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LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ  

ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO 

VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA 

PRIEDAS NR. 15 

El. 

Nr. 

Kvalifikacijos tobulinimo temos pavadinimas Kvalifikacij

os 

tobulinimo 

būdas 

(forma) 

Kursų 

trukmė 

(val.) 

Atestuoti architektų, kuriems 

skiriami kursai, kvalifikacija 

(pareigos) 

Lektorius ir jo kvalifikacija 

1. Holistinė kraštovaizdžio samprata, geosisteminis 

kontekstas ir ekologinės funkcijos. 

Apžvalginėje paskaitoje pristatoma geosisteminė, 

morfologinė ir procesinė kraštovaizdžio sampratos, 

analizuojama kontekstualumo problema.  

Sužinosite, kokie yra kraštovaizdžio komponentai ir 

ryšiai tarp jų, svarbiausi vietos charakterio, savybių ir 

verčių aspektai. 

Kalbėsime apie kraštovaizdžio morfologiją (teritorinius 

vienetus) ir koks yra pastato/komplekso vietos, vietovės 

ir konteksto santykis, kaip suprasti ir apibūdinti 

Paskaita/  

atvejo 

analizė 

3 val.  statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Giedrė Godienė.  

Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų  

fakulteto Geografijos ir 

kraštotvarkos katedros 

dėstytoja, geografė, Europos 

kraštovaizdžio konvencijos ir 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių valdymo žinovė, 

dalyvaujamosios lyderystės 

Art of Hosting praktikė, 



 

 

išskirtines teritorijos vertybes, savybes. Aiškinsimės, 

kokie yra svarbiausi ekologiniai procesai, kaip suprasti 

„vietovės elgseną“, veikti išvien ir jaustis saugiai; kas 

yra gamtinis karkasas. Aptarsime fizinio stabilumo, 

mikroklimato ir atsparumo globaliai klimato kaitai, 

taršos, biologinės įvairovės nykimo problemas, 

ekologinius rūšių, įskaitant žmogų, poreikius. 

 

diskusijų moderatorė, 

fasilitatorė. 

2. Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo 

gerieji pavyzdžiai. 

Kraštovaizdis. Europos kraštovaizdžio konvencijos 

(EKK) reikalavimai. Europos Tarybos apdovanojimo 

“Už kraštovaizdį” nuostatai.  

3 įspūdingiausi EKK įgyvendinimo pavyzdžiai 

(Prancūzija, 2009, Italija, 2011, Šveicarija, 2019). 

Artimiausių Lietuvos kaimynių pasiekimai (Lenkija, 

2013, Latvija, 2017).  

Ką ir kaip mes patys pripažįstame pavyzdžiais Lietuvoje 

(Utena, Telšiai) 

 

Paskaita/ 

atvejo 

analizė 

3 val.  statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Giedrė Godienė.  

Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų  

fakulteto Geografijos ir 

kraštotvarkos katedros 

dėstytoja, geografė, Europos 

kraštovaizdžio konvencijos ir 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių valdymo žinovė, 

dalyvaujamosios lyderystės 

Art of Hosting praktikė, 

diskusijų moderatorė, 

fasilitatorė. 

3.  Europos kraštovaizdžio konvencijos reikalavimai, 

įgyvendinimo rekomendacijos ir šio susitarimo 

realizavimas Europoje  

Paskaitoje bus analizuojami Europos kraštovaizdžio 

konvencijos (EKK) reikalavimai, jos aiškinamoji 

ataskaita, pristatomos esminės Europos Tarybos (toliau - 

ET) rekomendacijos dėl EKK įgyvendinimo ir kai kurios 

ET ekspertų parengtos teminės ataskaitos. 

Tarp jų rekomendacijos “Dėl Europos kraštovaizdžio 

konvencijos įgyvendinimo gairių” (2008) ir 

Paskaita/ 

atvejo 

analizė 

3 val.  statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Giedrė Godienė.  

Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų  

fakulteto Geografijos ir 

kraštotvarkos katedros 

dėstytoja, geografė, Europos 

kraštovaizdžio konvencijos ir 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių valdymo žinovė, 

dalyvaujamosios lyderystės 



 

 

“Kraštovaizdis ir demokratija: visuomenės 

dalyvavimas”(2019). 

