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įVADAS

Kraštotvarka – tai sritis, kur sprendžiami pagrindiniai visuomenės ir gamtos 
sąveikos prieštaravimai, formuojama tautos gyvenamoji aplinka ir teoriškai realizuojama 
valstybės socialinė, ekonominė ir ekologinė politika (Kavaliauskas, 1992). Kraštotvarka, 
kaip mokslo sritis, tam tikrose valstybėse bei Lietuvoje perėjo atskirus vystymosi etapus.

Vienas iš aktualiausių XXI a. mažųjų tautų ir valstybių uždavinių – racionalus, 
moksliškai pagrįstas erdvinis krašto tvarkymas subalansuojant ergonomikos, ekologijos, 
ekonomikos bei estetikos interesus ir saugant krašto kultūros identitetą (Bučas, 2001). 
Siekiant įgyvendinti šį pagrindinį uždavinį, reikia gerų krašto kompleksinio tvarkymo 
specialistų, gebančių suderinti natūros ir kultūros, apsaugos ir kūrybos, naudos ir grožio 
dalykus.

Mokomojoje knygoje pateikiama dalis dalyko „Kraštotvarka“ programos 
klausimų, kurie labiau susiję su teritorijų planavimo procesu bei teritorinio planavimo 
teisiniais dokumentais. Daugiau dėmesio skiriama saugomoms, žemės ūkio paskirties 
(ypač kaimo turizmui), urbanizuotoms teritorijoms, t.y. toms, kurios labiausiai rūpi Van-
dens apsaugos ir valdymo specialistams. 
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1. KrAštotVArKoS SAmprAtA

1.1. Kraštotvarkos sąvoka

Kraštotvarkos sąvoką pirmą kartą lietuviškoje literatūroje panaudojo miškininkas 
A. Končius 1970 m. A. Končius teigė, kad teritorijas reikia planuoti, įvertinant visus 
tarpusavyje susietus plėtros veiksnius, t.y. kompleksiškai. taigi, kraštotvarkai jau tuo 
metu buvo taikyta kompleksinio teritorijų planavimo sąvoka (Bučas, 2001).

Užsienyje teritorijų kompleksinio planavimo būtinybė suvokta kur kas anksčiau. 
Niujorke tarptautiniame teritorijų planuotojų forume, įvykusiame dar 1923 metais, imta 
teigti, kad didesnes teritorijas reikia planuoti kompleksiškai. Pirmieji kompleksinio 
teritorijų planavimo ir praktinių kraštotvarkos darbų ėmėsi anglai. Anglijoje 1953 me-
tais buvo išleistas įstatymas, kuriame kraštotvarkinė veikla pavadinta anglišku terminu 
Landordering. Vėliau šioje šalyje kraštotvarka buvo vadinama žodžių junginiu Land use 
management (liet.: žemės naudojimo valdymas arba krašto tvarkymas, kraštotvarka). 
Vokietija kompleksiškai planuoti savo šalį pradėjo vėliau – po Antrojo pasaulinio karo, 
pavadindama kraštotvarką Raumordnung (liet.: erdvėtvarka). rusiškai šis terminas skam-
ba kaip krajeustrojstvo. Prof. P. Kavaliauskas lietuviškam žodžiui kraštotvarka pasiūlė 
anglišką atitikmenį Land management. teritorijų planavimo specialistai siūlo naudoti 
anglišką terminą Environment design (liet.: aplinkos planavimas).

Kaip kraštotvarka suprantama Lietuvoje šiuo metu?
Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Lietuvos...., 2004) kraštotvarką 

apibūdina taip: kraštotvarka – teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinimas, žmonių 
veiklos erdvinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos nau-
dojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus bei kurti harmoningą kultūrinį 
kraštovaizdį.

1.2. Kraštotvarkos objektas, tikslai, uždaviniai ir priemonės
Kraštotvarkos objektas – žmogaus veikiama ir pertvarkoma natūrali ir dirbtinė aplin-

ka, žmonių visuomenė ir jos gyvavimo sąlygos, taip pat aplinkos ir žmonių visuomenės 
sąveikavimo sukeltos problemos.

Kraštotvarkos tikslas – nustatyti šalies, regiono, administracinio rajono ar mažesnės 
teritorijos plėtros kryptis bei būdus, taip pat apibūdinti tinkamas aplinkos tvarkymo ir 
visuomenės socialinės raidos stabilumo užtikrinimo priemones.

Kraštotvarkos uždaviniai yra šie:
• užtikrinti žmonėms geras gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas;
• padėti valstybei tikslingai įgyvendinti ekonominės, ekologinės ir socialinės plėtros 

programas;
• subalansuoti visuomenės ir gamtos bei visos aplinkos santykius.
Pagal P. Kavaliauską, kraštotvarka spendžia šiuos uždavinius (Kavaliauskas, 1992):
• socialinės ekonominės plėtros;
• teritorijų organizavimo;
• gamtonaudos;
• kraštovaizdžio formavimo.
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Visi šie uždaviniai sprendžiami pasitelkus teritorijų planavimą. tad pagrindinė 
kraštotvarkos priemonė – teritorijų planavimas. Siekiant įgyvendinti minėtus uždavinius, 
taikomos šios priemonės:

• teorinės–metodinės;
• teisinės;
• valdymo;
• praktinės veiklos.
Teorinės–metodinės priemonės Lietuvoje pradėtos sovietmečiu, ir, kaip teigia 

J. Bučas, perėjo keturis etapus.
Pirmasis etapas apima 1950–1965 m., kur planuojant teritorijas vyravo kraštovaizdžio 

tvarkymo kryptis objektas  kraštovaizdis, t.y. pavienių objektų išdėstymas teritorijoje 
pagal žinybinius interesus.

Antrasis etapas apima 1965–1970 m. Šis laikotarpis dar vadinamas šakinio teri-
torinio planavimo laikotarpiu, nes kraštovaizdžio tvarkymas pasuko priešinga kryptimi 
– kraštovaizdis  objektas. Jo autorius prof. K. Šešelgis, kuris paruošė Lietuvos respub-
likos teritorinio planavimo teorinius pagrindus.

trečiasis etapas apima 1970–1992 m., jis vadinamas kompleksinio teritorinio pla-
navimo etapu. Parengta kompleksinė gamtos apsaugos schema ir kiti teritorijų planavimo 
dokumentai, kuriuos A. Končius įvardijo kaip kraštotvarka. 1982 m. J. Bučas ir P. Ka-
valiauskas paruošė darbą „Lietuvos kaimo kraštovaizdžio formavimo klausimai“, kuri-
ame suformuluoti kaimo kraštotvarkos teoriniai pagrindai bei nurodyti to laikotarpio 
aktualiausių problemų praktinio sprendimo būdai.

Ketvirtasis etapas prasidėjo po nepriklausomybės atkūrimo, kuriame praktiniai 
administracinių rajonų planavimo darbai nutrūko. Šiame etape kraštotvarkos srityje ypač 
reikšmingi prof. A. Kavaliausko ir J. Bučo darbai.

teisinės ir valdymo priemonės
Kraštotvarkos teisė yra sudėtinga norminė sistema. Ji apima konstitucinį, įstatymų, jų 

lydimųjų aktų, reglamentų, taisyklių bei normų lygmenis (detaliau žiūrėti 2 skyriuje).
Svarbiausi įstatymai:
• teritorijų planavimo (2004);
• Statybos (2004);
• Žemės (1994);
• Miškų (1994);
• Žemės reformos (2004);
• Saugomų teritorijų (2001);
• Aplinkos apsaugos (1992);
• Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (1994);
• Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (1996).

Pažymėtina, kad iki šiol kraštotvarkos veikla nėra pakankamai teisiškai regla-
mentuota. tai galima pasakyti ir apie valdymo sistemą, nes kuriamos įvairios minis-
terijos, departamentai, po to jie jungiami arba vėl naikinami. Lietuvoje nėra bendros 
valdymo sistemos, gebančios tinkamai koordinuoti įvairius kraštotvarkos interesus, 
todėl šią sistemą reikia tobulinti.
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Praktinės veiklos priemonės
Nors teisinėje sistemoje bei valdymo srityje trūkumų yra, tačiau praktinė 

kraštotvarkos veikla plečiasi. Aplinkos ministerijoje yra teritorijų planavimo departa-
mentas ir kiti su kraštotvarka susiję departamentai ir skyriai, Valstybiniame žemėtvarkos 
institute – Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius ir kt.

Svarbus Architektūros ir statybos instituto Kraštotvarkos sektoriaus specialistų 
indėlis sukuriant KtU Architektūros ir kraštotvarkos katedrą. tai bene pirmas padali-
nys Lietuvoje, pradėjęs rengti platesnio profilio architektus–kraštotvarkos specialistus. 
Kraštotvarkos idėja pastaraisiais dešimtmečiais paplito ir kitose aukštosiose mokyklose: 
VGtU, LŽŪU bei kolegijose.

1.3. Kraštotvarkos pagrindinės sąvokos ir terminai
Biosfera – tai Žemę gaubianti erdvė, kurioje egzistuoja gyvybė. Ji apima viršutinį 

litosferos sluoksnį, hidrosferą, atmosferą (1 pav.) 

1 pav. Biosfera–terpė, kurioje yra paplitę visi gyvieji organizmai (Šešelgis, 1991)

Litosfera – kietoji Žemės rutulio storymė ir mantijos viršutinė dalis, 2–3 km 
storio Žemės paviršiaus apdangalas. Hidrosfera – Žemės vandenų visuma (sausumos 
paviršiniai vandenys). Atmosfera – Žemę gaubiantis 20–25 km storio dujų apvalkalas. 
Biosferos formavimasis trunka daugiau kaip 4,5 mlrd. metų. Biologinis medžiagų apy-
kaitos ciklas (2 pav.). 
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2 pav. Gamtoje nusistovėjęs mitybos ciklas: producentai gamina organinę masę, konsumentai vartoja, redu-
centai perdirba atliekas į neorganinę masę (Šešelgis, 1991)

Ypatingą vietą biosferoje 
užima jos vidurys, atitinkąs 
litosferos ir atmosferos sąlytį 
– žemynų paviršių. tai maždaug 
0,5–1,0 km storio erdvė, api-
manti pažemio atmosferą, žemės 
paviršių, dirvą ir podirvį, t.y. 
tą dalį, kur juntama tiesioginė 
vietinių kraštovaizdžio elementų 
sąveika (3 pav.). 

3 pav. Visuotinė energijos ir medžiagų 
apykaita (Šešelgis, 1991)

Ši nestora erdvė yra va-
dinama landšaftine sfera Landšaftinė sfera, arba žmonių įsisavintas kraštovaizdis, susid-
eda iš šių komponentų: medžiaginio pamato, pažemio oro, vidaus vandenų, dirvožemio, 
augalijos, gyvūnijos, žmonių sukurto kultūrinio krašto rūbo. Plotai, kuriuose yra skirtingi 
landšaftinės sferos komponentų deriniai, sudaro landšaftus.

Kraštotvarkoje aplinka apibūdinama keturiais aspektais.
1. Pagal antropogeninio poveikio laipsnį ir pobūdį:
• natūrali;
• antropogenizuota;
• antropogeninė. Ji gali būti kultūrinė arba akultūrinė (degraduoda), t.y. nepa lanki 

gyvybei.
2. Pagal psichologinį pojūtį – jauki, graži arba nepatraukli ir net psichologiškai ne-

priimtina.
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3. Pagal suvokimo galimybes ir erdvės mastelį siaurąja prasme suprantama kaip 
žmogaus ar bet kurio kito objekto nedidelė erdvė, kurioje jis gyvena, dirba, ilsisi, ir 
plačiąja – kaip gyvybės terpė, susidedanti iš gamtos ir žmogaus veiklos tvarinių. 

4. Pagal naudojimo funkciją ir pobūdį – miesto, kaip, rekreacinė. taikomuosiuose 
dalykuose aplinkai apibūdinti vartojami tokie terminai: gamtinė, geografinė, socialinė, 
gyvenamoji, darbo, rekreacinė ir kt.

Architektūros ir kraštovaizdžio dalykuose aplinka suprantama kaip erdvinė teritorinė 
visuma su gamtos ir žmogaus veiklos padariniais, kurių abipusę dermę reguliuoja trečiasis 
aplinkos dėmuo – visuomenė.

Ekologinė sistema – glaudus gyvųjų organizmų ir negyvųjų gamtos komponentų 
sambūvis sudaro ekologinę sistemą (4 pav.). 

4 pav. Svarbiausieji žmogaus ir gamtinių aplinkos elementų tarpusavio ryšiai (Šešelgis, 1991)

Miškas, pieva, kūdra ir net vandens lašas yra savitos ekologinės sistemos. Ben-
dras visų ekologinių sistemų požymis – glaudus sambūvis ir ryšiai tarp gyvųjų ir negyvųjų 
komponentų jų užimamoje erdvėje. Ekologinė sistema būna natūrali ir antropogenizuota 
arba antropogeninė. Sutrikdžius nusistovėjusius darnaus sambūvio ryšius, neišvengiamai 
griūva ir ekologinė sistema. tai žalinga pačiam žmogui, todėl būtina gerai išmanyti 
ekologinės sistemos funkcionavimo aplinkoje dėsningumus ir antropogeninės veiklos jai 
daromą poveikį.

