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tai žmonių suvokiama vietovė, 
kurios pobūdį nulėmė 

gamtos ir žmonijos faktorių 
veikimas ir sąveika

EKK taikoma visai šalių teritorijai ir apima 
natūralios gamtos, kaimo, miesto ir priemiesčių 

vietoves

EKK reikalavimai aprėpia 
žemę, vandenis, jūrų vietoves, 

ji taikoma ypatingiems ir įprastiniams, net 
sunykusiems kraštovaizdžiams

/Europos kraštovaidžio konvencija, (EKK) 2000, Florencija/

Kraštovaizdis



• 2000 10 20 pasirašyta Florencijoje
• 2002 10 03 ratifikavo Lietuva
• 2004 03 01 įsigaliojo Europoje
• Nuo 2004 – ET Kraštovaizdžio apdovanojimas; 

2012 – Utenos parkai
• 2008 ET Ministrų kabineto Rekomendacija 

CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl EKK 
įgyvendinimo gairių; 

• 2019 10 16 ET Ministrų kabineto 
Rekomendacija CM/Rec(2019)8 valstybėms 
narėms dėl EKK įgyvendinimo – Kraštovaizdis ir 
demokratija: visuomenės dalyvavimas 

• 2022 m - 12 rekomendacijų 
• Nuo 2017 – Spalio 20-oji                         

Tarptautinė kraštovaizdžio diena

Kraštovaizdžio kokybė ir 
demokratija, 
piliečių atsakomybės už savo 
vietovę didinimas 

2022 m.  ratifikavę 40, pasirašę 2 valstybės



EKK Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota 2002 metų spalio 3 d.



Europos kraštovaizdžio konvencija
5 str. Bendrieji reikalavimai
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• Įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią 
žmones supančios aplinkos dalį

• Nustatyti ir įgyvendinti kraštovaizdžio 
politiką

• Nustatyti plačiosios visuomenės, vietos 
ir regionų valdžios institucijų ir kitų 
dalyvių dalyvavimo tvarką

• Integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į 
teritorijų planavimo politiką ir sektorines 
programas



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės

A  Didinti visuomenės, privačių organizacijų ir valdžios institucijų 
supratingumą apie kraštovaizdžių vertę, jų vaidmenį ir pokyčius
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Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės
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B  Skatinti kraštovaizdžio vertinimo ir tvarkymo
     specialistų rengimą:

Kraštovaizdžio politikos, apsaugos, tvarkymo ir 
planavimo daugiadalykes mokymo programas 
privataus ir viešojo sektoriaus profesionalams 
bei atitinkamoms asociacijoms

Mokyklų ir universitetų kursus, skirtus su 
kraštovaizdžiu siejamoms vertybėms ir jo 
apsaugos, tvarkymo ir planavimo klausimams



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės
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C  Gerinti kraštovaizdžio pažinimą: 

visoje teritorijoje nustatyti                  
kraštovaizdžius, 

analizuoti jų charakteristikas ir 
juos keičiančius veiksnius

atkreipti dėmesį į pokyčius



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės
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C  Gerinti kraštovaizdžio pažinimą: 

Kraštovaizdžius vertinti 
atsižvelgiant į 
suinteresuotų dalyvių  ir 
gyventojų grupės jiems 
priskiriamą vertę



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės
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D  Po konsultacijų su visuomene apibrėžti konkrečių kraštovaizdžio 
arealų kokybės tikslus

E  Priimti kraštovaizdžio apsaugai, tvarkymui ir (arba)  planavimui 
skirtus teisės dokumentus



Europos kraštovaizdžio konvencija
Pagrindinis kraštovaizdžio politikos tikslas - 
būsimų pokyčių valdymas, pripažįstant didelę 
kraštovaizdžių, kuriuos paveldime, įvairovę ir kokybę, 
bei siekiant išsaugoti ar padidinti tą įvairovę ir kokybę 
neleidžiant jiems nykti.

/EK Konvencijos Aiškinamoji ataskaita/



Pasaulinė tendencija: 
Kraštovaizdžio - 
integruotas - požiūris

1. Teritoriją nagrinėti kaip visumą

2. Pripažinti fundamentalią žinių svarbą

3. Didinti sąmoningumą

4. Apibrėžti kraštovaizdžio strategijas

5, 6. Integruoti kraštovaizdžio dimensiją į 
teritorinę ir sektorines politikas

7. Naudoti visuomenės dalyvavimą

8. Pasiekti kraštovaizdžio kokybės tikslus

9. Teikti pagalbą ir mainytis iformacija 
tarptautiniu mastu



Europos kraštovaizdžio konvencija
„Kraštovaizdžio apsauga“ - veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti 
ir palaikyti kraštovaizdžiui svarbias arba būdingas ypatybes, 
pateisinami jo paveldo verte, atsiradusia dėl jo natūralaus 
susiformavimo gamtovaizdžio ir (arba) žmonių veiklos (1 str. d).
 
Priemonės, skirtos esamam kraštovaizdžio, itin vertinamo dėl savitų gamtinių ar 
kultūrinių ypatybių, pobūdžiui ir kokybei išsaugoti. Tokia apsauga turi būti aktyvi ... 

„Kraštovaizdžio tvarkymas“ – veikla, atsižvelgiant į tvaraus 
vystymosi perspektyvą, kuria siekiama užtikrinti nuolatinę 
kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir derinti 
pokyčius, kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos 
procesai  (1 str. e).

Priemonės gali būti skirtos [viso] kraštovaizdžio arba jo dalims tvarkyti. 
Jos turi užtikrinti nuolatinę priežiūrą ir darnią raidą, atsižvelgiant į ekonominius ir 
socialinius poreikius. 
Tvarkymo būdai turi būti traktuojami dinamiškai ir skirti kraštovaizdžio kokybei gerinti 
siekiant tenkinti visuomenės lūkesčius. 

