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Tai žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė 
gamtos ir žmonijos faktorių veikimas ir sąveika
/Europos kraštovaidžio konvencija, (EKK) 2000, Florencija, LR Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, LRV, 2004/

Kraštovaizdis
Žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, 
paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, 
gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių komponentų 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės 
naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, 
energetiniais ir informaciniais ryšiais, 
teritorinis junginys. 
LR Saugomų teritorijų įstatymas, 1992, LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, 2004



Kraštovaizdis
Gamtos vaizdas, reginys, peizažas 
Lietuvių kalbos žodynas, nuo 1947 m.

Žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, 
pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, 
dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 
(ar) antropogeninių komponentų (archeologinių 
liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės 
naudmenų bei informacinio lauko), susijusių 
medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais 
ryšiais, teritorinis junginys, šią integraciją 
išreiškiantis įvaizdis. 
P. Kavaliauskas, Visuotinė lietuvių enciklopedija, 2017 m.



Kraštovaizdis
1. Moksliniu ir analitiniu požiūriu - tarpusavyje 
medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais 
susijusių žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių 
uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių 
vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 
(ar) antropogeninių komponentų (archeologinių 
liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės 
naudmenų bei informacinio lauko), junginys, turintis 
apibrėžtą teritorinę (erdvinę) raišką, ir tų 
komponentų integraciją išreiškiantis įvaizdis.

2. Meniniu ar percepciniui požiūriu - žemės paviršiaus aplinkos vaizdas, 
suvokiamas jutiminiais organais ir per emocijas, regimas, įsivaizduotas ar nupieštas.
3. Kraštotvarkiniu ar utilitariniu požiūriu - žemės paviršiaus gamtinės ar 
antropogeninės aplinkos kompleksas, nulemtas technologinių ir ekonominių jo 
savybių, arba planavimo dokumentuose pagal funkcinę paskirtį bei tvarkymo 
ypatumus nustatytas teritorijos tipas. 

2021



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



2002

2012

2008

https://gamtosknyga.lt/wp-content/uploads/2017/09/knyga-europos-krastovaizdzio-konvencija.pdf?x13947





EKK Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota 2002 metų spalio 3 d.



20 metų 
nuo 
ratifikavimo

Europos 
kraštovaizdžio 
konvencija
2002 - 2022



12 valandų stebėjimas 





Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, Italija 2000-2022 



Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, 2000-2020

• 2000 10 20 pasirašyta Florencijoje
• 2002 10 03  ratifikavo Lietuva
• 2004 03 01  įsigaliojo Europoje (10 šalių 

ratifikavo)
• 2020 ratifikavę 40, pasirašę 1 valstybė
• Nuo 2004 – ET Kraštovaizdžio 

apdovanojimas; 
2012 – Utenos parkai
• Nuo 2017 – Spalio 20-oji –Tarptautinė 

kraštovaizdžio diena

Pirmas tarptautinis teisinis susitarimas, 
skirtas kraštovaizdžio klausimams 



Konferencijos pranešimai: www.lgd.lt



Europos kraštovaizdžio konvencija

Tikslas
skatinti 

kraštovaizdžių 

apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir 

organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio 
klausimais.



Europos kraštovaizdžio konvencija

Struktūra
Preambulė

I skyrius - konvencijos tikslai ir taikymo sritis bei 
pagrindinių sąvokų apibrėžtys;

II skyrius - nacionalinės priemonės;

III skyrius - europinio bendradarbiavimo pagrindas, 
tarptautinės priemonės ir komitetų, atsakingų už 
Konvencijos įgyvendinimo priežiūrą, funkcijos;

IV skyrius - konvencijos priėmimo tvarka ir susiję 
klausimai.