Landšaftas – tai plačiausiai pasaulyje vartojamas aplinkos dėmens terminas. Vi-
enur šio termino samprata artimesnė mums suprantamai landšafto, kitur – kraštovaizdžio 
sąvokai. Prof. A. Basalykas pasiūlė vartoti tris landšaftotyros terminus: vietovaizdį, 
kraštovaizdį, landšaftą (Basalykas, 1977). Jo nuomone, tinkamiausia landšaftu vadinti 
bet kokios, tačiau aiškiai apibrėžtos pakopos teritorinį vienetą. Kraštovaizdžiu jis pava-
dino visą regimąjį paviršiaus įvairumą apskritai, kai nežinoma arba nenorima pabrėžti 
taksonominės teritorinių vienetų reikšmės. Vietovaizdžiais buvo pavadinti reljefo ir 
dirvodarinių uolienų mažiausi vienalyčiai teritoriniai kompleksai, iš kurių susidaro visa 
kraštovaizdžio įvairuma. tačiau iki šiol landšaftas suprantamas dvejopai.
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Pirma, landšaftas apibūdinamas kaip gamtinių komponentų darinys tam tikroje 
teritorijoje. tai konkreti teritorija, kuriai būdingas toks pat geologinis pagrindas, reljefas, 
klimatas, hidroterminės sąlygos, dirva, biocenozės kilmė ir istorinė raida. tokie landšaftai 
vadinami natūraliais, arba gamtiniais.

Antra, landšaftas yra integrali sistema, kurioje sąveikauja gamtiniai ir antropo-
geniniai komponentai. tokiame landšafte gali vyrauti gamtiniai arba antropogeniniai el-
ementai. Pagal tai skiriami antropogenizuoto ir antropogeninio landšafto terminai. tokie 
landšaftai dažniausiai vadinami sukultūrintais. Antroji landšafto samprata labiau atitin-
ka realiai susiklosčiusią situaciją – šiuo metu pasaulyje beveik neliko tokių vietų, kurių 
nebūtų pakeitusi žmogaus ranka. Platesnė termino samprata yra priimtinesnė sprendžiant 
konkrečias racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos problemas, taigi ir 
jų projektavimo. Lietuvoje naudojamas terminas kraštovaizdis, kaip landšafto sinonimas, 
projektavimo praktikoje šie du terminai turi skirtingas reikšmes: kraštovaizdžiu vadina-
mas vizualiai suvokiamas landšafto vaizdas.

Kraštovaizdis – visas regimasis paviršiaus įvairumas apskritai, kai nenorima 
pabrėžti taksonominės teritorinių vienetų reikšmės. Kraštovaizdis, anot A. Basalyko, 
– bendriausia sąvoka, kurios vartotina tik vienaskaita ir kuri apibūdina gamtos ir žmonių 
sukurtų objektų visumą, t.y. visą geosistemą. Yra mokslininkų, kurie karštovaizdžio 
terminą vartoja kaip landšafto sinonimą ir mano, kad kraštovaizdis yra landšafto vertimas 
į lietuvių kalbą. Mes kraštovaizdį nagrinėjame neatskirdami fizinių ir regimųjų aplinkos 
savybių ir apibūdindami kaip gamtinių ir antropogeninių veiksnių ilgaamžės dialektinės 
sąveikos rezultatą, medžiaginę ir regimąją jos išraišką.
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2. KrAštotVArKoS teiSiniAi pAgrinDAi

2.1. teritorijų planavimas

Lietuvoje teritorijų planavimą reglamentuoja Lietuvos respublikos teritorijų 
įstatymas, priimtas 1995 m., ir nauja jo redakcija, priimta 2004 m. Nr. IX–1962.

Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvin-
ei koncepcijai, žemės prioritetams, aplinkosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, 
miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai 
formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo 
teisėms teritorijoje nustatyti.

Praktinėje kraštotvarkos veikloje teritorijų planavimas yra planinė kraštotvarkos 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonė.

Teritorijų planavimo tikslai:
• išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo 

pusiausvyrą;
• formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis 

sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas;
• formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo 

politiką;
• saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo 

vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius;
• formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvy-

rai palaikyti arba jai atkurti;
• formuoti žemės sklypus, rezervuoti (nustatyti) teritorijas gyvenamųjų vietovių 
infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai;
• suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir 

valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo 
šioje teritorijoje sąlygų;

• skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės 

poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, geologines 
sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės 
ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo 
turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

Siekiant šių tikslų teritorijų planavimas sprendžia šiuos svarbius teritorijų plėtros 
uždavinius:

• numato, kuriose teritorijose ir kaip turi būti plečiama infrastruktūra per planuojamą 
laikotarpį;

• rezervuoja teritorijas perspektyvinei infrastruktūros plėtrai;
• numato gamtinių išteklių ir kultūros vertybių išsaugojimo būdus;
• parenka strategiją ekologinei aplinkos pusiausvyrai palaikyti;
• numato planą įvairaus pobūdžio socialinėms bei ekonominėms problemoms 

spręsti.
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2.2. teritorijų planavimo rūšys ir lygmenys
teritorijų planavimo rūšis ir lygmenis nustato Lietuvos respublikos teritorijų pla-

navimo įstatymas.
Teritorijų planavimo rūšys yra šios:
• bendrasis planavimas – kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo poli-

tikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo 
priemonėms nustatyti;

• specialusis planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinis 
organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.

Bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose teritorijos suskirstomos į tam tikram 
naudojimui skirtas funkcines zonas. Sprendžiami tų zonų funkciniai ryšiai ir pateikiamos 
infrastruktūros plėtros principinės schemos. Šie planai nukreipia visuomenę ir adminis-
tracines tarnybas ties atskirų teritorijų infrastruktūros ir aplinkos tvarkymo plėtros artimi-
ausiomis perspektyvomis. Šie planai yra teisinis pagrindas kryptingai teritorijų plėtrai 
administruoti ir kontroliuoti. Juose nustatomi funkcinių zonų naudojimo ir tvarkymo 
bendrieji reikalavimai. tačiau nei vieni, nei kiti šių rūšių planai nesprendžia konkrečių 
statybų ar tvarkymo priemonių išdėstymo klausimų. todėl šie planai nenumato konkrečių 
statinių ar inžinerinių tinklų statybos vietų. Projektuoti pastatų statybą ar tvarkymo darbus 
turint šiuos planus dar negalima. Norint tai daryti, reikia atlikti skirtingų funkcinių zonų 
ar jų dalių detalųjį planavimą.

Detalusis planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms 
nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.

Detaliuose planuose numatomi ir pažymimi ribomis techninei infrastruktūrai skirti 
koridoriai. Šie planai yra visavertis teisinis pagrindas statybos ir konkretiems teritorijų 
tvarkymo projektams sudaryti.

Teritorijų planavimo lygmenys pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią 
instituciją yra šie:

• valstybės (dokumentus tvirtina Seimas);
• Vyriausybės (dokumentus tvirtina Vyriausybė);
• Vyriausybės įgaliotos institucijos (dokumentus tvirtina Vyriausybės įgaliota insti-

tucija);
• apskrities (dokumentus tvirtina apskrities viršininkas);
• savivaldybės (dokumentus tvirtina savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės 

administracijos direktorius); Teritorijų planavimo lygmenys pagal planuojamos 
teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra šie:

• nacionalinis – visa valstybės teritorija (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų  
planavimo dokumentai);

• regiono – valstybės teritorijos dalys, išsiskiriančios administraciniu (apskritys), 
principiniu funkciniu bendrumu (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentai);

• rajono – regiono dalys, išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės), principiniu 
funkciniu bendrumu (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo doku-
mentai);

• vietovės – žemės sklypai ar jų grupės (rengiami detaliojo teritorijų planavimo
dokumentai).
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teritorijų planavimo struktūra ir atliekami planavimo darbai pateikti 2.1 lentelėje
(Bučas, 2001):

2.1 lentelė. teritorijų planavimo procedūra

rūšys Objektas Dokumentas procesas

   
 b

en
dr

as
is

Lietuvos respub-
likos teritorija, 
ap s kri  ties terito-
rija, savivaldybės 
teritorija arba jos 
dalys

Bendrasis Lietuvos respublikos planas, 
Bendrasis apskrities teritorijos planas, 
Bendrasis savivaldybės teritorijos planas,
Bendrasis savivaldybės teritorijos dalių 
planas

tyrimai, analizė, prognozė (ne 
daugiau kaip 20 metų); bendro-
jo plano parengimas ir tvirtini-
mas, operatyvusis planavimas 
(bendrojo planavimo sprendin-
iams papildyti ir įgyvendinti)

   
 S

pe
ci

al
us

is

Lietuvos re-
spublikos žemės 
fondas, įskaitant 
miško žemę, 
vandens ištekliai; 
socialinė, kultūri-
nė, ūkinė veikla 
p l a n u o j a m o s e 
teri torijose; infra-
struktūrų siste-
mos ir jų dalys; 
saugomos teri-
torijos, jų siste-
mos, gamtos ir 
nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Žemėtvarkos projektai; miškotvarkos 
projektai, vandentvarkos projek-
tai; rezervatų ir draustinių tvarkymo 
planai; nacionalinių ir regioninių 
parkų planavimo schemos, saugomų 
krašto vaizdžio objektų, gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros paminklų ap-
saugos projektai; gamtinių, socialinių 
ir kitų išteklių naudojimo ir apsaugos, 
gamtinio karkaso schemos; turizmo ir 
rekreacijos plėtojimo schemos ir pro-
jektai; ryšių, energetikos, susisiekimo ir 
kitų infrastruktūros objektų išdėstymo 
ir sistemų plėtojimo schemos ir pro-
jektai; kurortų, vandenviečių, aplinką 
teršiančių objektų sanitarinių apsaugos 
zonų projektai ir kt.

tyrimai, analizė, prognozė; 
sprendinių parengimas, viešas 
svarstymas, poveikio aplinkai 
tvirtinimas

   
 D

et
al

us
is

Žemės sklypai 
ir miško valdos 
arba jų grupės; 
miestų, miestelių 
teritorijos arba 
jų dalys; kaimų 
teritorijos

Žemės sklypų arba jų grupių urbani-
zuotose teritorijose, taip pat inžinerinės 
infrastruktūros juostinių sklypų det-
alieji planai; miestų, miestelių, kaimų 
detalieji planai; žemės sklypų neur-
banizuotose teritorijose, neurbanizuotų 
teritorijų detalieji planai, taip pat jų 
žemėtvarkos projektai; miško valdos 
miškotvarkos projektai

Esamos būklės ir kokybės 
įvertinimo plano parengimas, 
bendrojo plano sprendinių 
nagrinėjimas; teritorijos plėtros 
programos parengimas; pagrin-
dinio brėžinio ir aiškinamojo 
rašto parengimas, tvirtinimas
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3. geoeKologiniAi KrAštotVArKoS pAgrinDAi

XX a. antroje pusėje dėl žmogaus intensyvios veiklos įtakos prasidėjo pastebimi 
aplinkos pertvarkymai bei gamtinių išteklių vartojimas, todėl susirūpinta žemės sistemo-
mis (geosistemomis) bei žemės ekologiniu planavimu. Pradėta tirti geosistemos, formu-
luoti jų apsaugos ir planavimo nuostatos, ieškoti geoekologinių projektavimo principų ir 
būdų jiems įgyvendinti skirtingose geosistemose (Bučas, 2001).

Geosistemos – tai natūralių (gamtos) ir antropogeninių (žmogaus) veiksmų sąveikos 
tvariniai Žemėje, nedalūs geokultūriniai teritoriniai kompleksai, struktūros, junginiai. Pa-
gal antropogeninio poveikio laipsnį ir pobūdį skirstomos į 3 kategorijas:

1) gamtinės geosistemos;
2) gamtinės–techninės geosistemos;
3) integrinės geosistemos (gamtinės– techninės– socialinės).
Kiekviena geosistema yra Žemės apvalkalo fragmentas ir turi jų savybių.

Gamtinės geosistemos. tai sudėtingos, vientisos, teritoriškai ir laiko atžvilgiu atviros 
sistemos. Aukščiausio rango gamtinė geosistema – Žemės geografinis apvalkalas, gam-
tos moksluose – biosfera, susidedanti iš tarpusavyje susiklosčiusių geosferų: litosferos, 
atmosferos, hidrosferos, pedosferos, t.y. dirvožemio sluoksnio (1 pav.). Gamtinėje geo-
sistemoje ypatingą vietą užima biota (gyvieji organizmai), vanduo ir oras. Biota veikia 
daugelio kitų geosistemos komponentų, tokių kaip dirva, vanduo, oras, savybes. Gamtinės 
geosistemos pasižymi prieštaringomis savybėmis – kintamumu ir pastovumu. Jų pasto-
vumas – tai gebėjimas išsaugoti savo struktūrą ir gyvybingumą. Geosistemos pastovumas 
išsaugomas, jeigu neviršijamos tam tikros leidžiamosios apkrovos normos. Šiuo atveju 
gamtinė sistema atsikuria pati.

Gamtinės–techninės geosistemos. Kiekvienas gamtinių–techninių geosistemų ti-
pas turi savitumų, į kuriuos būtina atsižvelgti planuojant ir užtikrinant šių sistemų 
funkcionavimą. 

Išskiriamos šios gamtinių–techninių geosistemų grupės:
• pramonės, transporto ir urbanistinės gamtinės–techninės geosistemos. Jos daugiau-

sia veikia savo gamtines sistemas, daro didelę įtaką ir gretimoms geosistemoms;
• gamtosauginės gamtinės–techninės geosistemos, tokios kaip valstybiniai parkai, 

kraštovaizdžio draustiniai, gamtinis karkasas, negali gyvuoti be žmogaus 
palaikomųjų priemonių (valdymo, apsaugos), kurių reikšmė ypač didelė. tai 
gamtinės–techninės geosistemos, kurioms priskiriama vandens ūkio, tarp jų me-
lioracijos, miškų ūkio, žemės ūkio sistemos. Šios sistemos užima tarpinę padėtį 
tarp anksčiau paminėtų. Žmogaus ir technikos vaidmuo šios grupės sistemose la-
bai didelis, bet jų funkcionavimą dažniausiai lemia gamtiniai savireguliacijos ir 
saviraidos procesai.

