poreikius. 

Planavimo koncepcija 

priimtina planuojant 

Lietuvos kraštovaizdį.  

Prancūzija Kraštovaizdžio 

įvairovės bei 

geoekologinio 

stabilumo 

išsaugojimas. 

Planavimo kryptys 

atitinka Europos teisės 

aktuose nustatytas 

kryptis. 

Gyvenamųjų teritorijų 

paskelbimas 

saugomomis, sukelia 

visuomenės 

pasipriešinimą. 

Planavimo koncepcija 

priimtina planuojant 

Lietuvos kraštovaizdį. 

Anglija Kraštovaizdžio 

apsauga ir racionalus 

naudojimas. 

Planavimo prioritetas– 

mažai sukultūrintas 

kraštovaizdis. 

Planavimo nuostatos 

išdėstytos daugelyje 

teisės aktų. 

Planavimo koncepcija 

priimtina planuojant 

Lietuvos kraštovaizdį 
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Lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

Norvegija Tvarus kraštovaizdžio 

naudojimas. 

Vietos bendruomenės 

dalyvavimas 

planavimo procese. 

Valstybė valdo labai 

nedidelę dalį šalies 

žemės. 

Planavimo koncepcija 

priimtina planuojant 

Lietuvos kraštovaizdį. 

Rusija Natūrali gamta – 

žmogaus gyvenimo 

pagrindas. 

Planuojant remiamasi 

užsienio šalių 

patirtimi. 

Plečiamas pramonės 

įmonių planavimas 

gamtinėje aplinkoje. 

Planavimo koncepcija 

priimtina planuojant  

Lietuvos kraštovaizdį. 

 

Kraštovaizdis analizuotose šalyse yra skirtingas. Vienose šalyse jis kalvotas, kitose – 

išsiskiria daugiaplaniškumu, kitur išraižytas fiordų, kalnų, tačiau visose šalyse siekiama tvaraus 

kraštovaizdžio planavimo ir naudojimo. O visos planavimo sėkmės ir nesėkmes turi didelę reikšmę 

visuomenės, kaip tiesioginių planavimo naudotojų, gyvenimui.  

Rekomendacijos kraštovaizdžio planavimo ir apsaugos strategijos kūrimui 

valstybiniuose parkuose. 
Šalies kraštovaizdžio planavimo politikai įgyvendinti rengiami specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentai – kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai (Kraštovaizdžio..., 2004). Planų 

rengėjai turi įvertinti skirtingiems kraštovaizdžio tipams planuoti būtinas kraštovaizdžio naudojimo 

ir apsaugos programas, kraštovaizdžio formavimo koncepciją ir suformuoti tolesnę kraštovaizdžio 

planavimo sistemą.  

Ne mažiau svarbus kraštovaizdžio planavimo uždavinys yra ūkinės veiklos gamtinėje 

aplinkoje planavimas tiek užsienio šalyse, tiek ir Lietuvoje. Anglija ir Norvegija svarbiausiu 

planavimo prioritetu nustatė kraštovaizdžio apsaugą ir racionalų, tvarų jo naudojimą. Darnus 

kraštovaizdžio formavimas sietinas su darnios architektūros, darnaus projektavimo, darnios 

statybos, darnios kraštovaizdžio architektūros ir pan. koncepcijomis. Būtent jose matomas 

konkretus darnaus vystymosi idėjų ir kraštovaizdžio formavimo veiklų sąryšis (Gražulevičiūtė-

Vileniškė, Ražauskaitė ir kt., 2011).  

Ne mažiau svarbūs yra ir planavimo proceso dalyvių tarpusavio santykiai planavimo procese, 

visuomenės įtraukimas į šį procesą (Norvegija). Visuomenė dalyvauja planuojant ne tik dėl to, kad 

išreikštų savo reikalavimus (Prancūzija), bet reikia nepamiršti, kad  kraštovaizdis nuolat keičiasi, tai 

yra keičiamas žmonių, kurie gyvena planuojamose teritorijose. Tačiau planavimo specialistai 

įžvelgia ir trūkumų, įtraukiant visuomenę į planavimo procesą, jų nuomone, dauguma veiklos sričių 

nėra suderinta dėl per didelio skaičiaus dalyvaujančiųjų planavimo procese asmenų, todėl 

kraštovaizdis kinta šiek tiek chaotiškai (Antrop, 1998). Įvertinus gerąją ir blogąją užsienio šalių 

patirtį, Lietuvos valstybiniuose parkuose racionaliausia būtų taikyti darnią, tvaraus kraštovaizdžio 

naudojimo planavimo sistemą, apimančią miestų ar savivaldybių plėtros planus, kurie yra integrali 

regionų plėtros dalis (Arimavičiūtė, 2011).  