Europos kraštovaizdžio konvencija

Apibrėžtys:
a „kraštovaizdis“ 

b „kraštovaizdžio politika“ 

c „kraštovaizdžio kokybės tikslas“ 

d „kraštovaizdžio apsauga“ 

e „kraštovaizdžio tvarkymas“ 

f „kraštovaizdžio planavimas“ 



Europos kraštovaizdžio konvencija
Kraštovaizdžio politika - 
tai kompetentingų valdžios institucijų bendrų principų, 
strategijų ir gairių, leidžiančių imtis konkrečių priemonių 
kraštovaizdžiams saugoti, tvarkyti ir planuoti, raiška.

/EK Konvencijos Aiškinamoji ataskaita/

Politika



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/

Politika



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/

apsauga

tvarkymas



Europos kraštovaizdžio konvencija
„Kraštovaizdžio kokybės tikslas“ - 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).
 
„Kraštovaizdžio planavimas“ – tai aiškiai į ateitį orientuota 
veiksena, kuria siekiama tobulinti, atkurti arba kurti 
kraštovaizdžius (1 str. f).

/EK Konvencijos 
Aiškinamoji ataskaita/

kokybės tikslas

planavimas



Europos kraštovaizdžio konvencija
5 str. Bendrieji reikalavimai

• 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



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės

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

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

C  Gerinti kraštovaizdžio pažinimą: 

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



Europos kraštovaizdžio konvencija
6 str. Konkrečios priemonės

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



Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu



•Tarptautinės politikos kryptys ir programos
•Abipusė pagalba ir keitimasis informacija
•Pasienio kraštovaizdis
•Konvencijos įgyvendinimo priežiūra
•Europos Tarybos apdovanojimas už kraštovaizdį 

/EKK tekstas/

MaMaguellone guelonne Dejeant-Pons, Executive Secretary of 
the European Landscape 
Convention / Steering 
Committee for Culture, 
Heritage and Landscape 

Doctor of Law from the University of Montpellier. 
Since 1987, she has been working at the Council of Europe: 
1987-1992: Administrator at the European Court of Human Rights; 
1992-1997: Administrator at the Directorate of Environment and Local Authorities, Protection and Management of 
the Environment Division; Secretariat of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats of Europe (Bern, 19 September 1979); 
1998-2001: Principal Administrator and Head of the Environment and Sustainable development Division; 
Secretariat of the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS) and Responsible for the 
European Diploma of Protected Areas; 
2001-2002: Head of the Spatial Planning and Technical and Assistance Division: Executive Secretary of the 
ELC, CEMAT, Naturopa Magazine. 

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu

Maguelonne Déjeant-Pons 



Susitikimai:
• Oficialūs, Konvencijos šalių
• Tematiniai, įgyvendinimo klausimais  

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu

Maguelonne Déjeant-Pons 





https://www.youtube.com/watch?v=0BsNvnhX0qc





Europos kraštovaizdžio diena - spalio 20 d. nuo 2017



EKK įgyvendinimo tinklai
• universitetai
• nevyriausybinės organizacijos
• regioninės  valdžios institucijos

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu

Maguelonne Déjeant-Pons 



https://www.slideshare.net/paesaggi2010/recep-enelc

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu







Tarptautinė kraštovaizdžio stebėsena 
International Landscape Observatory
• Informacinė sistema
• Informacijos platforma
• Rekomendacija
• Žodynas/lingvistinės versijos





Kraštovaizdžio observatorijos - 
[ne tik] monitoringo centrai



the Charter of  Torino for 
Promotion and Dissemination
of the Landscape Observatories 
in Europe, 2015. 
The Charter promote the establishment of a 
European Coordination of Landscape Observatories, identified as a useful
approach for the application in all Member States of the principles of the ELC

Presented by UNISCAPE at the 8th Council of Europe Conference on The European 
Landscape Convention, in Strasbourg, on 18-20 March 2015.

Landscape Observatory 
1. Data-container of material (cartography, pictures and other types of iconographic 
representation, texts, and so on) and immaterial knowledge; in other words, a landscape atlas;
2. Monitoring instrument for long term landscapes transformation;
3. Place where experience-based knowledge meets experts-based knowledge; civil society 
meet experts, public officials, decision makers trying to build up a common language;
4. Mediator, catalyzer, incubator of innovative initiatives, based more on people than on 
landscape types;
5. Way to improve the landscape right in Europe and promote the people responsibility being 
landscape actors and not bystanders!