Integrinės geosistemos – tai sudėtingi teritoriniai deriniai, jungiantys gamtinius, 
techninius – technologinius ir socialinius–ekonominius elementus, sąveikaujančius 
sudėtingais ryšiais. Šiose geosistemose pagrindiniai dėmenys – gamta ir visuomenė – 
nevienodai reikšmingi ir skirtingai veikia pačią sistemą. Integrinėse sistemose būtinas 
valdymas, atsakant už techninių įrenginių bei technologinių procesų sureguliavimą, 
sąveikaujant su gamtiniais elementais. 
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3.1. geoekologinio planavimo principai
teritorijų planavimas užsiima geosistemomis – kraštovaizdžio dariniais. Jie yra 

sudėtingi žmogaus ir gamtos tvariniai, sudarantys savitas teritorijas, kuriose gam-
tos elementai yra sistemiškai susieti su antropogeniniais elementais ir kaip visuma 
sąveikauja su gretimomis geosistemomis. Geosistemų, susidedančių tik iš gamtinių 
elementų, dabar mažai beliko. Geoekologiniai planavimo principai – tai nurodymai 
planavimo specialistams atlikti tokią veiksmų programą, pagal kurią būtų optimaliai 
naudojami gamtos ištekliai, išsaugomos ir pagerinamos aplinkos savybės. Geoekolog-
inio planavimo principai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius. Principai, kurių 
reikia laikytis ne tik planuojant teritorijas, bet ir gamtonaudos veikloje, vadimai bend-
raisiais aplinkosaugos principais. 

Bendriesiems aplinkosaugos principams priskiriama:
• racionalios gamtonaudos;
• racionalios aplinkosaugos;
• aplinkosauginių priemonių prevencijos;
• aplinkosauginių priemonių visuotinumo.

Racionalios gamtonaudos principas nustato, kad gamtinių išteklių naudojimas 
ir apsauga yra visuomeniškai būtina ir vykdoma visuomenės labui, o išlaidos šiai veiklai 
tiek pat svarbios kiek išlaidos kultūrai, švietimui, sveikatos apsaugai. Ši veikla turi siekti 
dvejopo tikslo: 

• socialinio – sveikatos dabartinei ir būsimoms kartoms;
• ūkinio – išsaugoti gamtinius išteklius ateičiai, todėl planuotojai turi jausti asmeninę 

atsakomybę už pasiūlytų sprendinių pasekmes.
Racionalios aplinkosaugos principas nustato, kad aplinka turi būti saugoma 

ją naudojant, todėl visuose projektavimo lygiuose ir esant bet kuriai jo rūšiai būtina 
atsižvelgti į tai, kad gamtinius išteklius reikia naudoti racionaliai, o aplinką saugoti 
įvertinant galimus projektų poveikio jai padarinius. Planuotojas turi ieškoti optima-
lios teritorijos panaudos, įvertinti projektų variantus, išryškinti apribojimus, išnagrinėti 
galimas poveikio pasekmes.

Aplinkosauginių priemonių prevencijos (profilaktinis) principas teigia, kad lengviau 
išvengti negu gydyti. Šio principo esmę sudaro tai, kad, be pozityvių, turi būti numatytos 
ir negatyvios planavimo pasekmės bei priemonės jų išvengti. Norint išlaikyti geosiste-
mos savireguliacines savybes, kiekviename projekte turėtų būtu numatytos leidžiamosios 
gamtinės – techninės geosistemos gamtinio bloko apkrovos normos. Laikytis šio principo 
svarbu todėl, kad dėl glaudžių gamtinės–techninės geosistemos elementų tarpusavio ryšių 
bet koks išorės poveikis sukelia visą grandinę pokyčių, kurių neigiamos pasėkmės dažnai 
būna nebepataisomos. 

Aplinkosaugos priemonių visuotinumo principas nustato, kad kultūros ir gamtos 
vertybės turi būti saugomis ir išsaugotos visur, o galimus pasikeitimus būtina numatyti ne 
tik planuojamoje teritorijoje ar gamtinėje–techninėje geosistemoje, bet ir jų įtakos zonose. 
Šis principas pabrėžia ne tik saugomų teritorijų, bet visos erdvės, kur gyvena, dirba ir 
ilsisi žmogus, apsaugos reikšmę ir prieštarauja apsaugos nuostatai, kuria remiantis skiria-
mos dvi poliarizuotos zonos: nesaugoma ir saugoma. Laikytis šio principo skatina Žemės 
geografinio apvalkalo reiškinių ir procesų ryšių visuotinumas bei geosistemų atvirumas. 
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Geosistemų planavimą reglamentuojantys principai vadinami specialiaisiais 
geoekologinio planavimo principais, kuriems priskiriami:

• kompleksiškumo;
• teritorinės diferenciacijos;
• administravimo;
• demokratizacijos.
Kompleksiškumo principas – tai ne vieno objekto ar vienos techninės sistemos 

įjungimas į aplinką, bet visos gamtinės–techninės sistemos, kaip sudėtingo geokultūrinio 
komplekso, projektavimas laike ir teritorijoje. Laikytis šio principo skatina tai, kad 
gamtinės–techninės geosistemos yra labai sudėtingos, pasižyminčios tiesiogine atskirų 
dalių ir komponentų sąveika, vienu metu susijusios ir su gretimomis, ir su kur kas 
didesnėmis, ir su aukštesnio lygio geosistemomis. 

Pagal šį bazinį specialiojo planavimo principą reikalaujama:
• kartu su poveikio aplinkai pasekmėmis įvertinti ir grįžtamąjį jau pakeistos aplinkos 

poveikį ūkio būklei ir žmonių sveikatai;
• kartu su šakiniais ir teritoriniais sprendiniais numatyti visumą aplinkosaugos 

priemonių: technologinių, erdvinio planavimo, ekonominių, juridinių;
• kompleksiškai nagrinėti gamtinių–techninių geosistemų kūrimo ir jų funkcio-

navimo galimybes, įvertinti atskirų komponentų būklę ne tik projektavimo, bet ir 
galimus pasikeitimus statybos bei funkcionavimo metu.

Teritorinės diferenciacijos principas. Šio principo reikalavimai įgyvendinami numatant 
ir taikant skirtingas normas bei taisykles įvairioms veiklos rūšims, rengiant rekomendacijas 
bei nurodymus rajonams, turintiems skirtingas gamtines ir ekonomines sąlygas, taikant kito-
kius planavimo projektavimo būdus. Pagal šį principą reikalaujama:

• įvertinti didžiulę gamtinių–techninių geosistemų įvairovę ir skirtumus, tai svarbu 
todėl, kad šios sistemos nevienodai atsparios poveikiui, yra nevienodos saviregu-
liacijos, turi skirtingas galimybes išsaugoti ir atkurti prarastas savybes;

• gauti didžiausią socialinį–ekonominį efektą mažiausiai pakenkiant aplinkai ir ūkio 
interesams;

• diferencijuoti ne tik gamtinių–techninių geosistemų projektavimą, bet ir numatyti 
jų funkcionalumo režimus skirtingomis aplinkybėmis.

Pagal administavimo principą, reikalaujama numatyti valdymo bloką projektavimo 
veiklai organizuoti, poveikio aplinkai pasikeitimams analizuoti bei pasekmėms kontro-
liuoti. Galimi du veiklos būdai: numatantis (prognostinis) valdymas – remiasi analize, 
ar geosistema atitinka socialinius–ekonominius reikalavimus, ir artimesnių bei tolesnių 
pasekmių prognozę; operatyvinis valdymas – nuolatinė pokyčių kontrolė (stebėsena), 
norint nustatyti, ar jie atitinka projekte numatytas sąlygas.

Pagal demokratizacijos principą, reikalaujama planavimo ir projektavimo 
procedūrose numatyti, kad sprendimai būtų derinami su visuomene.
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4. SAugomoS teritorijoS

Dėl žmogaus ūkinės veiklos kinta gamta, nyksta natūralus gamtinis kraštovaizdis. 
Jos neigiamą poveikį gamtai galima sumažinti išsaugant teritorijas, kuriose yra vertingų 
mokslo ir kultūros objektų. Žemėje jau yra šalių, kuriose natūralią gamtą galima pamatyti 
tik saugomose teritorijose. Kad to neįvyktų, Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų sistema, 
kuri turi didžiulę ekologinę, socialinę, urbanistinę ir kultūrinę reikšmę.

Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribo-
mis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kurioms teisės 
aktais nustatyta speciali apsaugos ir naudojimo tvarka (Lietuvos saugomų..., 2001).

Lietuvoje saugomų teritorijų tinklo istorijoje išskiriami šie laikotarpiai: senasis 
baltiškasis, feodalinis, tarpukario Lietuvos, ankstyvojo sovietmečio, vėlyvojo sovietmečio 
ir dabartinis. Šie laikotarpiai betarpiškai susiję su valstybės ir visuomenės raida, esminiais 
socialinių ir ekonominių santykių, gamtonaudos ir kultūros raidos požymiais (detaliau žr. 
Bačkytė r. ir kt., 2006).

Lietuvos saugomų teritorijų sistema įteisinta 1993 m. Saugomų teritorijų įstatymu 
(Žinios., 1993, Nr. 63–1188; 1995, Nr. 60–1502; 2000, Nr. 58–1703; 2001, Nr. IX–
628). 2004–2005 m. saugomų teritorijų sistema papildyta Europos Bendrijos svar-
bos Natura 2000 teritorijomis, steigiamomis įgyvendinant ES Paukščių ir Buveinių 
direktyvų reikalavimus.

Lietuvoje per praėjusį dešimtmetį saugomų teritorijų plotas padidėjo nuo 4,75 % 
iki 15,3 % viso šalies ploto. Kitose pasaulio šalyse (Vokietija, olandija, Didžioji Bri-
tanija, Japonija) šios teritorijos užima 10-12 %. Pastaruoju laikotarpiu visame pasau-
lyje plačiai kalbama apie saugomų teritorijų teikiamą naudą. tam kas 10 metų tam 
tikrose šalyse vyksta kongresai. IV pasaulinis nacionalinių parkų ir saugomų teritorijų 
kongresas vyko 1992 m. Karakase, V pasaulinis parkų kongresas – 2003 m. Durbane. 
Minėtame kongrese (V) konstatuota, kad XX amžiaus pabaigoje saugomos teritorijos 
sudaro apie 10 % žemės paviršiaus ploto ir daugiau kaip 44 tūkst. įvairių saugomų 
teritorijų.

Lietuvos saugomos teritorijos kuriamos siekiant:
• išsaugoti tiek gamtos, tiek ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus 

(vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, genetinį fondą;
• užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą 

naudojimą ir atkūrimą;
• sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 

stebėjimams;
• propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (ver-

tybes), kraštovaizdžio apsaugos idėjas bei tradicinį gyvensenos būdą, etnologinius 
papročius.

taigi Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos ne tik vertybėms, kraštovaizdžio ir 
biologinei įvairovei išsaugoti, bet ir rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, orga-
nizuoti taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams, kraštovaizdžio apsaugos 
idėjoms bei tradiciniam gyvensenos būdui, etnokultūros papročiams propaguoti. Sau-
gomose teritorijose sudaromos sąlygos egzistuoti visoms gyvybės formoms, išlaikoma 
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informacija apie visas gyvosios ir negyvosios gamtos struktūras. Ši informacija būtina 
žmonijos vystymuisi, naujoms technologijoms kurti, vaistų gamybai ir kt. rūpindamasis 
augalais ir gyvūnais, žmogus atskleidžia savo dvasines galimybes, tobulina savo jausmus 
(Bačkytė ir kt., 2006).

Lietuvoje kuriant saugomų teritorijų sistemą buvo pasirinktas integruotas principas, 
kai sistema apima gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, saugo ne tik gyvosios, bet ir negy-
vosios gamtos vertybes, unikalius ir būdingus kraštovaizdžio kompleksus (nuo natūralių 
iki urbanizuotų). Šis principas sudėtingesnis, nes reikia pasitelkti daugybę įvairių sričių 
specialistų, atsižvelgiant į skirtingus poreikius, specifiką, tačiau galutinis efektas ir 
galimybės – didesnės.

Pagal saugomų teritorijų įstatymą, priimtą Lietuvos respublikos Seimo 2001 m. 
gruodžio 4 d., Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro šios saugomų teritorijų kate-
gorijos:

• konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos (rezervatai, draustiniai ir paveldo ob-
jektai);

• kompleksinės saugomos teritorijos (valstybiniai parkai – nacionaliniai ir regio-
niniai

parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai ir bios-
feros poligonai);

• ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos (ekologinės apsaugos zonos);
• atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos (atkuriamieji sklypai, genetiniai 

sklypai).
Konservacinės apsaugos prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos yra svarbi-

ausios ir kartais vadinamos ypač saugomomis teritorijomis (4.1 lentelė).
Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – tai teritorijos, kuri-

ose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai 
bei objektai ir biologinė įvairovė. Joms priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: rezervatai, 
draustiniai ir paveldo objektai. 

Rezervatai – saugomos teritorijos, įkurtos ypač vertingiems gamtiniams ir 
kultūriniams teritoriniams kompleksams išsaugoti ir tirti moksliniu požiūriu, natūraliai 
gamtinių procesų eigai užtikrinti arba kultūros vertybių autentiškumui palaikyti, gamtos 
ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugai propaguoti. Šiose teritorijose nustato-
ma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nutraukiant jose ūkinę 
veiklą. Nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai 
nėra įsteigta direkcija, vadinamas rezervacine apyrube.