/EK Konvencijos 
Aiškinamoji ataskaita/



Europos Tarybos 
Kraštovaizdžio 
apdovanojimas

2008



ET Kraštovaizdžio apdovanojimas

MT Rezoliucija M/Res(2008)3 valstybėms narėms Dėl ET Kraštovaizdžio apdovanojimo skyrimo

Kandidatų
vertinimo
kriterijai

Kandidatai:
- asmenys ir organizacijos
- projektai - politika ar priemonės, įgyvendinamos 
siekiant apsaugoti, tvarkyti ir (arba) planuoti 
kraštovaizdžius.
 
Demonstruoti konkrečias ir apčiuopiamas kraštovaizdžio 
apsaugos, tvarkymo ir (arba) planavimo formas. 

Iki pateikimo metų jie turi būti baigti ir prieinami 
visuomenei mažiausiai trejus metus 



ET Kraštovaizdžio apdovanojimas

MT Rezoliucija M/Res(2008)3 
valstybėms narėms 
Dėl ET Kraštovaizdžio 
apdovanojimo skyrimo

1. Tvaraus vystymosi politikos dalis, kuri turi:
a. derėti su atitinkamos teritorijos erdvine struktūra; 
b. būti tvari aplinkos, socialiniu, ekonominiu, kultūriniu ir estetiniu požiūriais; 
c. kompensuoti ar ištaisyti bet kokią žalą kraštovaizdžio struktūroms; 
d. padėti pagerinti ir praturtinti kraštovaizdį, kurti naujas jo vertes.

2. Pavyzdinė vertė, sektinas pavyzdys įgyvendinant politiką 
ar priemones, padėjusias pagerinti situaciją.

3. Visuomenės dalyvavimas. Projektuose turėtų aktyviai 
dalyvauti visuomenė, vietos ir regionų valdžios institucijos ir kiti veikėjai, 
reflektuojantys/suvokiantys/nustatantys siekiamus kraštovaizdžio 
kokybės tikslus:

a. palaikant dialogą, keičiantis informacija ir žiniomis tarp visuomenės narių 
(vieši susitikimai, debatai, dalyvavimo ir konsultavimosi procedūros ir kt.); 

b. per viešo/įtraukiojo planavimo procedūras ir dalyvavimą nacionalinių, 
regioninių ar vietos valdžios institucijų formuojamoje kraštovaizdžio politikoje.

4. Sąmoningumo didinimas. Projekto veiksmai, kurių buvo imtasi 
įgyvendinant Konvencijos 6 str. A dalies nuostatą, kad „ Šalis 
įsipareigoja informuoti pilietinę visuomenę, privačias organizacijas ir 
valdžios institucijas apie kraštovaizdžio vertę, jų vaidmenį ir pokyčius”. 

Projektų
vertinimo
kriterijai



https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award-alliance

ET Kraštovaizdžio apdovanojimas

Pradedant 2008 m. 
– per 7 sesijas 
100 nacionalinių 
pavyzdžių

https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award-alliance


Exhibition on the Landscape Award Alliance of the CoE





Kokie tai projektai ?
• teritoriniai atkūrimo, gyvybingumo ir vystymo projektai
• mokslinės studijos
• finansiniai mechanizmai
• organizaciniai veiklos modeliai
• bendruomenių ir vietovių atsigavimo istorijos
• tradicinių veiklų (nematerealaus paveldo) atgaivinimo istorijos
• švietimo projektai
• ....

G. Godienė, 2022



Kokie tai projektai ?
• teritorinės sistemos, o ne atskiri sklypai
• dideli ir įvairiapusiai tikslai - didelio kiekio žmonių gyvenimo kokybei ir didelių 

teritorijų būklei pagerinti
• ilgalaikiai įvairiapusiai veiksmai, įvairių sektorių įsitraukimas reikšmingiems 

pokyčiams užtikrinti
• partnerystės ir sinergijos
• aukštos kokybės, tyrimais grįstas darnaus vystymosi keleto pakopų 

planavimas, projektavimas, dizainas; tarpdisciplininės komandos, konkursai
• nauji ir efektyvūs valdymo modeliai - valstybės, regioninės valdžios parama, 

teritorinis ir strateginis planavimas
• ekologinė regeneracija ir tvarumas
• tapatybė - gerbiama paveldėta ir kokybiškai sukurta visų soc. grupių drauge
• aktyvus naudojimas ir ekonominis efektyvumas, naujos galimybės ekonomikai
• socialinis atraktyvumas: visuomenės, bendruomenių įsitraukimas ir palaikymas 
• švietimas - kaip priemonė tikslams pasiekti, veikloms palaikyti ir plėtoti
• kūrybingumas ir inovacijos





8 projects were presented 
by the States’ Parties to the European Landscape Convention 
On 23 September 2009, the Committee of Ministers of the CE decided to:
confer the Landscape Award of the Council of Europe on:
 

2009.The Park de la Deûle, Lille Métropole, France



2009 m. ET ministrų komitetas skyrė Kraštovaizdžio apdovanojimą, 
pripažindamas, kad ši teritorija laikytina tvaraus vystymo 
siejant kaimiškas ir miestiškas teritorijas pavyzdžiu, 
atkreipiant ypatingą dėmesį į visuomenės dalyvavimą, 
sąmoningumo auginimą ir visų proceso dalyvių įsipareigojimą 
naudoti kraštovaizdį naujai.

„Parc de la Deûle“ projekto komponentai:
• iš naujo atrastos natūralios teritorijos (La Gîte Sante),
• pramoninių dykviečių “prijaukinta gamta” („Les Ansereuilles“ Wavrin),
• miestiškų ir kaimiškų teritorijų; žemės ūkio ir rekreacinės aplinkos sinergijos;
• “įsivaizduojama gamta” (Moosaïc sodas Houplin), atspindinti skirtingų 

bendruomenių kultūras. 