"Landscape 
observatories, 
centers and 
institutes" (LO) 

are one of the recommended instruments for the implementation of the ELC.
Their mission is to study and monitor the dynamics of the landscapes, and to facilitate the collection, production and exchange of information and study protocols between states and local communities.

(The Rec. on the Guidelines for the 
implementation of the ELC, CM/Rec 
(2008)3 Appendix 1, 10; II.3.3) 

The existing situation: centers for landscape observation, at 
various territorial levels, established by institutional bodies, 
as much as by civil society. 
The LOD Project promotes the scientific cooperation among 
the existing LO, aiming at reducing the fragmentation of the 
local initiatives and coordinate their potentials.



https://areeweb.polito.it/LOD/project.htm

70 organizacijų Europoje, 2015

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/S
ecretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Sym
posium_FlorenceDeclaration_EN_final_2015031
8.pdf

which calls for the establishment of 
the Network of the European LO 
and is going to be signed by more 
and more people and institutions…

Kraštovaizdžio 
observatorijos, 
centrai,  institutai 









Katalonijos 
kraštovaizdžio 
observatorija, Olat mieste, 

Katalonija, Ispanija







Katalonijos 
pagrindinės 
mokyklos 
12-16 m. 
vaikų 
privalomos 
kraštovaizdžio 
ugdymo 
programos 
medžiaga:
Miestas, 
teritorija, 
kraštovaizdis



Katalonijos kraštovaizdžio observatorija

Tikslai 2020-2030 m. 
1. Nuo vietinio iki globalaus
2. Gyvenimas ir gamyba kokybiškoje 
aplinkoje
3. Kraštovaizdis, kūrybiškumas ir 
strateginiai sektoriai
4. Kraštovaizdis ir vietos dvasia
5. Naujų ikoninių/simbolinių 
kraštovaizdžių kūrimas
6. Kraštovaizdis, vertybės ir 
bendruomenė
7. Kraštovaizdis, užimtumas ir 
verslumas
8. Klimato kaita, energija ir 
kraštovaizdis
9. Tyrimai ir inovacijos kaip 
stiprėjančios vertybės
10. Švietimas ir komunikacija

Iššūkiai/Ambicijos
• Konsultuoti Valdžios institucijas (visais lygmenimis) 
ir visuomenę kraštovaizdžio klausimais.
• Kaupti žinias ir metodikas bei skatinti jų perdavimą 
ir mainus tarp vyriausybės, akademinės 
bendruomenės, specialistų ir visuomenės.
• Skatinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės 
dialogą, kurti viešo  ir privataus sektorių 
bendradarbiavimo erdves.
• Stiprinti ir remti socialines iniciatyvas ir institucinius 
katalizatorius.
• Identifikuoti ir skatinti aktualias diskusijas 
(seminarai, konferencijos, leidiniai ir pan.).
• Įtraukti kraštovaizdžio prioritetus į politinę 
darbotvarkę
• Skatinti socialinio jautrinimo kampanijas ir švietimo 
iniciatyvas.
• Tapti kraštovaizdžio tyrimų ir dokumentacijos centru.
• Kuruoti tarptautines iniciatyvas 



EKK publikacijos

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu

Maguelonne Déjeant-Pons 





https://issuu.com/planigest/do
cs/futuropa_en

https://www.scribd.com/documen
t/310259436/Futuropa-1-En

http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/evgi/TajTans
zek/Publik%C3%A1ci%C3%B3k/A_transboundary_landscape_
2010.pdf



EKK susiję tekstai:
• EKK aiškinamoji ataskaita
• rekomendacijos
• rezoliucijos
• protokolai
• teminės ET ekspertų ataskaitos