Pagal saugomų vertybių pobūdį išskiriami gamtiniai ir kultūriniai rezervatai. Gam-
tiniai rezervatai skirti ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti, 
o kultūriniai (rezervatai-muziejai) – ypač vertingiems kultūrinio kraštovaizdžio kom-
pleksams išsaugoti. Pagal steigiamo ir veiklos organizavimo ypatumus gali būti valsty-
biniai rezervatai, rezervatai, esantys valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, 
bei rezervatinės apyrubės.
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4.1 lentelė. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos sudėtinės dalys

Saugomų teritorijų 
kategorijos

Saugomų teritorijų tipai

Konservacinės 
apsaugos prio
riteto teritorijos

rezervatai Gamtiniai, Kultūriniai

Draustiniai Gamtiniai geologiniai, geomorfologiniai, 
pedologiniai, hidrografiniai, 
telmologiniai, talasologiniai, 
botaniniai, zoologiniai, botani-
niai-zoologiniai, genetiniai

Kultūriniai Archeologiniai, istoriniai, 
etnokultūriniai, urbanisti niai/
architektūriniai

Kompleksiniai Kraštovaizdžio, kartografiniai

Paveldo objek-
tai/ paminklai

Gamtos paveldo Geologiniai, geomorfologiniai, 
hidrografiniai, hidrogeologin-
iai, botaniniai, zoologiniai

Kultūros paveldo Archeologiniai, mitologiniai, 
memorialiniai, architektūriniai/
inžineriniai, dailės

ekologinės 
apsaugos prio
riteto teritorijos

Ekologinės 
apsaugos zonos

Bendrosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio 
ir laukų, požeminių vandenų (vandenviečių) paviršinio 
vandens telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto 
apsaugos);
Buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų ir 
draustinių, paveldo objektų apsaugos);
Fizinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinių geodezinių 
paveldo punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, 
ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos);
regimosios (vizualinės) apsaugos (paveldo objektų, as-
tronomijos observatorijų, aerodromų bei kitų infrastruktūros 
objektų apsaugos);
Sanitarinės apsaugos (gamybinių ir komunalinių objektų, 
žemės ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros objektų 
apsaugos)

Atkuriamosios 
apsaugos prio
riteto teritorijos

Atkuriamieji 
sklypai

Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, 
požeminio vandens, kt. atsinaujinantiesiems ištekliams 
atkurti

Genetiniai 
sklypai

Sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems genetiniams 
ištekliams išlaikyti
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Kompleksinės sau
gomos teritorijos

Va l s t y b i n i a i 
parkai

Nacionaliniai, istoriniai nacionaliniai, regioniniai, istoriniai 
regioniniai

B i o s f e r o s 
stebėsenos teri-
torijos

Biosferos rezervatai
Biosferos poligonai

Draustiniai – saugomos teritorijos, įkurtos moksliniu ir pažintiniu požiūriu vertin-
goms gamtos ir (ar) kultūros vietovėms, jose esantiems gamtos ir kultūros paveldo teri-
toriniams kompleksams ir objektams (vertybėms), kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei 
bei genetiniam fondui išsaugoti. Šiose teritorijose esančios vertybės saugomos tose 
vietovėse nenutraukiant ūkinės veiklos.

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį 
išskiriami gamtiniai (geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, pedologiniai, botaniniai, 
zoologiniai, botaniniai–zoologiniai, genetiniai, telmologiniai, talasologiniai), kultūriniai 
(archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, urbanistiniai/architektūriniai) ir kompleksiniai 
(kraštovaizdžio, kartografiniai) draustiniai. Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatu-
mus gali būti valstybiniai draustiniai, savivaldybių draustiniai ir draustiniai, esantys valsty-
biniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose.

Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo 
objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas spe-
cialus apsaugos ir naudojimo režimas. Vertingiausi paveldo objektai skelbiami gamtos 
arba kultūros paminklais.

Paveldo objektai skirstomi į gamtos paveldo objektus/saugomus kraštovaizdžio ob-
jektus (geologinius, geomorfologinius, hidrogeologinius, hidrografinius, botaninius, zo-
ologinius) ir kultūros paveldo objektus/nekilnojamąsias kultūros vertybes (archeologines, 
mitologines (sakralines)/istorines / memorialines / architektūrines / inžinerines, dailės ).

Geologiniai gamtos paveldo objektai – tai išskirtinių dydžių rieduliai, uolos, 
smegduobės ir olos, tipiškos arba unikalios, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, 
fosilijų ir mineralų radavietės. Geomorfologiniai – išskirtinių dydžių ir išvaizdos reljefo 
formos: kalvos, gūburiai, atragiai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo for-
mos. Hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės. Hi-
drografiniai – išskirtinių dydžių rėvos, senvagės, salos, kriokliai ir kiti hidrografinio 
tinklo elementai. Botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrolog-
iniu bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių 
augavietės (buveinės), unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, dendrologiniai rinki-
niai, dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai. Zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių 
radavietės (veisinimosi ir maitinimosi vietos), gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių liz-
dai, kitos gyvūnų veiklos retenybės. 

Archeologiniai kultūros paveldo objektai – tai piliakalniai, kiti senovės gynybin-
iai įtvirtinimai ar jų liekanos, senovės gyvenimo, gavybos, gamybos ir laidojimo vietos, 
kūlgrindos ir kitos senovės kelių liekanos, hidrotechniniai įrenginiai, kiti archeologiniai 
objektai ar vietos. Mitologiniai (sakraliniai) / istoriniai / memorialiniai – alkais vadina-
mos ir kitos senovės kulto vietos, akmenys su senovės žmogaus veiklos žymėmis ar kiti 
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žodinėje tautos kūryboje išgarsinti objektai bei vietos, taip pat dabartinių tikybų vertina-
mos vietos; vietos ir (ar) statiniai, susiję su svarbiais visuomenės, kultūros ar valstybės 
istorijos įvykiais ar asmenybėmis, taip pat išgarsinti literatūros ar kitais meno kūriniais, 
neveikiančios kapinės ar jų dalys, karių kapinės, sukilėlių, partizanų, kitų pasipriešinimo 
okupantams dalyvių (rezistentų), žymių visuomenės, kultūros, valstybės veikėjų kapai, 
laidojimo vietos. Architektūriniai / inžineriniai – reikšmingais pripažinti gyvenamieji 
ir negyvenamieji pastatai, jų dalys ir priklausiniai, pastatų kompleksai ir ansambliai, 
dvarų parkai, kitos vientisos architektūrinės kompozicijos, ryšiais susietos statinių ir kitų 
kūrinių grupės bei vietos, taip pat reikšmingais pripažinti inžineriniai techniniai statiniai: 
tiltai, tuneliai, užtvankos, malūnai, melioracijos įrenginiai, malūnų ar kitokia gamybinė ar 
technologinė įranga. Dailės – reikšmingais pripažinti monumentaliosios dailės kūriniai, 
koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, monumentalūs kryžiai, memorialiniai statiniai ir 
kiti dailės kūriniai, tiesiogiai susiję su jų užimama bei naudojimui reikalinga teritorija. 

Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu 
pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo 
programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės 
zonos. Kompleksinėms saugomoms teritorijoms priskiriami valstybiniai parkai ir bios-
feros stebėsenos (monitoringo) teritorijos.

Valstybiniai parkai – tai didelio ploto saugomos teritorijos, įkurtos gamtiniu, kultūriniu 
ir rekreacijos požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarky-
mas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. Pagal 
reikšmę valstybiniai parkai skirstomi į nacionalinius ir regioninius parkus.

Nacionaliniai parkai – tai saugomos teritorijos, įsteigtos nacionalinės svarbos gam-
tiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam šalies etnokultūrinių sričių 
gamtos ir kultūros savitumus, saugoti ir tvarkyti. Istorinių Lietuvos valstybingumo centrų 
kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti kuriami istoriniai nacionalin-
iai parkai.

Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreacin-
iu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam 
ir ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams 
kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti kuriami istoriniai regioniniai parkai. 

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – tai saugomos teritorijos, įsteigtos 
globalinei ir regioninei biosferos stebėsenai (monitoringui) ir gamtosaugos eksperi-
mentams vykdyti, taip pat juose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. Joms priskiri-
ami biosferos rezervatai ir biosferos poligonai. 

Biosferos rezervatai kuriami tarptautinei biosferos pokyčių stebėsenai (monitoringo) 
programai įgyvendinti ir gamtosaugos eksperimentams reprezentaciniuose natūraliuose 
gamtinių zonų kompleksuose bei juos supančiose teritorijose atlikti. Biosferos poligo-
nai steigiami nacionalinei ir regioninei aplinkos stebėsenai (monitoringui) ypatingą 
geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose.

Lietuvoje saugomų teritorijų sistemai dar priskiriamos ekologinės apsaugos prior-
iteto ir atkuriamosios apsaugos prioriteto saugomos teritorijos.

Ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančios) teritorijos – tai teritorijos, kuriose 
užtikrinama bendra ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo 
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poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei ob-
jektams (vertybėms), izoliuoti juos nuo neigiamo veiklos poveikio, sumažinti neigiamą 
ūkinių objektų poveikį žmogui ir aplinkai, taip pat užtikrinti ūkio objektų veiklą. 

Šiai saugomų teritorijų kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos: ben-
drosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų apsaugos, požeminių 
vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus 
karsto apsaugos), buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų ir draustinių, pavel-
do objektų apsaugos), fizinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinių geodezinių pavel-
do punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros 
objektų apsaugos), regimosios apsaugos (paveldo objektų, astronomijos observatorijų, 
aerodromų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos), sanitarinės apsaugos (gamybinių 
ir komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros objektų) ir 
rezervuojančiosios apsaugos (perspektyvių naudingųjų iškasenų plotų). Jose nustatomi 
veiklos apribojimai, norint apsaugoti gretimas teritorijas ar objektus, taip pat aplinką nuo 
galimo neigiamo veiklos poveikio. 

Atkuriamosios apsaugos prioriteto (atkuriančiosios ir palaikančiosios) teritorijos 
– tai teritorijos, kuriose saugomi, atkuriami, palaikomi, gausinami bei ribotai naudojami 
veiklai ir visuomenei svarbūs gamtos ištekliai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai 
sklypai. Atkuriamieji sklypai – tai saugomos teritorijos, skirtos veiklos nuskurdintoms 

gamtos išteklių rūšims 
arba jų kompleksams ap-
saugoti, atkurti, pagausinti 
bei ribotai naudoti gam-
tos išteklius. Genetiniai 
sklypai – saugomos teri-
torijos, skirtos sėkliniams 
medelynams ar kitų rūšių 
natūraliems genetiniams 
ištekliams išlaikyti.

Saugomų teritorijų 
plotai pagal jų kategorijas 
pateikti 4.2 lentelėje ir 5 
pav.

5 pav. Saugomų teritorijų ir 
saugotinų vietovių sistema 
(Bučas, 2001)
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4.2 lentelė. Saugomų teritorijų kategorijos ir jų plotai (2006 01 01)

Kategorija Kiekis Plotas (ha)
Šalies teritorijos dalis 
(%)

1 2 3 4
rezervatai 6 18760
Valstybiniai rezervatai 5 18651 0,29
Gamtiniai 3 18408 0,28
Kultūriniai 2 243 0,01

1 2 3 4
rezervatinės apyrubės 1 109 0,002
Draustiniai 373 177994 2,72
Valstybiniai draustiniai 261 165945 2,54
Kraštovaizdžio 48 54358 0,83
Geologiniai 10 631 0,01
Geomorfologiniai 40 22800 0,35
Hidrografiniai 34 12890 0,20
Pedologiniai 11 1272 0,02
Botaniniai 32 5203 0,08
Zoologiniai 30 13650 0,21
ornitologiniai 10 2900
ichtiologiniai 10 10144
teriologiniai 1 8
herpetologiniai, 
entomologiniai

3
6

124
474

Botaniniai-zoologiniai 16 17255 0,26
telmologiniai 39 23868 0,37
talasologiniai 1 14027 0,21
Savivaldybių draustiniai 112 12040 0,18
Kraštovaizdžio 19 5062 0,08
Geomorfologiniai 4 544 0,01
Hidrografiniai 4 569 0,01
Botaniniai 34 2154 0,03
Zoologiniai 25 1325 0,02
ornitologiniai 12 804
teriologiniai 11 304
herpetologiniai 1 1
entomologiniai 1 216
Botaniniai-zoologiniai 24 2310 0,03
telmologiniai 2 76 0,001
Valstybiniai parkai 35 593868 9,14
Nacionaliniai parkai 5 156946 2,40
regioniniai parkai 30 436922 6,73
Biosferos rezervai 1 18490 0,28
Biosferos poligonai 26 188777 2,63
Iš viso: 997880 15,3
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Lietuvoje saugomų teritorijų valdymas, t.y. valstybės politikos įgyvendinimas apsau-
gos ir tvarkymo srityje, kraštovaizdžio biologinės įvairovės išsaugojimas ir kt. klausimai 
patikėti Aplinkos ministerijos Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir Kultūros min-
isterijos saugomų teritorijų skyriui. Šios tarnybos steigia saugomų teritorijų direkcijas, 
kontroliuoja jų veiklą, rengia saugomų teritorijų tikslines programas, koordinuoja ir kon-
troliuoja jų veiklą, tvarko saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų apskaitą, tvarko 
saugomų teritorijų valstybės kadastrą, atlieka kitas funkcijas.

4.1. pasaulio paveldo teritorijos
Pasaulio paveldo objektų sąrašas pradėtas ruošti, įgyvendinant Pasaulio kultūros ir 

gamtos paveldo globos konvenciją, priimtą Jungtinių tautų mokymo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCo) generalinėje konferencijoje 1972 m. Ši konvencija sujungė 
gamtos ir kultūros paveldo apsaugą. Konvenciją, 2006 m. duomenimis, yra ratifikavusi 
181 šalis.

Lietuva į UNESCo buvo priimta 1991 m., 1993 m. buvo įsteigta Lietuvos respub-
likos nuolatinė atstovybė prie šios organizacijos. Valstybė, tapusi konvencijos šalimi, 
įsipareigoja globoti kultūros ir gamtos paveldą tiek savo, tiek kitų Konvenciją pasirašiusių 
valstybių teritorijose. 