Bus kalbama apie Europos šalių pažangą įgyvendinant 

Konvenciją, taip pat ryšys su UNESCO propaguojamu 

Kraštovaizdžio požiūriu, taikomu rengiant pasaulio 

paveldo miestų ir kitų vietovių valdymo planus ir 

konkrečius vystymo dokumentus. 

 

Art of Hosting praktikė, 

diskusijų moderatorė, 

fasilitatorė. 

 

4.  

Poveikio kraštovaizdžiui vertinimas: PAV, SPAV, 

UNESCO vietovių specifika (3 val.) 

Padiskutuokime: ar dermė su kraštovaizdžiu yra 

subjektyvus dalykas? Kaip suprasti poveikį 

kraštovaizdžiui? Gal galime pasakyti, kokį poveikį ūkinė 

veikla, teritorijos vystymo reglamentavimas darys 

vietovei įvairiais aspektais (ekologinio stabilumo, 

tapatumo ir istorinės vertės, kultūrinės ir socialinės 

įvairovės, racionalaus naudojimo ir kitais kriterijais)? 

Kokie yra Lietuvos teisės aktų reikalavimai (PAV, 

SPAV), jų turinys ir procedūros, o ko reikalauja 

tarptautiniai dokumentai? Galų gale - kokia profesinė 

etika ir kokia kvalifikacija tam reikalinga? 

Bus pristatyta J. Kamičaitytės (KTU) ir G. Godienės 

(VU) parengta Gamtinio kraštovaizdžio kompleksų ir 

objektų vizualinės taršos nustatymo metodika, 2021 m. 

publikuota kaip recenzuota mokslo studija. 

 

Paskaita/ 

atvejo 

analizė 

3 val. statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Giedrė Godienė.  

Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų  

fakulteto Geografijos ir 

kraštotvarkos katedros 

dėstytoja, geografė, Europos 

kraštovaizdžio konvencijos ir 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių valdymo žinovė, 

dalyvaujamosios lyderystės 

Art of Hosting praktikė, 

diskusijų moderatorė, 

fasilitatorė. 



 

 

5.   

Svarstymo, diskusijos, bendrakūrybos su visuomene 

ir darbo grupių organizavimo metodai - praktinės 

dirbtuvės. 

Tik gyvai ir tik kai grupėje ne mažiau kaip 20 žmonių. 

Praktiniai mokymai, kuriuose dalyviai mokysis 

patirdami - patys išbandys daugiau kaip 40 metų plačiai 

taikomus ir Dalyvaujamosios demokratijos praktikų 

bendruomenės (vadinamojo Art of Hosting 

conversations that really matters, arba Prasmingų 

pokalbių meno) tobulinamus metodus: Ratas, Pasaulio 

kavinė, Kolektyvinis Istorijų pasakojimas. 

Mokymų metu dalyviai diskutuos konkrečiais klausimais 

ir reflektuos savo patirtį, vedančiajai akcentuojant 

esminius tam tikrų metodų taikymo niuansus. 

Mokymai gali būti individualizuoti ir pritaikomi 

konkrečių savivaldybių konkrečioms problemoms 

analizuoti, arba spręsti tuos klausimus, kurie kyla 

dalyviams. Didesnis efektyvumas pasiekiamas 

būsimiems dalyviams iš anksto konsultuojantis.  

Esant poreikiui, gali būti organizuojami šių mokymų 

tęsiniai, teikiamos konsultacijos. 

 

 

Praktinės 

dirbtuvės 

5 val.  statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Giedrė Godienė.  

Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų  

fakulteto Geografijos ir 

kraštotvarkos katedros 

dėstytoja, geografė, Europos 

kraštovaizdžio konvencijos ir 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių valdymo žinovė, 

dalyvaujamosios lyderystės 

Art of Hosting praktikė, 

diskusijų moderatorė, 

fasilitatorė. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

     2022 m. liepos mėn. 26 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-3954 

 

6. Konfliktų atsiradimas ir valdymas. Teisiniai ir 

alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Mediacija.  

 

Nuotolinis 

seminaras 

4 val.  statybos techninės pagrindinių 

sričių ir/arba teritorijų 

planavimo vadovams 

Romas Turonis, teisininkas, 

darbo teisės specialistas, 

mediatorius 