Europos kraštovaizdžio konvencija
III skyrius. Bendradarbiavimas Europos mastu

Maguelonne Déjeant-Pons 



2002 m: 
Landscape identification, assessment and quality objectives, using cultural and natural resources Jean-François SEGUIN 
(France) and Prof. Michel PRIEUR
Awareness-raising, training and education. Ebbe ADOLFSSON (Sweden) and Bas PEDROLI 
2007: 
Integration of landscapes in national poicies: urban, periurban and sub-urbas landscape. Prof. Dr. Diedrich Bruns
Infrastructure and landscape: Roads. Ignacio ESPAÑOL ECHÁNIZ
2009: 
Selected EU finding opportunities to support the implementation of ELC in EU and non-EU countries
Education on landscape for children. B. CASTIGLIONI, 
Training of Landscape architects(ECLAS). Ingrid SARLÖV HERLIN,
European local landscape circle studies implementation guide. Terry O’REGAN,
Road infrastructuries: tree avenues in the landscape. Chantal PRADINES, 
Landscape and ethics. Marina KULESHOVA et Tamara SEMENOVA, 
2011:
Landscape and wind turbines. Answers to the questionnaire on “Landscape and wind turbines”Mr Emmanuel CONTESSE. 
Management of the territory: landscape management as a pricess. Mr J. Buscquets Fabregas and Mr. A. Cortina Ramos
2013
European Leisurescapes.  Mr Niek HAZENDONK, M. BRINKHUIJSEN, Ch. JONG; H. de JONGE and D. SIJMONS 
2015
Landscape in languages and laws of the States parties to the ELC 
Landscape Lexicon: richness and diversity of words, texts and approaches to landscape in Europe. Jean-François SEGUIN
Landscape and democracy. Yves LUGINBÜHL 
Landscape and culture: higher education. Pedagogical material for landscape education in primary school. 
Landscape and advertising.  Mr Jean-Philippe STREBLER
Selected EU funding opportunities to support the implementation of ELC 

Europos kraštovaizdžio konvencija
> 35 ET ekspertų ataskaitos. Įdomiausios...



2017
• Landscape and the European Landscape Convention’s contribution to democracy, human rights and sustainable 

development. Mr Michel PRIEUR and Mr Yves LUGINBÜHL,
• Public landscape funding /skirtingų šalių finansiniai instrumentai/
• Selected funding opportunities to support the implementation of the European Landscape Convention. 
• Designing agricultural landscapes for harmonious, sustainable territorial development, Régis AMBROISE (73 psl.) 
• Towards a grammar for European landscapes. Valerio DI BATTISTA (apie regimąją kraštovaizdžio dimensiją ir estetinį 

vertinimą) (62 psl)  
2019
• The landscape in rural territories in energy agricultural and demographic transition. Patrice COLLIGNON
• Professional recognition of landscape architects. Mr Michael OLDHAM is Founding President of the European 

Foundation for Landscape Architecture (EFLA), Honorary Member of the International Federation of Landscape 
Architects Europe (IFLAEurope) and Fellow of the Landscape Institute. 

• A review of integrated approaches for landscape monitoring. Felix Kienast, F. Wartmann, A. Zaugg and M. Hunziker. 
Landscape and responsibility. (Atsakomybė, etika) Yves LUGINBÜHL

• Walking the Landscape (apie vaikščiojimo reikšmę). Gerhard ERMISCHER,
• Forms of thinking and spirituality in some places and traditional cultures around the world. (dvasingumas ir 

kraštovaizdis) Klaus FÜRST-ELMECKER,  

Europos kraštovaizdžio konvencija
> 35 ET ekspertų ataskaitos. Įdomiausios... 



CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių
CM/Rec(2013) 4 Dėl kraštovaizdžio informacinės sistemos kūrimo 
CM/Rec(2014) 8 Dėl supratingumo apie kraštovaizdį didinimo per švietimo procesą 
CM/Rec(2015) 7 Dėl mokymo apie kraštovaizdį medžiagos pradinėms 
mokykloms 
CM/Rec(2015) 8 Apie tarpvalstybinius kraštovaizdžius 
CM/Rec(2017) 7 Apie žmogaus teises ir demokratiją darnaus vystymosi procese 
CM/Rec(2018) 9 Dėl kraštovaizdžiui skirtų viešųjų lėšų fondų kūrimo
CM/Rec(2019) 7 Dėl kraštovaizdžio srities integravimo į žemės ir miškų ūkio, 
energetikos ir demografinės kaitos politikos sritis, susijusias su kaimiškosiomis 
teritorijomis 
CM/Rec(2019) 8 Kraštovaizdis ir demokratija: visuomenės dalyvavimas 
CM/Rec(2021)12 Dėl kraštovaizdžio integracijos į sektorines politikas 
CM/Rec(2021)11 Kraštovaizdis ir žemės ūkis
CM/Rec(2021)10 Kraštovaizdis ir miestų planavimas
CM/Rec(2021) 9 Kraštovaizdis ir suinteresuotų šalių 
atsakomybė tvariam ir harmoningam vystymuisi 

Europos kraštovaizdžio konvencija
13 įgyvendinimo rekomendacijų



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių

BAZINĖ REKOMENDACIJA,
aiškinanti EKK ir jos įgyvendinimo galimybes



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių

I. EKK teksto paaiškinimai. Apibrėžtis. Įteisinimas. Kr. politikos kryptys ir veiksmai
II. Bendrosios nuostatos
II.1. Pareigų padalijimas ir administracinė struktūra
II.2. Kraštovaizdžio politikos krypčių kriterijai ir priemonės
II.2.1. Kraštovaizdžio pažinimas: teritorinių vienetų nustatymas, analizė ir vertinimas
II.2.2. Kraštovaizdžio kokybės tikslų nustatymas
II.2.3. Dalyvavimas, sąmoningumo didinimas, profesinis rengimas ir švietimas
II.3. Įgyvendinimo būdai
II.3.1. Privalomas įgyvendinimas
II.3.2. Savanoriškas įgyvendinimas
II.3.3. Kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo teisės aktai (instrumentai)
1 priedas Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo instrumentų pavyzdžiai
2 priedas Pasiūlymai praktiniam EKK įgyvendinimui nacionaliniu lygiu, 
viešosioms įstaigoms, įgyvendinančioms EKK



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių

II.3.3. Kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo teisės aktai
Pagrindinės instrumentų kategorijos: 
- kraštovaizdžio planavimas: kr. planai - integruota TPD sistemos dalis; 
- kraštovaizdžio įtraukimas į sektorinę politiką ir jos instrumentus; 
- bendros chartijos, sutartys, strateginiai planai; 
- kraštovaizdžio tyrimai (įskaitant poveikio kraštovaizdžiui tyrimus);
- veiklų, kuriai nebūtinas PAV, padarinių kraštovaizdžiui vertinimai; 
- saugomos teritorijos ir kraštovaizdžiai; 
- kraštov. ir teisės aktų, reglamentuojančių kultūros ir istorinį paveldą, santykis; 
- ištekliai ir finansavimas; 
- apdovanojimai už kraštovaizdį; 
- kraštovaizdžio observatorijos, centrai ir institutai; 
- kraštovaizdžio būklės ir kraštovaizdžio politikos ataskaitos; 
- pasienio kraštovaizdžiai.



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių

pasitelkti visuomenės dalyvavimą (I dalies G) 
visuomenės dalyvavimo procedūros, 
įgalinančios piliečius aktyviai veikti nustatant 
kraštovaizdžio kokybės tikslus ir įgyvendinant 
apsaugos, tvarkymo ir planavimo priemones 
taip pat – dalyvauti šių veiksmų  įgyvendinimo 
stebėsenoje, turi būti atliekamos prieš priimant 
sprendimus, numatant įgyvendinimo priemones 
ir jas vykdant.

skatinti sąmoningumą (I dalies C) 
specializuotos žinios turi būti pasiekiamos 
visiems, t.y. lengvai prieinamos, susistemintos 
ir pateikiamos taip, kad jas galėtų suprasti ir 
nespecialistai.