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija yra tarptautinis dokumen-
tas, kuriame kalbama apie bendrą kultūros ir gamtos saugojimą. Saugomos teritorijos, 
įrašytos į šį sąrašą, yra žinomiausios pasaulyje.

Už minėtos konvencijos įgyvendinimą atsakingas Pasaulio paveldo komitetas, kurį 
sudaro 21 valstybė, besikeičianti rotacijos principu kas 6 metai. Šis komitetas priima spren-
dimus dėl objektų (vertybių) įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą, vertina sąraše esančių 
objektų būklę, skatina valstybes imtis priemonių, jeigu objektai neatitinka keliamų jiems 
reikalavimų.

Pasaulio paveldo komiteto sprendimus įgyvendina ir organizacinį darbą atlieka Pas-
aulio paveldo centras. 

Pasaulio paveldo komitetas objektus atrenka pagal patvirtintus 10 bendrų kriterijų. 
Jeigu objektas atitinka bent vieną kriterijų, jis įtraukiamas į Pasaulio paveldo sąrašą. Šiame 
sąraše yra įtraukta 812 objektų, iš jų 628 kultūros, 160 gamtos ir 24 mišrūs. Šie objektai 
išsidėstę 137 valstybėse. Lietuvoje į šį sąrašą įrašytos 4 vietovės: Vilniaus senamiestis 
(1994 m.), Kuršių Nerijos nacionalinis parkas (2000 m.), Kernavės kultūrinis rezervatas 
(2004 m.) ir Struvės geodezinis lankas (2005 m.) Pateikta paraiška dėl trakų nacionalinio 
parko įtraukimo į minėtą sąrašą.

4.2. ramsaro konvencijos saugomos teritorijos
Siekiant išsaugoti šlapžemes ateities kartoms, 1971 m. ramsaro mieste (Iranas) 

pasirašyta konvencija, vadinama ramsaro konvencija, dėl šlapžemių, turinčių tarptautinę 
reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai. Šią konvenciją pasirašiusios 147 
šalys, tarp jų ir Lietuva, kuri šią konvenciją ratifikavo 1993 m. Bendras pasaulyje 
ramsaro konvencijos apsaugos statusą turinčių teritorijų plotas sudaro apie 129 mln. 
ha. Lietuvoje į ramsaro saugomų tarptautinės reikšmės šlapžemių sąrašą įrašyta 5 gam-
tiniu požiūriu teritorijos: Čepkelių, Kamanų Viešvilės rezervatai, dalis Žuvinto bios-
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feros rezervato ir Nemuno deltos regioninis parkas. Bendras šių teritorijų plotas – 50,4 
tūkst. ha. Pateikta paraiška dėl Labanoro regioninio parko Girutiško rezervato įtraukimo 
į minėtą sąrašą. Lietuvoje yra ir daugiau šlapžemių, atitinkančių konvencijos nuostatų 
kriterijus, todėl tikėtina, kad ateityje tokių teritorijų skaičius šalyje didės.

4.3. europos ekologinio tinklo natura 2000 teritorijos lietuvoje
Lietuvai tapus ES nare, pradėtas kurti Europos ekologinis tinklas Natura 2000 – tai 

europinės svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių 
apsaugai svarbių teritorijų, skirtas saugoti, palaikyti ir prireikus atkuri natūralius buveinių 
tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje (Bačkytė ir kt., 2006).

Natura 2000 tinklą sudarančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kūrimo mecha-
nizmai skiriasi. Paukščių direktyva nustato paprastesnę atrinktų saugotinų teritorijų 
steigimo tvarką. Šalys narės pagal nustatytus kriterijus atrenka saugotinas vietoves, 
įsteigia jose specialias saugomas teritorijas ir informaciją apie jas pateikia Europos 
Komisijai. Buveinių direktyva numato daugiau etapų:

• I etapas – šalis narė pagal nustatytus kriterijus atrenka vietoves, svarbias natūralių 
buveinių ir rūšių apsaugai, ir jų sąrašą pateikia Europos Komisijai;

• II etapas – Europos Komisija vertina pateiktą vietovių sąrašą viso biogeografinio 
regiono kontekstu, šalis narė prireikus atrenka papildomas vietoves ir papildo ankstesnį 
sąrašą, o Europos Komisija patvirtina galutinį biogeografinio regiono Bendrijos svarbos 
vietovių (angl. “Sites of Community Importance”) sąrašą;

• III etapas – per 6 metus šalis narė įsteigia vietovėse specialios apsaugos teritorijas 
(angl. “Special Areas of Conservation”).

Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymas nustato tvarką, kaip paukščių 
ar buveinių apsaugai svarbios teritorijos steigiamos Lietuvoje. Pagal šį įstatymą 
Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu nustato ribas ir patvirtina saugomų teritorijų 
arba jų dalių, kurioms suteikiamas Natura 2000 teritorijų statusas, sąrašą.

Lietuvos sąlygoms pritaikyti paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijai 
buvo patvirtinti aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 22, o buveinių ap-
saugai svarbių teritorijų atrankos kriterijai patvirtinti 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu 
Nr. 219.

2004–2005 m. saugomų teritorijų sistema papildyta Europos Bendrijos svarbos 
Natura 2000 teritorijomis, steigiamomis įgyvendinant Europos Sąjungos Paukščių ir 
Buveinių direktyvų reikalavimus. 41 Lietuvos saugoma teritorija arba jos dalis įtraukta 
į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, įsteigtos 32 naujos paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos, parengti ribų planai dar 4 paukščių apsaugai svarbioms teritori-
joms įkurti.

Saugomų teritorijų plotai Lietuvoje pagal Natura 2000 tinklą pateikti 4.3 lentelėje.
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4.3 lentelė. Natura 2000 teritorijos (2006 01 01)

natura 2000 teritorijos procen-
tais nuo 
šalies 
teritorijos

persiden-
giančios 1 
ir 2 terito
rijos (ha)

skaičius plotas

iš viso iš jų 
jūrinių

iš viso iš jų jūrinių

Paukščių apsaugai 
svarbios teritorijos

73 3 523580 44802 8,0 391623

Buveinių apsaugai 
svarbios teritorijos

266 4 649271 76444 9,9

Iš viso: 339 7 781229 76444 11,9

4.4. raudonoji knyga

Ši knyga pradėta leisti 1966 m. tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos 
sąjungos. tai informacinio ir rekomendacinio pobūdžio dokumentas, informuojantis apie 
retas ir nykstančias žinduolių, paukščių, varlių, roplių, gėlųjų vandenų žuvų, kitų gyvūnų, 
taip pat įvairių augalų rūšis. Ši knyga – ne įstatymas, ne tarptautinė konvencija, kurių 
būtina laikytis, tačiau jos veiksmingumas ir moralinis poveikis labai didelis.

Lietuvoje ši knyga įsteigta 1976 m., išleista 1981 m. tai juridinis valstybės dokumen-
tas, kurio pagrindu organizuojama retų ir nykstančių gyvūnų, grybų, augalų rūšių apsauga.

1992 m. išleistoje knygoje rūšys suskirstytos į 5 kategorijas: išnykusios, išnykstančios, 
sparčiai nykstančios, retas ir nepakankamai ištirtas, išsaugotas. Lietuvos raudonojoje kny-
goje įrašyta 501 nykstanti arba reta gyvūnų, augalų ir grybų rūšis.

2007 m. išleista nauja Lietuvos raudonoji knyga, kurioje įtrauka apie 800 augalų, 
grybų ir gyvūnų rūšių.

Išanalizavus Lietuvos ir skirtingų šalių patirtį galima teigti, kad visame pasaulyje 
išsaugojimo sistema darosi vis sudėtingesnė ir labiau išplėtota. Saugomos teritorijos 
pamažu tampa integruota gamtosaugos (aplinkosaugos) dalimi, jų tvarkymas neatskiria-
mas nei nuo bendrojo šalies (darnios plėtros), nei nuo žemėnaudos ar ūkių sektorių poli-
tikos, ūkio sektorių planavimo, ypač nuo regioninio planavimo. 
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5. ŽemėS ūKio teritorijoS

5.1. Žemės ūkio kraštotvarkinė samprata

Lietuvių kalboje terminas žemės ūkio (agrarinis) kraštovaizdis dažnai tapatinamas su 
terminu kaimo kraštovaizdis. Kaimo kraštovaizdis – tai antropogenizuoto kraštovaizdžio, 
kurio teritorinėje struktūroje vyrauja žemės ūkio naudmenos, funkcinis tipas (Bučas, 
2001). Mokslinėje literatūroje žemės ūkio arba agrarinis terminai vartojami gamybinei 
funkcijai nusakyti ir skirti žemės ūkio naudmenoms apibūdinti. Kaimo kraštovaizdis yra 
bendresnis terminas, nes, be žemės ūkio naudmenų, apima jose esančias gyvenvietes, ke-
lius, elektros tinklus ir kitus juose esančius statinius bei visą kaimo darbo ir poilsio terpę, 
išskyrus miškus.

Kaimo kraštovaizdyje ypač glaudžiai susijusios gamtinės ir socialinės-ekonominės 
antropogenizuoto kraštovaizdžio sferos (Bučas, 2001).

Gamtinės sferos pagrindinis komponentas yra dirva – viršutinis žemės plutos sluok-
snis, kuriame sąveikauja litosferos, biosferos, atmosferos ir hidrosferos elementai. Lietu-
voje dirvožemiai susiformavo iš moreninių, fliuvioglacialinės, limnoglacialinės, aliuvinės 
ir kt. kilmės dirvodarinių uolienų, veikiamų jaurėjimo, velėnėjimo, glėjėjimo, pelkėjimo 
ir kt. procesų bei įvairių jų derinių, todėl jie įgyja ir keičia savo struktūrą. Socialinę–
ekonominę sferą sudaro daugybė vienas kitą sąlygojančių antropogeninių elementų bei 
komponentų (detaliau žiūrėti Bučas, 2001). 

Kaimo kraštovaizdis yra dinamiškas, nuolat kintantis ir pats seniausias iš visų Lietu-
vos antropogenizuotų kraštovaizdžio tipų (apie kaimo kraštovaizdžio kaitą ir savitumo 
požymius detaliau žiūrėti Povilaitis, 2000). Nurodytame leidinyje kaimo turizmo bei 
karstinių žemių kraštotvarkos klausimai neaptariami, todėl jie detaliau nagrinėjami kitu-
ose skyriuose.

5.2. Kaimo turizmas
Lietuvoje yra apie 20 tūkst. kaimų, daugelis iš jų vienkiemiai. Kaimuose pagrindinė 

veiklos sritis yra žemės ūkio produkcijos gamyba ir dalinis jos perdirbimas. tačiau kaimas 
atlieka kraštovaizdžio ir gamtos apsaugos, ekologinės pusiausvyros bei rekreacinės terito-
rijos funkcijas (Armaitienė, 1999). Kaimas aprūpina ekologiškais žemės ūkio produktais, 
teikia miesto gyventojams poilsį.

Lietuvai tapus ES nare kaimo plėtros aktualijos įgyja didesnę reikšmę bendroje 
žemės ūkio politikoje. ES kasmet vis didesnis dėmesys skiriamas kaimo bei tvaraus žemės 
ūkio plėtrai, kuri atsiskleidžia konkurencingumo didinimu, regionų plėtra, aplinkos ir 
gyvenimo kokybės gerinimu. Ypač daug dėmesio skiriama kaimo ekonomikai stiprinti ir 
diversifikuoti, nes ūkininkavimas praranda savo dominuojantį vaidmenį kaime. Dabartinė 
ES kaimo plėtros politika skatina pastebėti kaimo vietovių pranašumus, atskleidžiant 
kultūrinius, etninius, kraštovaizdžio, gamtinės aplinkos savitumus ir skatinant smulkaus 
verslo kaime plėtrą (Sirusienė, 2007). Viena iš turinčių paklausą diversifikuotų veiklų 
kaime – turizmo paslaugos.

2002 m. Nr.IX–1211 priimtas Seimo „Lietuvos respublikos turizmo įstatymas“ ir 
įstatymų lydimieji aktai nustato, kad kaimo turizmas yra turizmo paslauga, t.y. veikla, 
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kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, in-
formacijos, pramogų ir kiti poreikiai.