Projekto metu buvo daug dėmesio skiriama vietos gyventojų ir numatomų lankytojų 
sąveikai ir bendravimui, 

     nes tai buvo laikoma ateities veiksnumo garantija.





• Lilio mieste 1970'aisiais želdynų plotas vienam gyventojui siekė 15  m2                 
(tuomet pvz., Kelne - 70  m2 (LT norma dideliam miestui - 25m2)). 

• suburbanizacija, naujai vystomos teritorijos suskaidė teritoriją tarp Lilio ir Lens,
• vietovės prarado tapatybę; 
• vietovė buvo fragmentuota, vyraujant smulkiai mozaikiškai žemėvaldai

Kaip užtikrinti ryšius tarp Lilio ir Lens miestų?
Kaip išnaudoti socialines, ekonomines ir ekologines galimybes?
Kaip sustiprinti esamą kraštovaizdžio struktūrą?



Vandentėkmės:
upės ir kanalai



https://journals.openedition.org/developpementdurable/1754?lang=fr

Diversité régionale de la prise en compte des zones humides et de leurs dynamiques. 
Magalie Franchomme et Claude Kergomard



Šie ir per kaimyninę „Nord-Pas-de-Calais“ kalnakasybos teritoriją tekantis Seklin kanalas 
(priemiestinių teritorijų 

renatūralizacijos projektas, vystomas kartu su žemės ūkio sektoriumi ir kitais partneriais 
(Vandens agentūra, Regioninis Šiaurinės-Pa de Kalė, Šiaurinis Diren departamentas)). 

. 

Projekto apimtyje 
ekologiškai, užtikrinant 
biologinius ryšius, buvo 
tvarkomi Lys, Deûle ir 
Marque upių slėniai, 
atkuriamos Roubaix 
kanalo ekologinės 
vertybės. 



„Parc de la Deûle“ idėja 
 - idėja: valstybė siekė riboti Lilio ir Lens miestų aglomeracijų 

susiliejimą, kurdama žaliąją zoną tarp jų, tačiau tai buvo sudėtinga dėl žemės 
ūkio ir nekilnojamojo turto vystytojų interesų.
 

 rengiant bendrąjį regiono planą rekomenduota kurti 2500 ha 
rekreacinę teritoriją 13-oje komunų; atlikta daug tyrimų. 
Valstybė įsigijo 90 ha (Nac.Vandens agentūra nupirko vandens apsaugines 
teritorijas), tačiau nepavyko sutelkti daugiau organizacijų bendram 
apsauginiam projektui.

 į aglomeracijos sutartį buvo įtrauktas „Deûle Park“ komponentas. 
Lilio miesto planavimo agentūra įsteigė techninį šio projekto komitetą 
įtraukdama taip pat ir kraštovaizdžio ekologus, daug kitų veikėjų. 

Pirmiausiai atgaivinama Wavrin pelkė





Wavrin pelkė



Wavrin šlapynių atkūrimas



Antras žingsnis. 
Santes, buvęs nuotekų dumblo, pramoninių atliekų ir padangų sąvartynas  
Santes-Nature asociacijos dėka tapo gamtos draustiniu.
Išvalius nuo šiukšlių, senų padangų, atkūrus natūralų pelkių hidrologinį režimą, 
išvalius kabalizacijos grioviais virtusius upelius ir sumažinus tvenkinių 
eutrofikaciją, sukurta pievų, miškų, pelkių, mažų upelių ir tvenkinių sistema. 
Valant vandens telkinius iškeltas dumblas tiko pionierinėms augalų rūšims. 
Ilgainiui čia įsikūrė ir retieji augalai, atsirado didelė grybų įvairovė ir pelkinė fauna, 
susidarė gyvybingas biotopas; reintrodukuoti vėžliai. 

Iš Hauts de Santes medinis kai kur iki 3 m iškeltas takas-lieptas leidžia pajusti 
gamtinę šios vietos dvasią, medžius - 120 ha plote vingiuodamas tarp miškų ir 
pievų, vandens telkinių ir šlapynių, kuriuos mėgsta paukščiai. 





Santes, „La Gite”



Tarptautinio konkurso būdu 
išrinktas viso parko 
projektuotojas - 
„Simon – JNC International“, 
subūręs architektų, miesto 
planuotojų, agronomų, 
miškininkų ir ekologų komandą. 

Autoriai: 
Jacques Simon 
Jean-Noël Capart, 
Yves Hubert



Jacques Simon, 1929 - 2015 
apie Parc de la Deule:
https://www.youtube.com/watch?v=OyBnqrUlK9U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0P3HOPym6lUABG1Bjkf1-Oqyt_8hLXBX4ROPlYpJJ69BrLMSWDBS3WW4M  





• tikslinė geriamojo vandens 
apsauga konkrečiose 
teritorijose (vandenvietės, 
svarbios 1/3 Lilio 
gyventojų)  

• teritorinė harmonizacija
• ekosistemų apsauga ir 

„Parkų tinklo“ plėtojimas.
• esamų Deûle bei Sechin 

vandens kelių 
išsaugojimas ir vystymas



• RIBOS
Vertė sukurta perurbanizuotose teritojose, kurios “niekam netiko”

• „GAMTOS PASIŪLYMAS“, Gite vietovė Santes komunoje
Pramoninių dykviečių, savavalinių sąvartynų išvalymas
 

• „GAMTOS TAISYKLIŲ, PRIJAUKINTOS GAMTOS“, PRIVALUMAI Wavrin
Miesto ir kaimo pasaulių dermė, kur laisvalaikio erdvės pasiūlomos palankaus 
aplinkai žemės ūkio teritorijose. 

