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Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, Italija 2000-2020 



Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, 2000-2020

• 2000 10 20 pasirašyta Florencijoje
• 2002 10 03  ratifikavo Lietuva
• 2004 03 01  įsigaliojo Europoje (10 šalių ratifikavo)
• 2020 ratifikavę 40, pasirašę 2 valstybės
• Nuo 2004 – ET Kraštovaizdžio apdovanojimas; 
2012 – Utenos parkai
• Nuo 2017 – Spalio 20-oji –Tarptautinė 

kraštovaizdžio diena

Pirmas tarptautinis teisinis susitarimas, 
skirtas kraštovaizdžio klausimams 



Europos kraštovaizdžio konvencijos siekiniai

išsaugoti kraštovaizdį 
kaip Europos, kiekvienos šalies, 

kiekvienos valstybės, regiono, 
vietovės savastį, 

skatinti kraštovaizdžio tyrimus, 
apsaugą, tvarkymą, planavimą, 

reglamentavimą teisės aktais 

skatinti ir organizuoti Europos 
šalių bendradarbiavimą

skatinti demokratiją 
aktyvinti vietos bendruomenes, NVO

aktyvinti savivaldą

įpareigoti valdžios institucijas imtis 
konkrečių veiksmų kraštovaizdžiui saugoti, 
tvarkyti ir atkurti

suteikti daugiau galių visiems žmonėms 
dalyvauti priimant sprendimus šioje srityje

Ateities kryptis
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Europos kraštovaizdžio konvencija
Florencija, 2000-2020

Institucinis požiūris
Kraštovaizdžio politika: 
kompetentingų viešosios valdžios institucijų 
bendrų principų, strategijų ir gairių, leidžiančių 
imtis konkrečių priemonių kraštovaizdžiui 
saugoti, tvarkyti ir planuoti, raiška /EKK, 1. b/. 



Kraštovaizdžio geografija                       Kraštovaizdžio ekologija                          Kraštovaizdžio architektūra

Lietuvos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas, 2004 m. gruodis 
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Lietuvos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas, 2004 m.  
• Sąvokos
• Lietuvos kraštovaizdžio kaitos istorinė analizė
• 2004-2005 m. būklės analizė SSGG
• Kraštovaizdžio politikos formavimo kryptys, principai
• Kraštovaizdžio politikos uždaviniai

• 19.1. nustatyti ir įvertinti įvairių istorinių laikotarpių požymius išlaikiusius kraštovaizdžio arealus šalies darnios 
plėtros kontekste, turinčius skirtingą vertę ir plėtros potencialą; 
• 19.2. įgyvendinti šalies teritorijos bendrojo plano (2002) sprendinius
• 19.3. įgyvendinti EKK nuostatas

• Kraštovaizdžio išsaugojimo, atkūrimo, atnaujinimo, formavimo (pertvarkymo) metodai ir kokybės tikslai
• Kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas ir integravimas į sektorines politikas
• Kraštovaizdžio analizė, vertinimas ir stebėsena

LRV 2004 12 01 nutarimas Nr. 1526 
Dėl Lietuvos Respublikos 
Kraštovaizdžio politikos aprašo patvirtinimo
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Lietuvos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas 2004-2020  

17. Pagrindinės LR kraštovaizdžio politikos kryptys: 
• 17.1. užtikrinti Lietuvos kr. formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas; 
• 17.2. užtikrinti kr. apsaugą, naudojimą, tvarkymą, planavimą ir krašto saviraiškos bruožus; 
• 17.3. palaikyti ir didinti turimą šalies biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę erdvinę 
struktūrą ir jo potencialą; 
• 17.4. optimizuoti kultūrinio kraštovaizdžio kryptingą formavimą; 
• 17.5. suderinti kraštovaizdžio architektūrinę erdvinę kompoziciją.
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Veiklos



Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių 
aprašas (2004), įgyvendinimo priemonės (2005)  

Nustatyti ir įvertinti šalies kraštovaizdžio 
struktūrinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio 
apsaugą, tvarkymą ir planavimą darnios plėtros 
sąlygomis

Parengti teisės aktus ir koordinuoti 
savivaldybių institucijų veiksmus kraštovaizdžio 
apsaugai, naudojimui, tvarkymui ir planavimui 
užtikrinti

Skatinti pažinti šalies kraštovaizdį, rengti 
specialistus ir plėtoti visuomenės suvokimą 
apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį

ĮGYVENDINTI
EKK

Tirti, naudoti tai 
priimant 
sprendimus

Teisiškai reguliuoti, 
metodiškai 
koordinuoti

Edukuoti, 
mokyti, įtraukti
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Pirmoji banga 2004-2007

• LRV 2004 12 01 nutarimas Nr. 1526             
Dėl LR Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo 
patvirtinimo
• LRV 2005 08 22 nutarimas Nr. 909         
Dėl LR Kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo 
priemonių patvirtinimo
• Nacionalinė kraštovaizdžio identifikavimo 
studija, 2006-2007
• GK nuostatai, Želdynų įstatymas
• Pirmasis ES finansavimo periodas
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Kelias 2007-2013
• Antrasis ES finansavimo periodas
• Kraštovaizdžio dalis bendruosiuose 
savivaldybių ir regionų planuose          
2008-2010
• Specialieji kraštovaizdžio planai
• Nauji teisės aktai, pakeitimai + ir -
• EKK ir NKP įgyvendinimo stebėsena
• Daugėja įgyvendinančių institucijų
• Tarptautinės iniciatyvos ir projektai
• Apdovanojimas
• Leidiniai
• Atvirumas: visiems prieinami bendrai 
sukurti metodiniai ištekliai
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Inercija... bekelė? 2014-2020

• Baigiama tai, kas buvo pradėta
• NKP įgyvendinimo ataskaitos LRV
• Teisės aktai keičiami chaotiškai
• Atvirumas išseko

• Naujas LRBP
• Pasirengimas naujam ES finansavimo 
periodui• kūnų savybė nekeisti savo pirminės būsenos (stovėti ar 

judėti), kol pašalinė jėga jų neveikia... o jei veikia?
• prk. neveiklumas, ne rangumas, tingumas, nejudrumas
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Išvystytos kraštovaizdžio analizės ir 
planavimo metodologijos

• Kraštovaizdžio morfologija - fiziotopų, emocionotopų, biomorfotopų, technomorfotopų, 
geocheminių toposistemų lokalizavimas ir analizė

• Kraštovaizdžio charakteris, ekologinė, estetinė ir kultūrinė struktūra, savybės, 
potencialas, būklė. Naudojimo tendencijos. Probleminiai arealai

• Kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema - tvarkymo reglamentai
• Kraštovaizdžio bendrosios struktūros optimalumo rodikliai
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Metodologijos ir gairės
• Kraštovaizdžio struktūros pokyčių probleminiuose arealuose vertinimo vietiniu lygmeniu 

metodika (2008)

• Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika (2013) 

• Kraštovaizdžio etalonų formavimo metodika (2013-2014)

• Pajūrio juostos kontinentinės dalies Informacinės sistemos dizaino rekomendacijos (2014)

• Kraštovaizdžio gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams (2014)

• Želdynų projektų rengimo metodika (2015)

• Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniai ir įgyvendinimo rekomendacijos (2015)

• Vizualinės taršos nustatymo gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams metodika 
(2016)

• Gamtinio karkaso planavimo metodika (2017)

• Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų rengimo metodika (2019)

/žalia spalva pažymėtas santykinis geografų indėlis/



Nacionaliniai
planavimo
dokumentai
Pajūrio juostos žemyninės 
dalies tvarkymo specialusis 
planas (2011)



Nacionaliniai 
planavimo
dokumentai
Nacionalinis kraštovaizdžio 
tvarkymo planas (2015)



Saugomų teritorijų planavimas.
Sukurta saugomų teritorijų apsaugos ir 
tvarkymo sistema, suplanuota jų erdvinė raida. 

Parengta 
• 34 nacionalinių ir regioninių parkų ir jų zonų ribų bei tvarkymo planai ar 

planavimo schemos 
• 3 valstybinių rezervatų tvarkymo planai 
• 195 valstybinių draustinių ribų ir tvarkymo planai 
• 6 biosferos stebėsenos teritorijų planavimo dokumentai
• 89 Natura 2000 tinklo teritorijų gamtotvarkos planai 
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Saugomų teritorijų tvarkymas
ir vertybių pritaikymas lankymui

• pažintiniai takai
• lauko informacinės sistemos
• apžvalgos bokštai (jau virš 30!)
• nacionalinis ir regioniniai lankytojų centrai 
• gamtos mokyklos
• kūrybingos edukacinės ekspozicijos



Kraštovaizdžio regeneravimo projektai
• pelkinio kraštovaizdžio ir hidrologinio režimo atstatymo darbai 

NATURA 2000 tinklo teritorijose 
• pažeistos žemės (karjerai ir durpynai) 
• likviduojami bešeimininkiai apleisti pastatai ir įrenginiai
• naikinamos invazinės rūšys



ST tvarkymas 
2000 – 2012 m.