Kaimo turizmas skiriasi nuo kitų poilsio formų savo ramumu, sąlyčiu su gamta, kai-
mo gyvenimo būdo pažinimu tiesioginiu bendravimu su sodybos šeimininku ir jo šeima. 
Kaimo turizmas – tai gana sudėtinga veikla, kuriai būdinga ištirta poilsio paslaugų grupė, 
viena kitą papildanti. A.Urbis ir kt. išskiria šias kaimo turizmo rūšis:

• agroturizmas;
• pramoginis;
• kultūrinis pažintinis;
• gamtinis pažintinis;
• profesinis;
• etninis;
• religinis.
Agroturizmas – kai turistai atvyksta į kaimą susipažinti su tradicine ar šiuolaikine 
žemdirbyste arba atskirais jos elementais ir dalyvauti žemės ūkio gamybos procese.
Pramoginis – tai kelionė į kaimą, dažniausiai savaitgaliais norint linksmai ir pras-
mingai praleisti laisvalaikį.
Kultūrinis pažintinis – kai norima susipažinti su kaimo vietovėje esančiomis 
kultūrinėmis vertybėmis: koplytstulpiais, koplytėlėmis, kapinėmis, piliakalniais, 
įdomiomis sodybomis, atskirais kaimais, dvarais ir kt.
Gamtinis pažintinis – kai siekiama pabūti gamtoje (grybauti, uogauti, medžioti), 
susipažinti su gamtos įdomybėmis – medžiais, akmenimis, gyvūnais ir kt.
Profesinis – tai kelionės, susijusios su profesiniais interesais kaime.
Etninis – kai norima aplankyti gimtąsias vietas, apsistoti pas kaime gyvenančius 
gimines.
Religinis – tai kelionės, kurių tikslas atlikti kokias nors religines procedūras, misijas.
Kaimo turizmas nėra nauja turizmo forma nei Lietuvoje, nei kitose šalyse. Bėgant 

šimtmečiams vyko migracija iš kaimo į miestą, ir atvirkščiai. tai priklausė nuo kiekvi-
enos valstybės vystymosi, santvarkų pasikeitimų ir kt. (Hoffman, 1997). Daugeliui 
žmonių kaimo turizmas nebuvo atotrūkis nuo darbo ar kasdieninės veiklos pakeitimas, 
siekiant atgauti fizinę ir dvasinę energiją. Dažnai apsilankymai kaime susiję su žemės 
ūkio darbų sezoniškumu (sėja, derliaus nuėmimas) bei metų laikotarpiu (vasara – atosto-
gos kaime, intensyvus žvejybos laikotarpis ir kt.). Ypač sparčiai kaimo turizmas pradėjo 
plėtotis atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę. Daugeliui gyventojų buvo atstatyta žemės 
nuosavybė, ir prasidėjo privatus verslas žemės ūkyje. tačiau pereinant nuo planinės 
prie rinkos ekonomikos Lietuvoje kilo ekonominė krizė, kuri paveikė visas ūkio šakas, 
ypač žemės ūkį. Šios priežastys paskatino kaimo žmones ieškoti kitų papildomų pajamų 
šaltinių, viena iš jų – kaimo turizmas. (Armaitienė ir kt.,1999).

1994–1995 m. pradėjus bendradarbiauti Lietuvos ir Danijos žemės ūkio konsultavimo 
tarnyboms Klaipėdos, trakų, Varėnos ir Zarasų raj. įsteigta kaimo turizmo konsultavimo 
tarnyba. 1997 m. priėmė turistus apie 100 ūkių, daugiausia Šilutės, Zarasų ir trakų r. tais 
pačiais metais išleistas pirmasis „Lietuvos kaimo turizmo katalogas“, kuriame reklamuoja-
mos 63 sodybos. Išleistas kitas katalogas – „Poilsis kaime“, kuriame taip pat reklamuoja-
mos 63 sodybos. Po metų šie katalogai papildyti. Kaimo turizmas pradedamas reklamuoti 
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moderniais būdais – sukurti internetiniai puslapiai apie sodybas, paruoštas vaizdo katalo-
gas. Prasidėjo intensyvus ir sistemingas žmonių, užsiimančių kaimo turizmo verslu, mo-
kymas. 1997 m. Kretingos aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje pradedami rengti kaimo 
turizmo organizatoriai. Vėliau šios srities specialistai pradėti rengti Vilniaus, Utenos ir kt. 
aukštesniosiose ir žemės ūkio mokyklose.

Šio verslo organizatoriai pradėjo burtis į įvairias visuomenines organizacijas. 1997 
m. prie Žemės ūkio rūmų įsteigta Lietuvos kaimo turizmo asociacija, o įvairiuose šalies 
rajonuose pradėjo kurtis kaimo turizmo bendrijos.

1998 m. priimtas „Lietuvos respublikos turizmo įstatymas“, 2002 m. priimtas jo 
pakeitimas, kuriuose kaimo turizmas įteisintas kaip viena iš turistų apgyvendinimo formų. 
Patvirtintos paslaugų teikimo taisyklės ir daugelis kitų dokumentų. Parengta Lietuvos 
kaimo turizmo programa.

Pastaraisiais metais Lietuvoje kasmet didėja ne tik atvykstamojo turizmo apimtys, bet 
ir vietos turizmas. Pagal statistikos departamento duomenis, Lietuvos kelionių organizatoriai 
per 2005 m. aptarnavo 136,4 tūkst. užsienio turistų, tai 18,9 % daugiau nei per 2004 m. 2005 
m. šalyje keliavo 1903,6 tūkst. vietinių turistų ir 8204,8 tūkst. vietinių vienadienių lankytojų. 
Daugiausia turistų apsigyvena miestuose, tačiau ypač didelę paklausą turi poilsis kaimo tur-
izmo sodybose. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 700 kaimo turizmo sodybų, prognozuojama, 
kad skaičius iki 2013 metų padidės apie 30 % (Sirusienė, 2007). 

Kad kaimo turizmas turėtų paklausą tarp turistų ši paslauga turi atitikti šiuos pagrin-
dinius kriterijus:

• sodybos vieta, susisiekimas, sodybos išplanavimas;
• kraštovaizdis apie sodybą;
• gyvenimo, maitinimo, poilsio patalpos, jų apstatymas, inventorius;
• poilsio, maitinimo organizavimas;
• aptarnavimo kultūra.

Kol turistai nepabus 
sodyboje, nepabendraus su 
šeimininkais, tol negalės 
įvertinti poilsio paslaugos 
kokybės (Astromskienė ir 
kt., 2005).

Kaimo turizmas 
turi įtakos kaimo ben-
druomenei ir aplinkai, 
kuri turi teigiamą bei 
neigiamą poveikį (6 pav.) 
(Armaitienė ir kt., 1999).

6 pav. Kaimo turizmo poveikis vietinei bendruomenei
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Kaimo turizmas turi įtakos ne tik vietinei bendruomenei, tačiau ir regionui bei visai 
šaliai. Iš turizmo paslaugų gaunamos nemažos pajamos, kuriamos naujos darbo vietos, 
didėja kitų paslaugų, plečiasi kaimo techninė infrastruktūra bei gerėja bendras kaimo so-
cialinis gyvenimas.

Kaimo turizmo paslaugai teikti gali būti naudojami šie statiniai ir patalpos: 
individualūs gyvenamieji namai, ūkininkų sodybos ar jų dalys (svirnai, pirtys ir kt.), va-
sarnamiai, sodo, žvejų, medžiotojų nameliai arba apgyvendinti pritaikyti laivai. Kaimo 
turizmo paslaugą sudaro:

• turistų apgyvendinimas;
• maitinimas;
• pramogų (poilsio) ir kitų poreikių tenkinimas.

Šią paslaugą gali teikti verslo liudijimą turintys fiziniai ir juridiniai asmenys kaimo 
gyvenamojoje vietovėje ir mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų (de-
taliau žr. Lietuvos..., 2002).

Kaimo turizmo veikla dažniausiai užsiimama gražesnėje natūralioje gamtinėje 
aplinkoje įsikūrusiose sodybose: prie vandens telkinių, miško, nelygaus reljefo vietovėse. 
Lietuvoje pagrindinės turizmo trasos ir židiniai paprastai sutampa su vaizdingiausiomis 
teritorijomis (upių slėniai, ežeringos aukštumos ir kt.), kuriose gausu kultūros ir gamtos 
paminklų (7 pav.).

7 pav. rekreacinių teritorijų plėtra (Bučas, 2001)

tačiau sodybai jaukumą galima sukurti ir patiems: tinkamas pastatų, statinių 
išdėstymas, želdinių įveisimas, aplinkos sutvarkymas. Jaukios sodybos kūrimas susideda 
iš daugelio kraštovaizdžio elementų formavimo (8 pav.). (Astromskienė, 2005).
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8 pav. Kraštovaizdžio formavimas

Sodybos planavimas pradedamas nuo atskirų statinių išdėstymo įvertinant esamą 
reljefą, želdinius, esamas požemines komunikacijas ir kt., tačiau ir nuo sodybos stiliaus 
bei paskirties. tam rengiamas detalusis teritorijos planas. Kuo originaliau bus parengtas 
detalusis planas, tuo sodyba bus jaukesnė ir gražesnė. reljefas yra viso kraštovaizdžio 
pamatas, kuris apima žemės paviršiaus visumą: kalnai, kalvos, lygumos, žemumos, šlaitai, 
slėniai, raguvos, daubos ir kt. Kraštovaizdis apima natūralius gamtinius išteklius (orą, 
augaliją, grybiją, gyvūniją, dirvožemį, uolienas, vidaus vandenis) ir žmogaus sukurtus 
statinius, įrenginius bei kt.

Lietuvoje įkurtas poilsiui skirtas sodybas galima suskirstyti į šiuolaikines (moder-
nias) ir etnografines. Etnografinėse sodybose būdingi mediniai pastatai, jų išdėstymas, 
architektūra bei dominuoja etninio Lietuvos kaimo regiono bruožai (detaliau žr. 
Astromskienė, 2005).

Planuojant kaimo turizmo sodybas reikia apskaičiuoti, kiek turistų galima priimti, 
kokio pobūdžio poilsis jiems bus pasiūlytas ir kokios bus sudarytos sąlygos. tam nau-
dojami jau esami statiniai ir kiti įrenginiai arba jie rekonstruojami, plečiami, planuojami 
visai nauji ir sudaromas detalusis sklypo planas. Jis braižomas masteliu 1:100÷1:500, 
tačiau atskiros detalės braižomos 1:50 arba 1:20.

Detaliajame sklypo plane suprojektuojami visi pastatai, požeminės ir oro komuni-
kacijos, keliai, takai, įvairios paskirties aikštelės ir t.t. Jeigu yra geodezinis sklypo planas, 
nuo jo nubraižomos reljefą žyminčios linijos (horizontalės). Sudarant tokį planą reikia 
tinkamai išanalizuoti sklypo padėtį: gruntą, augaliją, reljefą, gruntinius vandenis, saulės 
apšvietimą, vyraujančių vėjų kryptį, mikroklimato ypatybes, artimiausių sklypų arba 
vietovių ypatybes.

tik gerai išnagrinėjus sklypo padėtį, privalumus ir sudėtingas vietas pradedama 
projektuoti pagal statybos techninio reglamento reikalavimus (Str 1.01.06:2002, Str 
1.01.07:2002, Str 1.05.06:2002 ir kt.). Projektuojant kaimo turizmo paslaugoms sodybą, 
reikia gerai išstudijuoti teisinius dokumentus, susijusius su reikalavimais patalpoms ir 
aplinkai (Valstybinio turizmo, 2003).
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tokios sodybos patalpos ir aplinka turi užtikrinti sodybos savininkų ir turistų 
saugumą, sveikatą ir gerą poilsį. Svarbiausias akcentas – švara ir tvarkingumas.

Poilsiautojui renkantis laisvalaikį praleisti kaimo turizmo sodyboje iškyla daug 
klausimų.

Į paminėtus ir nepaminėtus klausimus galima atsakyti sprendžiant pagal suteikiamą 
kaimo turizmo sodybai kategoriją. Lietuvos kaimo turizmo asociacija savo nariams suteikia 
keturias kategorijas: vieno, dviejų, trijų, keturių gandrų ženklus. Kategorijos suteikiamos 
laikantis Europos šalyse taikomos sodybų konfortiškumo nustatymo patirties. tam Lietu-
vos kaimo turizmo asociacijos taryba parengusi ir patvirtinusi klasifikavimo nuostatus. 
Pvz., vienas gandras suteikiamas sodyboms, kuriose nėra vandentiekio, tualetas yra lauke, 
poilsio kambarys su televizoriumi yra bendras su sodybos šeimininkais. Gyvenamosios 
patalpos yra ne tik gyvenamajame name, bet ir svirnuose, daržinėse, palapinėse. Maitinimą 
gali organizuoti sodybos šeimininkas arba patys poilsiautojai.

Pastaraisiais metais kaimo turizmo sodybose ryškėja nauja specializacija – įvairių 
konferencijų, seminarų, mokymo kursų organizavimas ne įprastinėje darbo vietoje, o kito-
je aplinkoje, kuri leidžia besimokantiems atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių ir įprastinės 
aplinkos.

5.3. Karstinių žemių kraštotvarka
Lietuvoje paviršiniai karstiniai dariniai būdingi Biržų, Pasvalio, Panevėžio ir 

radviliškio rajonams. Jie užima apie 400 km2 teritoriją, kuri vadinama aktyvaus karsto 
zona (taminskas, 1999). Dauguma paviršinių karstinių darinių yra sausos arba sezoniškai 
vandens papildomos neigiamos reljefo formos. Jos Lietuvoje vadinamos įvairiais vardais: 
karstinės duobės, duobės, įgriuvos, smegduobės ir kt.

Šiaurės Lietuvos karstiniame regione vandeniui tirpinant viršutinio demono gipsus 
(CaSo4 x 2H2o) ir dolomitus [CaMg(Co3)2], esančius po kvartero uolienų storyme, susidaro 
požeminių tuštumų. Smegduobės yra karstinės denudacijos atspindys žemės paviršiuje. Karst-
ine denudacija vadinamas karstėjančių uolienų tirpimas ir išnešimas su vandens nuotėkiu 
(taminskas, 1999). Šis procesas priklauso nuo daugelio veiksnių (Karst..., 2003). Visus 
juos galima suskirstyti į dvi grupes: pirmoji – geologiniai–geomorfologiniai, antroji – hi-
drogeologiniai–hidrologiniai. Manoma, kad karstinės denudacijos intensyvumą, be gamtinių 
sąlygų, lemia ir antropogeniniai veiksniai. Nustatyta, kad Šiaurės Lietuvos karstinio regiono 
aktyvaus paviršinio karsto zonoje vidutinis metinis karstinės denudacijos intensyvumas yra 
apie 200 t/km2. tai per metus sudarytų 86 m3/km2 ištirpinamo gipso iš teritorijos su paviršiniu 
vandens nuotėkiu. Kaip nustatė J.taminskas, atsiradusi smegduobė dažniausiai būna cilin-
dro arba piltuvo formos. tačiau šio tipo smegduobių forma labai greitai kinta. Per keletą 
valandų arba parų jos transformuojasi į cilindro, vėliau – į piltuvo formos smegduobes. Jos 
pokyčių trukmė daugiausia priklauso nuo šlaituose esančių uolienų granuliometrinės sudėties 
ir klimatinių sąlygų (9 pav.). 