• „SVAJONIŲ GAMTA“, MOZAIKINIS SODAS Houplin-Ancoisne

• VIEŠOJI ERDVĖ KAIP KULTŪROS IŠRAIŠKA
Daugiau nei 6 savivaldybėse parkas pakeitė Deûle slėnio įvaizdį, 
atgaivindamas jo teritoriją, kraštovaizdį ir gamtinę aplinką.

• ERDVĖ, ATITINKANTI VARTOTOJŲ LŪKESČIUS
Tvarus vystymasis, akcentuojant ekologinius ir socialinius aspektus.
 



Jacques 
SIMON, 
Yves 
HUBERT et 
Jean-Noël 
CAPART

23 ha, 
įgyvendinta 
2001













 
tarp Haubourdin ir Emmerin 
įsikūrė 

, kur asoc. „Les Blongios“ ir 
kt.  gamtininkų rūpesčiu 
saugomos 7 varliagyvių (įskaitant 
medvarles) rūšių buveinės; 

Tai svarbi požeminio vandens 
apsaugos teritorija 

Nuo 2006 m. per 3 metus čia 
buvusi tuopų plantacija 2010 m. 
virto atviru pasivaikščiojimams 
vietinių rūšių medžių, krūmų, kitų 
augalų rūšių mišku 
(pasodinta 60 000 vnt.).



ET Kraštovaizdžio apdpvanojimas 2009 m.

Toliau...





 VIEŠOJI ERDVĖ, KULTŪROS IŠRAIŠKA
Į pietus nuo Lilio metropolijos, išsidėstęs daugiau nei 6 komunose, parkas pakeitė Deûle slėnio įvaizdį, 
atgaivindamas teritoriją, kraštovaizdį ir natūralią aplinką. 
Saviti Deûle ir Seclin kanalai, ekologiškai svarbios šlapios pievos ir pelkės, melioracijos grioviai ir 
vandentėkmės svarbios ekologiškai ir savaime tvenkiniuose ir dumblo aikštelėse įsikūrę augalai 
pionierai suformavo labai įvairias ekologines nišas, dėl ko dabar čia būdinga turtinga biologinė įvairovė.
Atidarytas 2004 m. Europos kultūros sostinės „Lille“ rėmuose, parkas toliau tvarkomas, vystomas 
ir daugiau nei dešimtmetį  išlieka pavyzdiniu projektu.

ERDVĖ, ATITINKANTI VARTOTOJŲ LŪKESČIUS
Tvarus vystymasis yra projekto pagrindas. Visąlaik vyko plačios konsultacijos su suinteresuotosiomis 
šalimis, aptariant politinius, ekonominius, kultūrinius ir socialinius aspektus. 
Socialinė įtrauktis - vienas iš šio parko sėkmės raktų, garantuojantis pagarbą vartotojams ir palaipsniui 
suformavęs šios teritorijos viziją kaip didžiausio „kolektyvinio sodo“, palaikančio įvairiapusę kultūrinę, 
sportinę, meninę veiklą. 
Susitikimai su socialinėmis, kultūrinėmis ir sporto asociacijomis, su profesinėmis organizacijomis 
padėjo aiškintis situaciją ir dalintis problemomis. 
Konsultacijų išdava -  2006 m. sukurta Metropolijos patariamoji taryba, vienijanti veikiančias vietines 
tarybas ir maždaug 30 asociacijų. 

https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule



• Veiksni darniai vystoma daugiafunkcinė teritorija
• Ekologinių koridorių tinklas, skirtas kraštovaizdžio fragmentacijai 

mažinti ir antropogeniniam poveikiui kompensuoti;
• Svarbios vandens apsauginės teritorijos, kur atkurtos pelkės;
• Wavrin ekologinio ūkinikavimo zona;
• Aplinkosauginis ir darnaus vystymosi švietimas; ekskursijos su gidais, 

pažintiniai takai, įvairios stebėsenos iniciatyvos;
• Architektūrinė laboratorija: buvusios arklidės, senasis ūkis atkurti 

laikantis aukštos aplinkos kokybės standartų
• Socialinė įtrauktis, vietos žmonių įveiklinimas ir kultūrų reprezentacija
• Diferencijuotas parko valdymas. Pagrindinis valdytojas - LEL „Espace 

Naturel Lille Métropole “ (Lilio metropolis); įtrauktos komunos, įkurta 
regioninė taryba,  suburta ekologinių “sargybinių” komanda, kuri 
prisideda prie teritorijos stebėsenos

• Sistema atvira tolimesniam vystymui



Sardinija, Italija



Sardinija, Italija





Carbonia: landscape machine - the winner of 2nd session of ELC LA

2011. Joint Committee of the Municipality of Carbonia, City of Carbonia
https://www.youtube.com/watch?v=RrB7hDlUyC8





2-ojoje 2010-2011 m. EKK Kraštovaizdžio apdovanojimo sesijoje, 
tarp 14 kandidatų, 
Europos Tarybos Ministrų komitetas Carbonia išskiria už
daugialypį vystymą, darniai atkuriant XX a. modernistinį miesto ir 
kalnakasybos kraštovaizdį visais lygmenimis aktyviai domintis ir 
dalyvaujant visuomenei. 

Naujas urbanistinio kraštovaizdžio vystymosi modelis, nauja miesto tapatybė 
čia kuriama tvaraus turizmo, plėtojamo remiantis tyrimais ir naudojantis 
istoriniais resursais pagalba. 
Kalnakasyba lėmė miestų vystymąsi, viešųjų aikščių, kelių ir paminklų 
atsiradimą, o šio  paveldo atnaujinimas - naują Carbonia miesto  kultūrinį 
identitetą.  Šis darnaus miesto kraštovaizdžio vystymosi pavyzdys yra 
svarbus kitų degradavusių miesto ir pramonės objektų pertvarkymui 
tarptautiniu mastu.