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/REC(2008) 3 Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių

• reikia pripažinti gyventojų teises ir pareigą aktyviai dalyvauti įgyjant žinių, 
priimant sprendimus ir gerinant vietų, kuriose jie gyvena, kokybę. 

• visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus dėl veiksmų ir 
įgyvendinant bei kontroliuojant šiuos sprendimus laikomas ne 
formalumu, o neatsiejama kraštovaizdžio tvarkymo, apsaugos ir 
planavimo dalimi.

• dalyvavimas, konsultacijos, idėjų kaupimas, aptarimas ir tvirtinimas (tarp 
institucijų ir gyventojų, horizontalus ir vertikalus) turėtų būti 
organizuojamas visais (kraštovaizdžio pažinimo, kokybės tikslų 
nustatymo, jų siekimo ir pokyčių stebėsenos) etapais“ (II.2).



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/Rec(2015) 7 Dėl mokymo apie kraštovaizdį medžiagos pradinėms mokykloms 

REKOMENDACIJA,
kuri pateikia aiškias metodines
gaires 
kraštovaizdžio mokymui 
pradinėse mokyklose



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/Rec(2019) 8 Kraštovaizdis ir demokratija: visuomenės dalyvavimas 

Plačios visuomenės, suinteresuotos kraštovaizdžio politikos apibrėžimu ir įgyvendinimu, 
dalyvavimo formos ir esminiai principai
 
– norint, kad visuomenė dalyvautų nustatant ir įgyvendinant kr. politiką, būtinas žinių didinimas 
– veiksmingas dalyvavimas priklauso nuo to, kaip tiksliai išsiaiškinama, kas yra susijęs su 
teritorija ar svarstoma problema ir kas turėtų būti įtrauktas į procesą.
– Kraštovaizdis yra sudėtingas, jo supratimas reikalauja pasitelkti įvairias disciplinas.
– Patyrusių, autoritetingų visuomenės atst. įtraukimas padeda efektyviau pasiekti tikslines grupes
– Pažindami kraštovaizdį atskleidžiame jo vertybes
– Papildomi kraštovaizdį aprašantieji, jo vertes įrodanti medžiaga palengvina diskusijas
– Kraštovaizdžio analizė turi būti bet kurio projekto atskaitos taškas
– Pasakojimai apie kraštovaizdį didina šalių, susijusių su kraštovaizdžio politikos apibrėžimu ir 
įgyvendinimu, įsitraukimą ir gali sustiprinti jų įsipareigojimą rūpintis vietove
– Kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo procesas, pagrįstas tam tikromis vertybėmis, 
kurias jam priskiria gyventojai ir kitos suinteresuotosios šalys, turėtų sutelkti dėmesį į situacijos 
ar vietos potencialą, o ne į galimas problemas
– Gera grupės dinamika yra sėkmingo dalyvavimo sąlyga 
– Grupėse kylantys tam tikri konfliktai yra natūralu. 
Suinteresuotosios šalys gali nesutikti, tačiau nesutarimai neturi sukelti konflikto



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/Rec(2019) 8 Kraštovaizdis ir demokratija: visuomenės dalyvavimas 

REKOMENDACIJA,
kurios nuostatos 
integruotos į naujai sukurtą 
Gidą savivaldybėms, 
kaip įtraukti visuomenę 
formuojant viešąsias erdves



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/Rec(2021)10 Kraštovaizdis ir miestų planavimas 

Viena iš 
NAUJAUSIŲ
REKOMENDACIJŲ.
Miestų planavimo 
principai

1. Kraštovaizdis - tai  mąstymo ir veikimo būdas, platesnis 
nei gamta ar kultūra
2. Susipažinkite su vietovės istorija ir geografija: 
kraštovaizdis kaip naujo tipo miesto planavimo pagrindas
3. Skatinkite miesto gamtos apsaugą ir kokybišos  užstatytos 
aplinkos kūrimą
4, 5. Atraskite ir atpažinkite miesto kraštovaizdžio gamtinę ir 
kultūrinę, agronominę vertę
6. Vystykite tarpdisciplininį požiūrį į kraštovaizdį
7. Vertinkite kraštovaizdį kaip tiltą tarp planavimo ir dizaino
8. Skatinkite per kraštovaizdį naujų miesto formų, pagrįstų 
miesto ir gamtos hibridizacija, atsiradimą
9. Domėkitės kasdieniais kraštovaizdžiais taip ir tam, kad 
įtrauktumėte tuos, kurie ten gyvena į miesto planavimo 
sprendimus
10. Pripažinkite kraštovaizdį kaip miesto planuotojų 
politikos klausimą