Daugelis karstiniame regione esančių smegduobių yra sausos arba sulaikančios 
vandenį tik per pavasarinį polaidį arba gausių liūčių. ten, kur prasmegusių uolienų krai-
go viršus atsiduria žemiau gruntinio vandens žemiausio lygio, susidaro karstiniai ežerai. 
Didžiausią karstinį ežerą (Kirklių) sudaro net 25 tarpusavyje susijusios smegduobės.
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taigi, geomorfologiniai ir kt. procesai Šiaurės Lietuvoje karstiniame regione lemia 
sparčią kraštovaizdžio ir jo fizinių savybių kaitą, kurioje per labai trumpą laiką atsiranda 

vis naujų reljefo formų, būna sunku 
ūkininkauti, tenka imtis specialių gam-
tosaugos priemonių (Narbutas, 1979).

Siekdama sumažinti karstiniame 
regione vykstančių procesų neigiamą 
poveikį gyvenamajai aplinkai, ap-
saugoti šio regiono paviršinius ir 
požeminius vandenis nuo užteršimo 
Lietuvos respublikos Vyriausybė 
1991 m. gruodžio 24 d. priėmusi 
nutarimą Nr. 589, o 2006 m. birželio 
1 d. padariusi pakeitimus Nr.549 (Dėl 
priemonių..., 2006). Karstinio re-
giono žemės pagal karstinių reiškinių 
intensyvumą skirstomos į keturias 
grupes, kuriose nustatoma atitinkama 

pasėlių struktūra, tręšimo ir augalų apsaugos naudojimo sistema (5.1 lent.).

5.1 lentelė. Žemės ūkio rekomendacijos karstinėse žemėse

I GrUPĖ
5-20 smegduo-
bių 100 ha

Daugiametės žolės turi sudaryti ne mažiau kaip 20% pasėlių. tręšiant per metus į 
dirvožemį gali patekti iki 100 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų. 
tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti 20 t/ha.

II GrUPĖ
21-50 smeg-
duo bių 100 
ha

Daugiametės žolės turi sudaryti ne mažiau kaip 30% pasėlių. tręšiant per metus į 
dirvožemį gali patekti iki 80 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų. 
tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti 16 t/ha.

III GrUPĖ
51-80 smeg-
duobių 100 
ha

Daugiametės žolės turi sudaryti ne mažiau kaip 40% pasėlių. tręšiant per metus į 
dirvožemį gali patekti iki 70 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių medžiagų. 
tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 14 t/ha. 

IV GrUPĖ
81 ir daugiau 
smeg-duobių 
100 ha

Gali būti pievos ir miškai, auginami medingieji ir vaistiniai augalai. tręšti tik 
organinėmis trąšomis (kraikiniu mėšlu) iki 12 t/ha. Per metus į dirvožemį gali patekti 
iki 60 kg/ha bendrojo zoto. Pievose draudžiama naudoti nuodingųjų medžiagų chem-
inius apsaugos produktus.

9 pav. Elementarios smegduobės susidarymas ir raida per pirmuosius metus:
A –1986 m. rugsėjo mėnesį susidariusios smegduobės planas ir skerspjūvis (sudaryta praėjus savaitei po 
smegduobės atsiradimo); B – tos pačios smegduobės planas ir skerspjūvis 1987 m. balandžio mėnesį
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Aplink karstinę smegduobę nustatoma ekologinės apsaugos zona:
• kai žemės paviršiaus nuolydis nuo smegduobės pusės – 5 metrai nuo jos krašto;
• kai žemės paviršiaus nuolydis yra į smegduobės pusę arba esant lygiam reljefui 

– 10 metrų nuo jos krašto. 
Šioje ekologinės apsaugos zonoje:
• turi būti auginamos tik daugiametės žolės (šienaujamos, o šienas pašalinamas nuo 

juostos);
• negalima dirbti žemės, tręšti organinėmis ir mineralinėmis medžiagomis;
• draudžiama naudoti nuodingųjų medžiagų chemines augalų apsaugos priemones.
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse draudžiama:
• rengti požemines skystojo kuro, skirto šildymui, talpyklas;
• išleisti (infiltruoti) nuotekas į gruntą;
• statyti statinius ir vykdyti ūkinę veiklą, neįvertinus poveikio paviršiniams, 

požeminiams vandenims ir karstiniams procesams; 
• projektuoti ir statyti ypatingų statinių kategorijai priskiriamus statinius ir gyve-

namuosius pastatus be inžinerinių geologinių tyrimų rezultatų;
• tiesinti, gilinti natūralias upių vagas, keisti jų hidrologinį režimą, statyti 

užtvankas;
• sausinti ir drėkinti žemę, išskyrus asmeninių ar visuomeninių nedidelių plotų;
• naudoti aviaciją cheminėms augalų apsaugos priemonėms ir mineralinėms trąšoms 

barstyti;
• naudoti žemės ūkyje skystas trąšas;
• įrengti naujus dolomito ar gipso kasybos karjerus;
• į karstines smegduobes leisti bet kokius skysčius ir bet kokias kietąsias medžiagas 

(nuotekas, drenažo, lietaus vandenis ir kt.);
• kasti karstinėse smegduobėse durpes;
• užpilti smegduobes be Biržų regioninio 
parko direkcijos leidimo ne moliniu grun-
tu.

Siekiant stabilizuoti ir pagerinti 
ekologinę padėtį, aplink karstinę 
smegduobę arba jų grupę Valstybinio 
žemėtvarkos instituto specialistai siūlo 
ekologinės apsaugos zonoje sodinti 
mišką, įveisti pievą, įrengti apsauginius 
pylimėlius paviršiniam vandeniui sulai-
kyti (10 pav.).

1 0 pav. Miško želdinių, pievų, apsauginių pylimėlių 
nuo tiesioginio paviršinio vandens patekties į karst-

ines smegduobes įrengimas (taikomoji..., 1998). 
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6. urbAnizuotoS teritorijoS

Didžiausio antropogeninio poveikio teritorijos, kurios priklauso miestų plėtros 
interesų sričiai ir kurioms būtina speciali urbanistinė tvarkomoji veikla, priskiriamos ur-
banistinei kraštotvarkos zonai. Šioje zonoje atliekama veikla dar vadinama urbanistika 
(Bučas, 2001).

Lietuvos miestams ir gyvenvietėms kurtis palankios sąlygos susidarė tada, kai ama-
tai pradėjo atsiskirti nuo žemdirbystės, t.y. prasidėjo nuolatiniai prekių mainai (X–XI a.). 
Prie įsikūrusių pilių apsigyveno daug amatininkų ir pirklių, teritorijos didėjo ir įsikūrė 
atskiri miestai (Vilnius, Klaipėda, Kaunas ir kt.). Ypač pastebimas miestų augimas vyko 
kapitalistiniu laikotarpiu, kai prasidėjo intensyvi pramonės plėtra. Miestuose ryškėjo 
industrinio peizažo bruožai: dideli pramonės pastatų masyvai, vandentiekio bokštai, 
sandėliai, dūmtraukiai, įvairūs geležinkelių statiniai. Ženkliai padaugėjo daugiabučių 
namų, prekybinių ir kitų įstaigų, išsiplėtė miestų centrinės dalys, padidėjo bendrasis 
pastatų tankis ir aukštis (Miškinis, 1991).

Po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. ypač sparčiai augo Kaunas bei 
apskričių centrai: Panevėžys, Šiauliai ir kt. Urbanizacijos procesas po Antrojo pasaulinio 
karo dar labiau suaktyvėjo, nes Lietuva per trumpą laikotarpį iš agrarinio krašto tapo 
industrine agrarine respublika. Augant pramonei, gerėjo ir plėtėsi kelių, geležinkelių tink-
las, plėtėsi senieji, kūrėsi naujieji miestai (Naujoji Akmenė, Elektrėnai, Visaginas). Lietu-
vos kaime kūrėsi stambūs mechanizuoti ūkiai ir kolūkiai, o jų centruose išaugo naujos 
gyvenvietės.

1962–1967 m. buvo parengta ir patvirtinta Lietuvos tSr teritorijos perspektyvinė 
planavimo schema. Ši schema buvo pagrįsta prof. K. Šešelgio 1958–1960 m. suformuluo-
ta tolygaus regioninių centrų išdėstymo idėja. Joje pateikti moksliškai pagrįsti tolygaus 
šalies pramonės objektų, miestų bei miestelių augimo ir išdėstymo principai. Ši schema 
prisidėjo prie šalies darbo jėgos išteklių tinkamo subalansavimo, tolygaus rajonų centrų 
bei didžiųjų miestų augimo. Lietuvoje 1939 m. miesto gyventojai sudarė apie 23 proc. 
viso šalies gyventojo skaičiaus, 1970 m. – apie 50 proc., 1990 m. – apie 70 proc., prog-
nozuojama, kad 2020 m. miestuose gyvens apie 80–85 proc. (11 pav.). Analogiška miestų 
augimo tendencija pastebima ir kitose valstybėse (Jakovlevas–Mateckis, 2003).

tačiau miestų 
konkurencija, ekono-
miniai, vidiniai pro-
cesai ir kiti veiksniai 
nulemia skirtingus 
miestų raidos tempus. 
todėl vieni tampa 
pasaulio, žemyno, 
šalies, jos regiono 
polifunkciniais cen-
trais, kiti – periferini-
ais miestais, dar kiti 
– kultūros, pramogų, 

11 pav. Lietuvos miestai pagal gyventojų skaičių (Juškevičius, 2003)
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mokslo, sporto ir kitais centrais. tačiau įvairių dydžių, funkcijų, tipų miestai, miesteliai ir 
net kaimai papildo vienas kitą, todėl kiekvienas jų gyventojas gali rasti sau tinkamą erdvę, 
tenkinančią daug daugiau interesų negu pavienis miestas (Juškevičius, 2003).

Lietuvai teko išgyventi ne vieną santvarką, todėl kiekviena iš jų šalies istorijoje 
paliko tam tikrų būdingų vystymosi bruožų. Dabartiniu laikmečiu miestų ir gyvenviečių 
sistema kol kas iš esmės nepasikeitė lyginant su sovietmečiu, tačiau raidos tendencijos 
išryškėjo. Šalies raidos tendencijos yra gana diferencijuotos ir remiasi trijų zonų prin-
cipu:

• aktyvios raidos teritorijos apima Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Šiaulių 
miestus ir jų bei gretimus rajonus (tiksliau – jų tiesioginės įtakos zonas), Mažeikius, 
Akmenę ir jų rajonus; sąlygiškai aktyvūs yra Marijampolės, Alytaus miestai ir ra-
jonai bei Utenos, tauragės miestai;

• regresuojančios raidos teorijos apima platų šiaurės rytų regioną, kurio geografiniu 
centru laikytina Utena; pietryčių regioną, kurio pagrindiniu ekscentru laikytinas 
Alytus;

• „buferinės“ teritorijos susidarė Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų ties 
neryškios ar sutampančios įtakos zonų ribomis arba labiausiai nutolusiose nuo tų 
miestų vietovėse.

Aktyvias (sąlygiškai aktyvias) teritorijas formuoja didžiausi miestai – pramonės, 
mokslo, kultūros, paslaugų centrai ir kiti miestai, turintys paveldėtą pramonės potencialą, 
geležinkelio linijas, pagrindines automagistrales (12 pav.).
12 pav. Krašto raidos konceptualus apibūdinimas (Juškevičius, 2003)

regresuojančias raidos teritorijas sudaro rajonai, kurių pagrindinė ekonominė bazė 
yra žemės ir miškų ūkis, rekreacija. Be to, jiems būdinga geografinė ir komunikacinė izo-
liacija nuo didžiausių miestų (Juškevičius, 2003).
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Buferinės teritorijos gyvenviečių sistema ir veiklos pobūdžiu yra panaši į 
regresuojančių. tačiau dėl palankesnės geografinės padėties ir daug mažesnio komuni-
kacinio izoliuotumo (kai kurios ir dėl palankesnių žemės ūkio sąlygų) buferinės terito-
rijos pasižymi tokiais, jei lyginsime su regresuojančios raidos teritorijomis, palankiais 
veiksniais:

• vyrauja mažesnis pensinio amžiaus gyventojų skaičius, 
• vyrauja vidutinis neigiamas natūralus gyventojų prieaugis,
• gyventojų skaičius didėja dėl mechaninio prieaugio arba gyventojų skaičius nedaug 

mažėja.
Makroekonomikos požiūriu aktyvios (sąlygiškai aktyvios) teritorijos yra pačios 

svarbiausios, lemiančios šalies plėtrą. Nėra argumentų, kurie galėtų paneigti jų reikšmę 
šalies ateičiai, praktiškai nėra tikimybės, kad staiga galėtų atsirasti kitos, jas pakeisiančios 
teritorijos (13 pav.).

regresuojančiose teritorijose demografiniai, socialiniai, ekonominiai procesai nėra 
nauji. Jie vyksta jau kelis dešimtmečius, ir tokia jų raida jau yra „užprogramuota“ ateity, 
jeigu neatsiras veiksnių, galinčių pakeisti šiuos procesus. 

13 pav. Krašto erdvinės raidos modelio schema (Juškevičius, 2003)

Didelė tikimybė, kad „buferinių“ teritorijų raida pakryps skirtingais keliais – dalis jų 
integruosis į aktyviosios veiklos teritorijas, kitos gali tapti regresuojančiomis.

Pateikti argumentai rodo, kad didėja šalies teritorijų diferenciacija – didėja socialinių 
ekonominio išsivystymo, gyvenimo kokybės, patrauklumo investicijoms ir t.t. lygio skir-
tumai.