Benito Mussolini



1937 m. B. Mussolini įsakė skubiai pastatyti Serbariu koloniją Sardinijos pietuose tam kad 
įtvirtintų fašistų valdžią ir atsispirtų ekonominiam spaudimui; 1938 jis pats “atidarė” miestą.
Nuo 1938 m. iki šiol miesto panoramoje domuoja 2 kasybos bokštai. 
Tai buvo didžiausia Italijos kalnakasybos bazė: 18 000 gyventojų (iš jų 16 000 kalnakasiai), 
33 ha , apie 100 km požeminių galerijų iki 179 m. gylio,  2 šachtos... 
Net ir po II Pasaulinio karo - svarbiausias Italijos energijos tiekėjas iki 1964 m., kai užsidarė. 
“Veikiant šachtoms - netekome sveikatos, o uždarius - pajamų ir darbo, prasidėjo emigracija”

• 1991 m. Carbonia miesto taryba nusipirko kalnakasybos įmonę, pastatus, 
norėdama išsaugoti kaip pramonės paminklą. 

• 2001 m. pripažinta vertingu pramoniniu paveldu. 
• Po bendrojo planavimo 2002 m. prasidėjo restauravimas. 
• 2006 11 03 atidarytas „Italijos anglies kultūros centras - Anglies muziejus“.
• 2007 m prisijungė prie UNESCO Geoparkų tinklo
• 2004-2009 m. - dideli Carbonia ir kitų mažųjų miestelių pastatų ir 

infrastruktūros atnaujinimo projektai ES struktūrinių fondų lėšomis
• 2010 m. ET Europos kraštovaizdžio apdovanojimas 
• 2011 m. įkurtas Sardinijos geologijos ir kasybos istorijos parkas (8 vietos)
• 2015 m. - visa Sardinijos sala - UNESCO pasaulinis Geoparkas



https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/show/Sites/italian-centre-for-coal-mining-culture/



The site is a 
part of the 
Geomineral 
Historical and 
Environmental 
Park of 
Sardinia, 
a member of 
UNESCO's 
Global 
Geoparks 
Network.











https://www.comune.ca
rbonia.su.it/images/utili
ta/archivio/premio_pae
saggio/133759851374
3_13_additional-
text.pdf



Carbonia



Carbonia



Carbonia



Cartoghiana, Saverio Muratori, 1940 



Cartoghiana, Saverio Muratori, 1940





Nuo 2001 m., kai Carbonia ir kitos kalnakasių gyvenvietės buvo pripažintos 
svarbiu “racionalizmo“ urbanistikos pavyzdžiu, nuspręsta šį paveldą išsaugoti 
ir tikslingai plėtoti. 

Sutelktos pastangos į mokslą ir aukštąjį išsilavinimą. Pradėta pramonės 
sektoriaus pertvarka, orientuojantis į švarios energijos gavybą. 
Apleistas kalnakasybos kraštovaizdis buvo gaivinamas giliai suvokiant jo 
gamtinius ypatumus, istorinę raidą ir plėtojant tyrimus, kultūrą ir pramonę. 

Sutvarkyta Didžioji Serbariu (1937-1964) kasykla, taip pat pertvarkyta dar     
16 pastatų, šachtų ir požeminių galerijų, pritaikant jas tyrimams ir pažintiniam 
turizmui - šachtoje įkurtas Italijos anglies kultūros centras.

Nuo 2001 m. Carbonia sugebėjo sustabdyti demografinį nuosmukį ir 
12% padidino gyventojų užimtumą.



Šveicarija, Ženeva



2019, Aire upės renatūralizacija 
Ženevos Respublika ir Kantonas, Šveicarija
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/landscape/dossiers/landscape-award.html

Superpositions







Aire prasideda Mont Salève papėdėje, teka per Ženevos slėnį, įteka į Arvo upę Ženevos aglomeracijoje (po žeme). (Arvas (102 km) įteka į 
Roną (812 km), įteka į Viduržemio jūrą)). Kanalizuota XIX a. pab. ir tai ilgą laiką buvo laikoma inžinerijos sėkme. Šlapžemė virto derlinga 
dirbama žeme, neliko potvynio grėsmės - tuomet radikalūs paupio kraštovaizdžio, floros, faunos pokyčiai buvo laikomi mažiau svarbiais.



 kanalizuota XIX a. pabaigoje 
ir tai ilgą laiką buvo laikoma inžinerijos sėkme. 
Šlapžemė virto derlinga dirbama žeme, neliko potvynio grėsmės - 
tuomet radikalūs paupio kraštovaizdžio, floros, faunos pokyčiai buvo laikomi 
mažiau svarbiais.

Supratimas, kad gamtos kontrolė yra ribota, paskatino upėms vėl suteikti 
daugiau erdvės, kad būtų sustiprinti natūralūs procesai ir sąveika, 
biologinė įvairovė. 



kur riba 
tarp gamtiško 

ir suplanuoto yra taki 





2019 m. iš 23 kandidatų ET konstatavo, kad
Aire upės renatūralizacija 
(Ženevos Respublika ir Kantonas, Šveicarija) yra išskirtinis  

Daugiafunkcinio ir nuolat evoliucionuojančio kraštovaizdžio 
formavimo procesas, kuriame darni tarpdisciplininė komanda 
sugebėjo sukurti intervenciją, leidusią atkurti laisvą, prieš tai 
kanalizuotos, upės tėkmę priemiestyje ir mieste. Saugodamas nuo 
potvynių, atkuriantis gyvūnams ir augalams svarbias ekosistemas, 
šis gyvas kraštovaizdis yra reikšmingas rekreacijai, tai sėkminga 
susitikimų ir pasivaikščiojimų erdvė.