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 ?
• 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



VIDEO: http://tv.coe.int/COE/video.php?v=Norway_part1

Kandidatas į EKK 
apdovanojimą: 
Oslas



The Black Valley/Fagerlia Trail – 2011
Kandidatas į EKK 
apdovanojimą: 
Oslas



Kandidatas į EKK 
apdovanojimą: 
Oslas





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.





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



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



• 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.
 







 
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.).



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/









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



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. 





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



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





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



  

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



Apdovanotieji 
Lietuvos pavyzdžiai - 
Europos kraštovaizdžio aljanso nariai



, Utena district Municipality, Lithuania
Special mention 

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





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.



Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, Italija 2000-2022 



Įmonės darbų pristatymas 
Konvencijos pasirašymo XX-mečio konferencijoje Florencijoje, 2020



RENNES / Valley of the downstream Vilaine River
2014-2020

AGENCE TER:
Henri Bava, 
Michel Hössler
Olivier Philippe

Planuojant 
aglomeraciją







AGENCE TER /iš įmonės prisistatymo/:
Bridging between urbanists, architects and landscape designers:  pushing back the limits of their profession by 
experimenting with a transverse approach to urban and territorial projects, far from the usual opposition between urban 
planners, architects and landscape designers.

Using physical, geographical or historical and memory-based elements as a foundation allows a better shared 
understanding of the challenges, fostering dialogue between the stakeholders and facilitating interactive exchanges with 
the residents. Far from opposing the contextual and conceptual approaches, Agence Ter aims on the contrary to achieve a 
judicious balance of the two, ultimately operating at different scales, from the district to the inter-urban area, and all the way 
up to the large-scale territory.

Understanding the territory as a whole to imagine the urban landscapes of tomorrow, adapt to the most wide ranging 
scales and grasp cultural specificities to support the development of the territory, whilst maintaining a common theme.

Agence Ter is now developing its approach to large metropolitan territories through planning studies placing the geography 
and its landscapes at the centre of the city-territory problematic, thus offering a tool for change, within the frame of a 
concerted approach, at a very early stage of the project with the involvement of all stakeholders.

Developing an integrated approach with geography
Only by starting from the landscape, and the understanding of this, that we can develop new urban forms: the range for 
experimentation is now very broad, fostered by the widely shared desire and obligation to address at a very early stage of 
the project the questions regarding the environment, surface water management, energy efficiency, the optimisation of 
public-space maintenance, the integration of new materials and technologies. This goes well beyond the issue of 
sustainable constructions as it is the notion of a sustainable territory that must be considered within the context of a project 
approach, for example to demonstrate that the creation of a new urban structure can strengthen a site’s biodiversity. 



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



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



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



Kraštovaizdžio urbanizmas

Prof. dr. Jūratė 
Kamičaitytė-Virbašienė, KTU

2022



Kraštovaizdžio urbanizmas

10 bendrųjų kraštovaizdžio urbanizmo principų: 
1) gamtinės ir urbanizuotos aplinkos dichotomijos atmetimas, 
2) požiūris į kraštovaizdį, kaip į pagrindinį miesto „statybos bloką“ ir iš
to keliama disciplinų integracija, 
3) didelis mastas ir kontekstiškumas, 
4) „lauko veiksmui“ paruošimas, 
5) prioritetas funkcijai estetikos atžvilgiu, 
6) „mašininis“ požiūris į kraštovaizdį ir postmodernistinis teorinis diskursas, 
7) išryškinimas to, kas įprastinėje urbanistikoje nematoma,
8) ekologijos ir kompleksiškumo integracija, 
9) gamtinių ir inžinerinių sistemų hibridiškumas, 
10) kraštovaizdžiui būdingų regeneracijos galimybių pripažinimas ir panaudojimas. 