25



Švietimas, edukacija
• 2006-2012 m - kasmetinės ataskaitos ir jų rezultatus nagrinėjančios 

konferencijos. Nuo 2014 ataskaitas rasti sunku, bet įmanoma

• Publikacijos, konkursai, renginiai, lankytojų centrai ir ekspozicijos



27

Nacionalinis apdovanojimas „Už kraštovaizdį“



28

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

LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE 
3rd session, 2014

Nacionalinis apdovanojimas 
„Už kraštovaizdį“ 2012



29

Už miesto kraštovaizdžio, kaip bendrojo gėrio išsaugojimą viešam 
naudojimui re-privatizacijos procese, vystant parkų sistemą

LANDSCAPE AWARD OF THE COUNCIL OF EUROPE 
3rd session, 2014



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

              
O kokius finansinius šaltinius ir srautus turėsime 

ateityje?



Rezultatai



EUROPOS KRAŠTOVAIZDŽIO KONVENCIJOS REIKALAVIMAI
2005 2014 2020

5 str. 
Bendrieji 
reikalavimai

a. Įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos dalį

b. Nustatyti ir įgyvendinti kraštovaizdžio politiką

c. Nustatyti plačiosios visuomenės, vietos ir regionų valdžios institucijų ir kitų 
dalyvių dalyvavimo tvarką  
d. Integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į teritorijų planavimo politiką ir 
sektorines programas

6 str. 
Konkrečios 
priemonės

A  Sąmoningumo didinimas. Didinti visuomenės, privačių organizacijų ir 
valdžios institucijų supratimą apie kraštovaizdžių vertę, jų vaidmenį ir pokyčius

B  Profesinis rengimas ir švietimas 
a. Skatinti kraštovaizdžio vertinimo ir tvarkymo specialistų rengimą
b. Kraštovaizdžio politikos, apsaugos, tvarkymo ir planavimo daugiadalykes 
mokymo programas privataus ir viešojo sektoriaus profesionalams bei 
atitinkamoms asociacijoms
c. Mokyklų ir universitetų kursus, skirtus su kraštovaizdžiu siejamoms 
vertybėms ir jo apsaugos, tvarkymo ir planavimo klausimams



EUROPOS KRAŠTOVAIZDŽIO KONVENCIJOS REIKALAVIMAI
6 str. 
Konkrečios 
priemonės

C Nustatymas ir vertinimas 2005 2014 2020

a. i Visoje šalies teritorijoje nustatyti kraštovaizdžius 

a. ii analizuoti jų charakteristikas ir juos keičiančius veiksnius

a. iii atkreipti dėmesį į pokyčius
b. Kraštovaizdžius vertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių  ir gyventojų 
grupės jiems priskiriamą vertę

D  Kraštovaizdžio kokybės tikslai
Po viešių konsultacijų su visuomene,  vietos ir regionų valdžios institucijomis 
bei kitais dalyviais, apibrėžti konkrečių kraštovaizdžio arealų kokybės tikslus

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

dokumentus
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Turime neblogą fizinės kraštovaizdžio dimensijos įdirbį, reikalingas socialinės dimensijos spurtas
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KONFERENCIJA "Europos kraštovaizdžio tęstinumo puoselėjimas. Nauji iššūkiai, novatoriškos perspektyvos": 
kraštovaizdžio akademijų, vietos valdžios atstovai, projektuotojai praktikai, instituciniai ekspertai,  NVO.

Europos 
universitetų, 
įgyvendinančių 
EKK, 
asociacija

2020 10 16-17



EKK Europos šalyse per 20 metų: 

Maguelonne 
Dejeant-Pons

• Įvairiu detalumu šalys ištyrė savo kraštovaidžio charakterį
• Susikūrė apie100 specialių kraštovaizdžio stebėsenos institucijų 

(Observatorijų), 
• Įveiklinti specifiniai finansiniai mechanizmai 
• Įdiegtos mokymo programas 
• Pakito planavimo praktikos 
• Priimta nemaža teisės aktų nacionaliniu ir regioniniu mastu.
• Periodiškai vyksta tarptautiniai patirties mainai, 
• ET priėmė 9 šios EKK įgyvendinimo rekomendacijas
• Sukurta bendra šalių narių teisės aktų bazė kraštovaizdžio srityje
• Publikacijos 
• Gerųjų pavyzdžių viešinimas, ET Kraštovaizdžio apdovanojimo 

aljansas leidžia sustiprinti nacionalines iniciatyvas ir jas replikuoti. 