Didėjanti šalies raidos diferenciacija, jeigu ji nebus reguliuojama, gali sukelti socialinę 
įtampą, vidinę migraciją ir emigraciją į kitas šalis, miestų ir kaimų krizę, t.y. didesnių 
miestų augimo bumą ir jų papildymą, kaimų (ar rajonų, net ir regionų) depopuliaciją.
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Miestų reikšmė visuomenės raidoje labai didelė, nes čia gausu įvairių profesijų ir 
kvalifikacijų specialistų, didesnis darbo našumas, gaminama įvairi produkcija, visuomenė 
intelektualesnė negu kaime ir kt. Miestų reikšmę visuomenės gyvenime lemia jų patrauk-
lumas:

• miesto dvasinė atmosfera;
• intensyvi ir įvairi kultūros veikla;
• informatyvumas;
• bendradarbiavimo ir karjeros galimybės;
• geros galimybės kūrybiniam ir profesiniam augimui.
Visa tolesnė pažanga visose visuomenės veiklos srityse liks susijusi su miestais, t.y. 

su socialinės ekonominės ir kitų veiklos rūšių teritorine koncentracija.
Be teigiamų miestų savybių, kiekviename iš jų yra ir įvairių problemų.
Pasaulio mastu žmonių gyvenimo sąlygas ir gyvenviečių (tarp jų – miestų) prob-

lemas 1972 m. pirmą kartą aptarė Jungtinių tautų Habitat konferencija, o 1996 m. St-
ambule vykusi Habitat II konferencija konstatavo, kad šių problemų nesumažėjo, tačiau 
atsirado naujų, susijusių su urbanizacijos proceso raida ir ekonominės bei kitokios veiklos 
globalizacija:

• finansinių išteklių ir darbo vietų stoka,
• didėjantis benamių skaičius ir lūšnynų plėtimaisis,
• didėjantis skurdas ir atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų,
• nusikalstamumo augimas, saugumo mažėjimas,
• blogėjanti butų fondo būklė,
• blogėjanti paslaugų ir miesto inžinerinės infrastruktūros kokybė,
• blogėjanti sveikatos ir švietimo įstaigų veiklos kokybė,
• neracionalus žemės naudojimas, žemės įstatymų netobulumas,
• gatvių tinklo perkrova,
• didėjanti aplinkos tarša,
• želdynų stoka,
• nekoordinuota miestų plėtra,
• gyventojų pažeidžiamumas stichinių ir kitokių nelaimių atveju.

Visos paminėtos problemos būdingos ir Lietuvos miestams. Pagrindinė iš problemų 
egzistavimo priežasčių yra laikoma finansinių išteklių stoka ir nekokybiškas miesto valdy-
mas. 

Lietuvos ir kitų šalių dideli miestai yra užteršti, ir juos intensyviai teršia automo-
biliai, įvairios gamyklos bei patys gyventojai. Miesto gatvėse dideli automobilių srau-
tai, susidaro jų spūstys, gaištama daug brangaus laiko, įvyksta daug autoavarijų, kuriose 
žūva arba suluošinama daug žmonių. Miesto gyventojai izoliuojami nuo natūralios gam-
tos, dažniau serga, jaučiasi nesaugūs lyginant su kaimo gyventojais. tai ne tik techninė, 
bet ir socialinė problema. Šias ir kitas problemas mieste turi spręsti miesto savivaldybė, 
kuriai suteikta teisė laisvai veikti, savarankiškai tvarkyti visuomenės reikalus bei tenkinti 
gyventojų poreikius. Miesto savivaldybės privalo pagal dabartinius miestų planavimo 
principus ir šiuolaikines technologijas plėsti ir rekonstruoti miestus.

Europos urbanistikos chartija teigia, kad idealus miestas – tai miestas, kuriame 
sėkmingai derinama įvairi žmogaus veikla (gyvenimas, darbas ir laisvalaikis), kuria-
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me ginamos piliečių teisės, sudaromos geriausios gyvenimo sąlygos, kur reaguojama i 
gyventojų gyvenimo būdą, atsižvelgiama į visų, kurie juo naudojasi, jame dirba, preki-
auja, lankosi, ieško pasilinksminimų, kultūros renginių, informacijos, žinių ar mokosi, 
poreikius. tai miestas, kuriame ieškoma balanso tarp modernios plėtros ir istorinio pavel-
do apsaugos, kur integruojama nauja, nesugriaunanti sena, kur vadovaujamasi subalansu-
otos plėtros principu. Miestas be praeities – kaip žmogus be atminties. Žmonių gyvenimo, 
darbo ir asmeninės istorijos pėdsakai lieka miestų statiniuose, parkų, skverų želdiniuose 
ir kt. pavidalo.

taigi, miestų planavimas yra miestų sudėtinių dalių išdėstymas ir jas supančių erdvių 
formavimas, o miestotvarka – šių erdvių inžinerinis sutvarkymas.

Miestotvarka – tai miestų formavimo sudėtinė dalis, kurioje sprendžiami mies-
to aplinkos ar pavienių miesto teritorijų inžinerinio sutvarkymo, apželdinimo, susisie-
kimo organizavimo, inžinerinės infrastruktūros, vizualiosios komunikacijos, mažosios 
architektūros ir pan. uždaviniai.

Miestotvarka – tai miestų formavimo sudėtinė dalis, kurioje sprendžiami šie pagrin-
diniai uždaviniai:

• suformuoti miesto teritorijos reljefą;
• nuvesti lietaus vandenį;
• inžineriškai sutvarkyti ir apželdinti aplinką;
• tinkamai organizuoti susisiekimą;
• išvystyti inžinerinę infrastruktūrą (vandentiekį, buities ir lietaus nuotakynus, 

šilumos, elektros tiekimą, dujotiekį ir kt.);
• vizualiąsias komunikacijas;
• mažąją architektūrą ir kt.

Šie uždaviniai turi būti sprendžiami ne atskirai nuo bendrųjų miesto planavimo 
problemų, tačiau sistemiškai atsižvelgiant į miesto bendruomenės poreikius ir pokyčius.

Miestas – tai didelė gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos, pramonės ir 
kultūros centras (Dabartinės, 1993).

Mieste turi būti sukurtos palankios sąlygos žmogui gyventi, dirbti, mokytis, poilsiau-
ti, laisvai disponuoti savo nekilnojamuoju turtu (Jakovlevas–Mateckis, 2003). Kadangi 
žmogaus veikla yra daugialypė, yra daug savininkų interesų, todėl norint juos patenkinti, 
reikia reguliuoti miesto planavimo procesą.

Miesto planavimo dalyviai skirstomi į dvi grupes: 
 pirmoji – visi tie, kurie išreiškia poreikius ir interesus;
 antroji – profesionalūs planuotojai.
Pirmosios grupės dalyviams priklauso:
 savivaldybės (kartu ir valstybės) valdžios ir kitos struktūros, kurios vykdo joms 

paskirtas funkcijas: 
• miesto plėtra, viešosios erdvės, susisiekimas;
• švietimas, sveikatos ir žmonių apsauga;
• aplinkos ir viešųjų statinių priežiūra;
• techninės infrastuktūros paslaugos ir kt.

 privačios struktūros, kurių dalyvavimą ir reikšmę planuojant miestą lemia pagrin-
dinis veiksnys – pelnas. Minėtoms struktūroms priskiriamos šios funkcijos:
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• pritaria arba nepritaria planavimo sprendimams;
• siūlo savo idėjas arba koreguoja planavimo sprendimus;
• plėtodamos ar neplėtodamos paslaugų verslą, realizuoja arba nerealizuoja dalį 

planavimo sprendimų.
 gyventojai, kurie: 

• domisi gyvenamųjų namų, butų, šeimos sveikatos, susisiekimo, miesto 
aplinkos, 

poilsio ir kitais rūpesčiais;
• gali susipažinti su ruošiamais įvairiais planais, teikti jiems pasiūlymus bei 
prieštarauti;
• yra žemės sklypo savininkai, planavimas jame priklauso jų kompetencijai.

Antrosios grupės dalyviams priskiriami įvairiausių sričių specialistai: ekonomistai, 
informatikai, geologai, civilinės ir kitų inžinerijos sričių specialistai, architektai ir kt. 
Lietuvoje dažniausiai planavimo darbus vykdo architektai. Jų pagrindinis darbo tikslas 
– parengti įvairios paskirties planus, kuriuos patvirtinus, jie tampa privalomi arba reko-
menduojantys dokumentai.

Savivaldybės organizuoja planavimą, paruoštų dokumentų svarstymą, jų tvirtinimą 
ir vadovaujasi jais vykdant miesto plėtrą.

Miestas – tai sudėtinga sistema, todėl jų planavimas turi vykti atsižvelgiant į miesto 
visuomenės veiklą ir poreikius.

Bendrojo planavimo pagrindinis tikslas – kelti bendruomenės gerovę, kuriant 
palankią ir patogią aplinką žmogui gyventi ir dirbti, teikiant garantijas dėl ateities aplinkos 
kokybės ir investicijų saugumo bei pastovumo (Jakovlevas–Mateckis, 2003).

Šiam tikslui įgyvendinti sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai:
• racionaliai planuoti miesto struktūrą, sudarant palankias sąlygas plėtoti pramonę, 

verslą, būsto statybą, mokslą, švietimą, sveikatos apsaugą, turizmą, rekreaciją ir 
kitą veiklą, atsižvelgiant į gamtos ir kultūros vertybių, gamtinių išteklių apsaugos 
bei naudojimo reikalavimus, taip pat teritorijos ekonominio ir socialinio plėtojimo 
poreikius;

• užtikrinti sveiką aplinką, diegiant priemones mažinti triukšmui, vibracijai, 
jonizuojančiajai spinduliuotei, oro, dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens 
užterštumui ir kt.;

• plėtoti ir modernizuoti susisiekimo sistemą bei teritorijų inžinerinę infrastruktūrą;
• susieti miesto ir priemiesčio teritorijų socialinę, ekonominę raidą, aplinkos 

kokybės
politiką, rezervuoti teritorijas bendrai infrastruktūrai plėtoti;
• skatinti investicijas socialinei ir ekonominei miesto plėtrai.
Miestų planavimo tikslams ir uždaviniams realizuoti sudaromi šie planai:
• bendrasis;
• specialusis;
• detalusis.
Bendrasis planas (BP) yra svarbus miesto savivaldybės strateginis ir teisinis do-

kumentas, kuriuo nustatomi miesto plėtros politikos tikslai bei uždaviniai, prioritetai ir 
veiksmai šiam planui įgyvendinti (Miestų, 2004).
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Planuojamos teritorijos erdvinės raidos koncepcija rengiama ne trumpesniam kaip 
20 metų laikotarpiui: BP rengiamas priklausomai nuo miesto dydžio ir kt. sąlygų, 
24- 36 mėnesius. BP rengiamas šiais etapais:

• pirmas etapas – parengiamasis (bendrojo planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, 
planavimo sąlygų nustatymas ir kt.);

• antrasis – teritorijų planavimo dokumento rengimo (esamos būklės analizė, kon-
cepcijos rengimas, sprendinių konkretizavimas);

• trečiasis – sprendinių pasekmių vertinimo (parengiama strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo ataskaita ir sprendinių poveikio vertinimas šiais aspektais: eko-
nominiai, socialiniai, gamtinės aplinkos, teritorijos vystymosi raidos bei veiklos 
sričių ir kt.);

• ketvirtasis – baigiamasis (sprendinių svarstymas, derinimas, tvirtinimas ir regis-
tracija).

Kiekvieno etapo – tikrosios būklės analizės, preliminarių sprendinių rengimo bei 
planavimo – darbai pradedami miesto, kaip sistemos (miesto struktūros), nagrinėjimu, 
vėliau jie detalizuojami posistemiais (socialinės, ekonominės, gamtinės ir inžinerinės 
aplinkos) ir kaip išvada grįžtama ir suvedama į sistemą (14 pav.). Posistemių skaičius gali 
būti įvairus.

14 pav. Miesto bendrojo plano struktūros ir planavimo darbų schemos modelis (Jakovlevas–Mateckis, 2003)

Patvirtinus savivaldybės taryboje BP atliekama priimtų sprendinių įgyvendinimo 
stebėsena, priežiūra ir kontrolė. BP sprendiniai rengiami dešimt metų laikotarpiui. 
Savivaldybės tarybos sprendimu jų galiojimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip ket-
verius metus. 

Specialusis planas rengiamas tam tikros ūkio srities ar kokio nors srities aspekto, 
miesto vienai techninei posistemei arba jos daliai spręsti. Šis planavimas išskiria siaurą 
planavimo objektą vidinėms kokios nors institucijos reikmėms ( Juškevičius, 2003).

Detalusis miestų teritorijų planavimas – tai miesto teritorijos dalių planavimas žemės 
sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti 
arba panaikinti.
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Detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos 
žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos 
privalomosios sąlygos), detaliau žr. 2.2 skyr.

Pagal Lietuvos teritorijų planavimo įstatymą, miesto visuomenės dalyvavimas pro-
cese yra būtinas ir viešas. Sovietmečiu miesto bendrasis planas buvo vadinamas gener-
aliniu planu ir buvo slaptas dokumentas, prieinamas valdžios atstovams ir specialistams. 
teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras atlieka planavimo organizato-
rius. Visuomenės viešas informavimas apie prasidedantį planavimą, jo tikslus, galimybė 
susipažinti su rengiamais ir patvirtintais planavimo dokumentais, viešas parengtų 
dokumentų svarstymas su teise teikti siūlymus, reikšti pastabas, pretenzijas arba reika-
lauti atlyginti padarytą žalą, jeigu įsigaliojus priimtam planui negalima laisvai naudotis 
nekilnojamuoju turtu, detaliau žr.2.2 skyr. 
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