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo pavyzdys: Upių susitarimo partneryste saistomų 2 valstybių, 2 regionų 
ir vietos valdžios (Ženevos-Archamps komunų Ženevos Kantone (Šveicarija) ir Haute-Savoie 
(Prancūzija)) taip pat ir tarpvalstybinės Aire ir jos intakų apsaugos asociacijos projektas.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/landscape/dossiers/landscape-award.html



1998 m. Ženevos kantonas pradėjo teritorijos atnaujinimo ekologiniais tikslais 
programą. Siekiama demontuoti Aire kanalą 5 km ruože ir padidinti upei skirtą 
plotą, taip apsaugant vietos gyventojus nuo potvynių, 
atkuriant vertingas buveines ir sukuriant viešas poilsio erdves. 

2000 m. Kantonas paskelbė Aire upės atgaivinimo projektavimo konkursą.

Tarpdisciplininės dizainerių, biologų ir hidrologų, taip pat civilinės ir aplinkos 
inžinierių komandos „Superpositions“ pateiktas projektas išsiskyrė iš visų kitų: 
užuot atkūrę upės kraštovaizdį į natūralią būseną, jie planavo daryti visiškai 
priešingai, išsaugodami pėdsakus, kuriuos žmogus paliko per pastaruosius 
dešimtmečius. 

Projektas buvo įgyvendintas 3 etapais, pradedant 2002 m. 

4-asis etapas, kurį planuojama baigti iki 2022 m.,                                                 
- atgaivins Aire nuo Certoux kaimo iki Prancūzijos sienos.



http://superpositions.ch/extras/photos-de-letat-initial.htmlPhoto: Jacques Berthet



Georges Descombes, arch. ATELIER DESCOMBES RAMPINI įkūrėjas ir partneris, Šveicarija

Vienas originaliausių pastarojo meto praktikų turi subtilų dizaino požiūrį, atspindintį tris pagrindinius (estetinius / etinius) principus: 
minimali intervencija (konsultuojantis ir gerbiant esamą, o paskui atliekant nauja su maksimaliai mažai išteklių); 
atpažįstama intervencija (tai, kas buvo pridėta, turėtų būti akivaizdi) ir grįžtamumas (tai, kas buvo padaryta, gali būti pakeista 
keičiantis sąlygoms). „Descombes“ kraštovaizdžiams būdingas detalus vietovės savybių ir istorijos tyrimas.
Žinomiausi darbai: Bijlmerio memorialas Amsterdame, Parc de Lancy Ženevoje ir Šveicarijos kelias aplink Uri ežerą Šveicarijoje. 
Dabartiniai projektai: „Cour du Maroc“ parkas Paryžiuje, upės pakrantės parkas Lione ir Aire upės pertvarkymas už Ženevos.
Dėstė UC Berkeley, Harvardą, Penną ir Ženevos u-tuose kaip architektūros prof. ir kraštovaizio arch. studijų programos įkūrėjas.
2016 Biennale of Landscape architecture / Public prize for the project of revitalisation of the Aire river
2015 Hasepreiss Gold / Landschaft for the project of revitalisation of the Aire river
2012 Schulthess Award for gardens for the project of revitalisation of the Aire river



http://superpositions.ch/extras/photos-de-letat-initial.html



http://superpositions.ch/extras/photos-de-letat-initial.html



Photo credit: Fabio Chironi



http://superpositions.ch/extras/sdfghj.html



http://landezine.com/index.php/2016/06/renaturation-of-the-river-aire-geneva/

Video credit: Fabio Chironi



@Superpositions





Photo credit: Fabio Chironi



Photo credit: Jacques Bethet



Photo credit: Superpositions



Photo credit: Jacques Bethet



Photo credit: Superpositions



Prix: 2016 Biennale of Landscape architecture / Public prize for the project of revitalisation of the Aire river

Photo credit: Superpositions



https://vimeo.com/183984104



  

Demonstruoja mąstymo pokytį. 
Jis tapo įmanomas tik pripažinus, kad gamtos kontrolė yra ribota ir          
naudinga skirti erdvės natūralių procesų natūraliam vyksmui.
Skaitydami kraštovaizdį kaip skirtingų kokybių (gamtos, žmogaus) ir laikmečių 
sluoksnių visumą, projekto sumanytojai sukūrė natūralaus ir dirbtinio hibridą, 
atgaivinusį įvairiopą vietos istoriją. 

Užuot tiesiog panaikinus kanalą, jis paliktas kaip kultūrinis ir istorinis žmogaus 
įtakos regionui ženklas, kaip priminimas, kaip viskas pasikeitė. Kai kurios 
atkarpos yra uždengtos pavėsinėmis, yra pikniko vietų ir laiptelių, vedančių į 
vandenį, sukuriant patrauklią erdvę, kur žmonės gali vaikščioti, bėgioti ir 
atsipalaiduoti, numatytas nemotorizuoto eismo takas. 

Projektas vertingas ir dėl glaudžių konsultacijų su gyventojais, ūkininkais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir vietos valdžios atstovais. Suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas užtikrino platų projekto populiarumą ir palaikymą.



Photo credit: Fabio Chironi



Project information
Location: 
Plain of Aire
 Bernex, Confignon, Onex,
 Perly-Certoux
 Geneva
 Switzerland

Lat.Long: 46°10’02.1N/ 6°05’01.4E

Altitude: 420msn

Client : State of Geneva

Site area: 50 Ha

River lentgh : 5km

Competition: 2000-2001

Desing period: 2001-2016
Construction: 2001-2016 (in 3 phases)

Cost : Euros 65’000’000

Photographers: 
Jaques Berthet
Fabio Chironi
Architects:
Georges Descombes and
Atelier Descombes & Rampini
Rue du Beulet 4 CH 1203 GE
courrier@adr-architectes.ch
Hydraulic engineering:
B+C Ingénieurs SA
Rue des Grand’Portes 2
CH 1213 Onex
mail@bcing.ch
Structure engineering:
ZS Ingénieurs civils SA
Rue des Grand’Portes 2
CH 1213 Onex
info@zssa.ch
Applied biology:
Biotec SA
Rue du 24 Septembre 9
CH 2800 Delémont
biotec@biotec.c