Darnios sistemos kūrime privalo dalyvauti valstybės institucijos, šalys, ratifikavusios gamtos, 

kraštovaizdžio apsaugą reglamentuojančias konvencijas bei įsipareigojusios didinti valdžios 

institucijų, privačių organizacijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir 

galimus pokyčius. Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane nustatyti ir patvirtinti veiksmai, 

kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį (Nacionalinis..., 2015), būtina 

atsižvelgti į užsienio šalių patirtį, perimti tai, kas taikytina mūsų kraštovaizdyje, siekiant išreikšti 

glaudų pastatų, statinių ir gamtinės aplinkos estetinį ir funkcinį ryšį. 

Etnoarchitektūros vertinimo kriterijuose aiškiai nustatyta, kad jei etnoarchitektūros objektas 

nesudaro architektūrinės visumos su savo aplinka, jo kultūrinė vertė menkėja (Etnoarchitektūros..., 

2004), kartu menkėja ir kraštovaizdžio savybės. 

 

Išvados 

 

1. Bendro sutarimo dėl nuoseklaus ir integruoto požiūrio į kraštovaizdžio vertinimą ir planavimą 

vis dar trūksta, ir duomenys apie užsienio šalių patirtį šioje srityje yra menkai taikomi 
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Lietuvoje. Siekiant užpildyti šias spragas, pastaruoju metu pripažįstama, kad gamtos 

išsaugojimo ir valdymo strategija yra visų Europos šalių uždavinys ir kad investicijos į 

ekosistemos išsaugojimą, atkūrimą ir tvarų naudojimą duoda apčiuopiamos ekologinės, 

socialinės ir ekonominės naudos. 

2. Atlikti kraštovaizdžio planavimo teisinės bazės tyrimai užsienio šalyse ir Lietuvoje parodė, 

kad parengti ar rengiami kraštovaizdžio planai numato kraštovaizdžio ar atskirų jo elementų 

apsaugą, vystymo prioritetus, kad visose užsienio šalyse planavimo prioritetas teikiamas 

kraštovaizdžio tvariam naudojimui. 

3. Kraštovaizdžio planavimo kokybei daro įtakos ne tik galiojančių teisės aktų ar aukštesniojo 

lygmens planų sprendiniai, galima jų interpretacija, specialistų kompetencija, bet ir 

visuomenės dalyvavimas planavimo procese. 

4. Kraštovaizdžio kūrimas neatsiejamas nuo planavimo priemonėmis siekiamų užtikrinti 

kraštovaizdžio kokybės tikslų formavimo, o kraštovaizdžio kokybė priklauso ir nuo ūkio 

subjektų veiklos. Taikant užsienio šalių patirtį, svarbu, kad ūkinė veikla neprieštarautų 

darnaus projektavimo, darnios statybos, darnios kraštovaizdžio architektūros ir panašioms 

koncepcijoms.  
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Summary 
 

Landscape planning is an important state or any particular regional or district‘s economic and social 

development tool. Landscape planning objects include: bodies of water, forests, cultivated, uncultivated fields, 

transportation systems and so on. Planning of public parks, i.e. exclusively valuable landscape, it is necessary to 

remember that the landscape will be represented not by individual buildings or individual nature of the territory, but by 

the complex components of the landscape - the roadways, land relief forms, greenery, bodies of water, buildings, land 

tenure objects. Political, environmental protection system and planning traditions create country-specific patterns of 

landscape planning, and landscape planning is associated with different areas of life and can be carried out depending 

on the peculiarities of the city, town or even rural areas. In addition to these differences, landscape planning in all 

countries shares common aspirations - landscape planning is intended to develop the overall site planning, including 

environmental protection and aesthetic purposes. 

However, most of the activities are not consistent due to the large number of people involved in the planning, so 

the landscape changes can be a bit chaotic (Antrop, 1998). After evaluating the positive and negative experiences of 

foreign countries, Lithuania must form a coherent strategic planning system covering urban and municipal development 

plans, which are an integral part of regional development (Arimavičiūtė, 2011). The analysis of sustainable landscaping 

is important for specialized application of the sustainable development concept – sustainable architecture, sustainable 

design, sustainable construction, sustainable landscape architecture and so on. 