Ekologinės urbanistikos principai: 
bioįvairovės išsaugojimas ir didinimas, miesto gamtinių 
teritorijų jungiamumo didinimas, rojektavimas atsižvelgiant 
į klimato sąlygas, uždaras vandens naudojimo ciklas, 
miesto žemdirbystė, žaliųjų pastatų projektavimas ir kt. 

I. H. Thompson (2012)

Prof. dr. Jūratė 
Kamičaitytė-Virbašienė, KTU



Europos kraštovaizdžio konvencija
CM/Rec(2021)10 Kraštovaizdis ir miestų planavimas 

Viena iš 
NAUJAUSIŲ
REKOMENDACIJŲ.
Miestų planavimo 
principai

1. Kraštovaizdis -tai  mąstymo ir veikimo būdas, platesnis 
nei gamta ar kultūra
2. Susipažinkite su vietovės istorija ir geografija: 
kraštovaizdis kaip naujo tipo miesto planavimo pagrindas
3. Skatinkime miesto gamtos apsaugą ir kokybišos  
užstatytos aplinkos kūrimą
4, 5. Atraskite ir atpažinkite miesto kraštovaizdžio gamtinę ir 
kultūrinę, agronominę vertę
6. Vystykite tarpdisciplininį požiūrį į kraštovaizdį
7. Vertinkite kraštovaizdį kaip tiltą tarp planavimo ir dizaino
8. Skatinkite per kraštovaizdį naujų miesto formų, pagrįstų 
miesto ir gamtos hibridizacija, atsiradimą
9. Domėkitės kasdieniais kraštovaizdžiais taip ir tam, kad 
įtrauktumėte tuos, kurie ten gyvena į miesto planavimo 
sprendimus
10. Pripažinkite kraštovaizdį kaip miesto planuotojų 
politikos klausimą



LGD Kongreso pranešimų medžiaga: www.lgd.lt 



ES finansinė injekcija
Kraštovaizdžio srities projektams 

2007-2013 m. arti 65 mln. eur.  
2014-2020 m.  > 68 mln eur. 

              



LRBP:
kodeksas



LRBP:
kodeksas https://vst-

t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80388c28c00845d9a9792bb01cd936df&fbclid=IwA
R1zQPTJtJYwQ_Udg-dxVrfexT7IzesZ45I34wFHxoBH3t0CvTJSU5q9rsM



Konsultacija 
dėl PP - 
INTRIGUOJA?



Pilaitė; Vilnius
Pilaitės prospekto pratęsimas

Savivaldybė:
Iš 65 beržų 
augti lieka 49, 
kertami bus 16 beržų. 

STR

Gyventojai:
1118 parašų

Projektuotojai:
“Kiek išliks? 
Mes neskaičiuojame..
Kirsime, 
nes eismo saugumas 
svarbiausia”



DABAR Savivaldybė ramina

„Girdime gyventojų nuogąstavimus ir užtikriname, kad beržų alėja 
išliks. Ieškojome sprendimų, kaip išsaugoti kuo daugiau sveikų 
medžių. Kadangi kyla klausimų, kviečiame susitikti su Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovais, projektuotojais. Parodysime projektą ir 
išsamiai atsakysime į gyventojų klausimus“, – sako Vilniaus miesto 
savivaldybės Miestovaizdžio skyriaus vedėja Ramunė Baniulienė.

Susitikimas su vilniečiais dėl Pilaitės pr. ir Elbingo g. sankryžos įrengimo vyks spalio 28 d. 15 val. 
nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda https://bit.ly/3FikcIF („Teams“ programa).

ATEITYJE Savivaldybė turėtų 
tinkamai formuluoti projektavimo užduotis 
ir kontroliuoti kokybę



Ačiū, kad klausotės,
Giedrė Godienė
g.godiene@gmail.com