ET Kraštovaizdžio apdovanojimo 
laureatai
2009 (8) - The Park de la Deûle, Lille Métropole, Prancūzija 
2011 (14) - Carbonia: landscape machine, Italija Sardinija
2013 (18) - Preserving ecological value in the landscape of the Szprotawa river 
valley; Lower Silesian Association of Landscape Parks, Lenkija
2015 (12) -  “Borderless co-operation of local communities for the landscape 
heritage of ‘Fabulous’ Hetés”, Local government authorities, the Greenways 
Methodological Association and the Iron Curtain Trail Association, Hungary, and 
all the Slovenian villages of the Hetés Region, Vengrija
2017 (13) - Daugpilio fortai, Latvija
2019 (23) - Aire upės revitalizacija, Šveicarija
2021 (12) - Bioįvairovė mieste: Bergamo ir Astino slėnis, Italija

Nacionalinius konkursus rengia ir 
savo kandidatus Aljansui (100 pavyzdžių) teikė 30 šalys (40 ratifikavo EKK)



7oji  Kraštovaizdžio apdovanojimo sesija (2020-2021)
Biodiversity in the city: Bergamo and the Astino Valley, 
Foundation della Misericordia Maggiore of Bergamo, Italy; 
 
Identical Special Mentions of the LA of the CoE on the following achievements:
 
- The Salt of Life, Bulgarian Biodiversity Foundation, Bulgaria; 
 - Bothnian Bay Coastal Meadows Management, Centre for Economic Development, Transport and 
the Environment, North Ostrobothnia, Finland; 
 - The Land of Bees, kRAJ Civic Association, Slovak Republic; 
 - Brda tourist destination development, Municipality of Brda, Institute for Tourism, Culture, Youth and 
Sport Brda, Slovenia; 
 - Dokuma Park, a culture, nature and art park for society, Antalya Kepez Municipality, Turkey; 
 
Acknowledged the great value of each of the following projects, and the importance to make them 
well-known as sources of inspiration:
 
- Landscapes are speaking, Latvian Fund for Nature, Latvia; 
 - Living Landscape: the Fjord Coast Regional- and Geopark, Municipalities of Solund, Fjaler, Askvoll 
and Hyllestad, Norway; 
 - Protection of the valuable non-forest habitats and landscapes characteristic for the area of Orle 
Gniazda Landscape Park, Complex of Landscape Parks of the Silesian Voivodeship, Poland; 
 - Herdade da Contenda, a tale of resilience for nature, Municipality of Moura, Alentejo, Portugal; 
 - The Gardens Park, Timișoara City, Timiș County, Romania; 
 - Val Bregaglia, a landscape culture to meet the challenges of the future, Municipality of Bregaglia, 
Switzerland



Mūsų apdovanotieji kaimynai



2013:  of the Szprotawa 
river valley; Lower Silesian Association of Landscape Parks, Poland



Sektinas ekologinių verčių išsaugojimo modelis, 
jungiantis biologinę įvairovę, kultūrą ir žmones. 
Demonstruoja gerą susijusių šalių įsitraukimą į 
sprendimų priėmimą ir tvarkymo veiklas. 
Ūkininkai, bitininkai - pripažinti svarbiais projekto 
įgyvendintojais. Sėkmingai suderintos priešingų 
ekonominių interesų veiklos; estetinė teritorijos 
forma priimtina skirtingų kartų žmonėms; 
sutvarkyta buvusios sovietų karinės bazės 
teritorija, energija gaunama naudojant biomasę; 
tautinių mažumų (romų) įtrauktis demonstruoja 
Europines skirtingų tautų sugyvenimo vertybes

2013:  of the Szprotawa 
river valley; Lower Silesian Association of Landscape Parks, Poland



2017: Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects; 
Daugavpils City Council, Latvia
Award conferred for regeneration of a degraded symbolic landscape.
“Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects” is a 
large-scale project which has helped people regain ownership of a highly symbolic 
urban landscape. It has enabled a new urban landscape to be created, with various 
services made available to the public for their well-being.



; Daugavpils City Council, Latvia



Lietuvos pavyzdžiai



, Utena district Municipality, Lithuania
Special mention 

Miesto sodas







116

Utenos rajono savivaldybė: 
U-parks. U-turn we love.





Nacionalinis apdovanojimas „Už kraštovaizdį“

118

2012

Įteiktas vienintelis apdovanojimo ženklas, nors tokių konkursų buvo ir daugiau



Nacionalinis apdovanojimas „Už kraštovaizdį“

119

Dauniškio parkas, Utena, 2012 



Vyžuonos parkas, 
Utena, 2012



Krašuonos parkas, 
Utena, 2012



Utena is the 10th largest Lithuanian town with the population of 34 000 (2012). 
In 1960-1990 industrial town enlarged in the expressive landscape preserving 
Nature frame (system of rivers, lakes, their valleys) in the area of 140 ha. 
Continued system of natural areas preserved are ecologically
important, but their aesthetic and recreational functions were not recognized. In 
1990-1998 the processes of private property restoration and land privatisation 
proceeded in whole country. The municipality made great efforts to save 
these areas as public spaces. Combining the protection and management of 
the unique landscape gaining the recreational potential of the area, Utena 
District Municipality developed City Garden in the town centre (2005), the 
Krašuona River riverside in the in the densely build up residential area (2009), 
Dauniškis (2005) and Vyžuona (2010) parks as central recreational areas (total 
area 50 ha).

Specialus, antro laipsnio 
Kraštovaizdžio apdovanojimas



of Council of Europe Landscape Award of the ELC for the 
3rd Session 2012-2013

The “U-parks. U-turn we love” project for the reclamation of a public park 
network in urban areas caught the jury’s attention because it counterbalances 
the wave of land privatisation that followed the end of the Soviet era. 
Here public land regains its importance and can be enjoyed by everyone 
on a daily basis. 
This system of urban parks is a fine exercise in landscape planning as applied 
to individual and collective well-being. The landscape is regarded as a 
common good, enabling participatory practice to be developed. 
This candidature undeniably has a sustainable development dimension. The 
involvement of the landscape architects’ association and the use of parks as 
“teaching areas” for future professionals interested the Jury.

Specialus, antro laipsnio 
Kraštovaizdžio apdovanojimas



Telšiai, 2018



 

; Administration of Telšiai district municipality, Lithuania

Recognised for its great value, 
the Project is part of the Landscape Award Alliance of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe, as a source of inspiration.

2019 m. - Telšiai

Kraštovaizdžio apdovanojimo diplomas





The development of the urbanised territory of the city of Telšiai has 
consolidated an urbanised setting and restored the link between the city and 
the Lake Mastis. More than 20 different projects have been initiated and 
implemented by the administration of the Telšiai District Municipality, with 
funds from the European Union and the Government.
With reference to the city relief, natural and cultural values, complex-
interrelated solution projects were implemented, a functional, solid and 
attractive historical territory of the central part of the city was formed, 
expressive relief of the city (seven hills of the city near lake) was emphasised 
and opened in fragments, functional and visual relations of urban landscape 
and urban framework were formed.
After cleaning the polluted northern bank of the lake, a modern recreational 
infrastructure was created which significantly improves the quality of life of 
the city’s community; a sustainable and integral environment was created 
encouraging the city’s development and attracting new investments to Telšiai
and the district.

Video: https://vimeo.com/315417827

2019 m. - Telšiai



Telšiai, 2019m.



Telšiai, 2019m.



Telšiai, 2019m.



Kraštovaizdžio - integruotas - požiūris

helps to 
reach decisions about the advisability of particular interventions and to facilitate 
planning, negotiation and implementation of activities across a whole landscape. 

 
International Union for Conservation of Nature  IUCN, 
World Wildlife Fund – WWF
UNESCO recomendation on Historic urban landscape, HUL, 2011

Sluoksniai
Dabarties ir 
ateities 
kartų poreikiai

Įtrauktis, 
visuomenės 
dalyvavimas

Gamtos ir žmogaus veikimo ir sąveikos per ilgą laikotarpį rezultatas 

Žinios, tyrimai, švietimas, įvairiapusės kompetencijos

Materialūs ir 
nematerialūs 
komponentai ir 
vertybės



Kokie projektai ?
• teritoriniai atkūrimo, gyvybingumo ir vystymo projektai
• mokslinės studijos
• finansiniai mechanizmai
• organizaciniai veiklos modeliai
• bendruomenių atsigavimo istorijos
• tradicinių veiklų (nematerealaus paveldo) atgaivinimo istorijos
• švietimo projektai
• ....

G. Godienė, 2022



https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/fileadmin/u
ser_upload/tx_tevprojects/library/fil
e_1590687474.pdf



https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/filead
min/user_upload/tx_tevproject
s/library/file_1590687474.pdf



Kraštovaizdžio požiūris
• teritorinės sistemos, o ne atskiri sklypai
• dideli ir įvairiapusiai tikslai - didelio kiekio žmonių gyvenimo kokybei ir didelių 

teritorijų būklei pagerinti
• ilgalaikiai įvairiapusiai veiksmai, įvairių sektorių įsitraukimas reikšmingiems 

pokyčiams užtikrinti
• partnerystės ir sinergijos
• aukštos kokybės, tyrimais grįstas darnaus vystymosi keleto pakopų 

planavimas, projektavimas, dizainas; tarpdisciplininės komandos, konkursai
• nauji ir efektyvūs valdymo modeliai - valstybės, regioninės valdžios parama, 

teritorinis ir strateginis planavimas
• ekologinė regeneracija ir tvarumas
• tapatybė - gerbiama paveldėta ir kokybiškai sukurta visų soc. grupių drauge
• aktyvus naudojimas ir ekonominis efektyvumas, naujos galimybės ekonomikai
• socialinis atraktyvumas: visuomenės, bendruomenių įsitraukimas ir palaikymas 
• švietimas - kaip priemonė tikslams pasiekti, veikloms palaikyti ir plėtoti
• kūrybingumas ir inovacijos

G. Godienė, 2022



“Whether urban or rural, landscape has an unquantifiable bearing on the 
quality of life.
It is not only areas of outstanding beauty that require our attention, but also 
the rich variety of settings in which we live, many of which have been 
undergoing rapid change.
The Council of Europe Landscape Award, which is open to the Parties to the 
European Landscape Convention, 

”

Marija Pejčinović Burić, 
Secretary General of the Council of Europe



Paminėdama datą, kai 2002 metų spalio 3 d.
Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Europos kraštovaizdžio konvenciją, 
praleisiu 12 valandų - nuo 7 ryto iki 7 vakaro 
regykloje ant Plikakalnio, Lazdynuose prie Neries klausdama žmonių ir pasakodama:
Apie ką su Tavim atvirauja kraštovaizdis ?
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Europos kraštovaizdžio konvencija ir susiję dokumentai:
http://www.am.lt/VI/files/File/Darbotvarke/knyga%20-
%20europos%20krastovaizdzio%20konvencija.pdf

Daugiau informacijos apie Europos kraštovaizdžio konvenciją ir jos 
įgyvendinimą Europoje 
(teisiniai dokumentai, analitinės knygos, gerieji pavyzdžiai ir pan.): 
https://www.coe.int/en/web/landscape

https://projects2014-
2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_
1590687474.pdf

http://www.am.lt/VI/files/File/Darbotvarke/knyga%20-%20europos%20krastovaizdzio%20konvencija.pdf
https://www.coe.int/en/web/landscape