ET 
Kraštovaizdžio 

konvencijos 
sekretorė



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

Europos Tarybos 
Kraštovaizdžio apdovanojimas

Pradedant 2008 metais – per 6 
sesijas 88 nacionaliniai pavyzdžiai



Europos tarybos 
Kraštovaizdžio apdovanojimas 2019



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

70 organizacijų Europoje, 2015

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secret
ariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_Fl
orenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf

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

Kraštovaizdžio 
observatorijos, 
centrai,  institutai 



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



AGENCE TER: Henri Bava, Michel Hössler Olivier Philippe /iš  įmonės prisistatymo/:

Bridging between urbanists, architects and landscape designers:  pushing back the limits of their profession by experimenting with a 
transverse approach to urban and territ. projects, far from the usual opposition between urban planners, architects and landscape designers.

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

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

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

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

AGENCE TER projektas “RENNES / Valley of the downstream Vilaine River 2014-2020”  pripažintas vienas 
geriausių Europoje, įgyvendinantis EKK



Naujas 
Lietuvos kraštovaizdžio politikos 
vystymo etapas 



Lietuvos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas: 2004-2020  

17. Pagrindinės LR kraštovaizdžio politikos kryptys: 
• 17.1. užtikrinti Lietuvos kr. formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas; 
• 17.2. užtikrinti kr. apsaugą, naudojimą, tvarkymą, planavimą ir krašto saviraiškos bruožus; 
• 17.3. palaikyti ir didinti turimą šalies biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę erdvinę 
struktūrą ir jo potencialą; 
• 17.4. optimizuoti kultūrinio kraštovaizdžio kryptingą formavimą; 
• 17.5. suderinti kraštovaizdžio architektūrinę erdvinę kompoziciją.
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GEO: Lietuvos kraštovaizdžio politika, mokslas, 
planavimas 
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Reikalinga srities būklės analizė ir 
strateginių tikslų bei veiklų atnaujinimas
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Tikslai 2020-2030 m. 
1. Nuo vietinio iki globalaus
2. Gyvenimas ir gamyba kokybiškoje aplinkoje
3. Kraštovaizdis, kūrybiškumas ir strateginiai sektoriai
4. Kraštovaizdis ir vietinis pasaulis
5. Naujų ikoninių kraštovaizdžių kūrimas
6. Kraštovaizdis, vertybės ir bendruomenė
7. Kraštovaizdis, užimtumas ir verslumas
8. Klimato kaita, energija ir kraštovaizdis
9. Tyrimai ir inovacijos kaip augančios vertybės
10. Švietimas ir komunikacija

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

Katalonijos kraštovaizdžio observatorija



1. Įvertinti reikšmingai pasikeitusias technologines galimybes ir kraštovaizdžio mokslų pažangą 
2. Atsiliepti į pilietinės visuomenės brandą ir aktyvumo augimą, sukurti, įteisinti ir įgyvendinti 

efektyvesnius visuomenės dalyvavimo mechanizmus. 
3. Atsižvelgti į naujus nacionalinius, Europinius, pasaulinius teisės aktus ir gerąsias praktikas. 

Stiprinti teisinę bazę.
4. Harmonizuotis su kitų sričių (tvaraus vystymosi, kultūrinio kraštovaizdžio, biologinės 

įvairovės apsaugos, miestų vystymo, žemės ūkio ir atsinaujinančios energetikos, transporto, 
bendrąja teritorijų planavimo ir kt.) politika užtikrinant įvairiapusį šalies tvarumą. 

5. Numatyti prisitaikymo prie globalinės klimato kaitos ir Lietuvos depopuliacijos priemones 
6. Suteikti konkretumo ir erdvinės dimensijos Žaliajai politikai, įveiklinti gamtinio karkaso 

teritorijas, stiprinti miškų gyvybingumą ir dirvų derlingumą
7. Sukurti ilgalaikę jūros krantų tvarkymo strategiją
8. Plėtoti kultūrinio kraštovaizdžio tyrimus, užtikrinti krašto savitumo išsaugojimą,   
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9. Plėtoti ir remti kraštovaizdžio srities mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, įdiegti 
kraštovaizdžio specialistų atestavimą, tęsti kitų sričių specialistų ir ypač savivaldybių mokymą
10. Užtikrinti, kad bendro lavinimo programose būtų skirta dėmesio savo krašto pažinimui 
11. Plėtoti kraštovaizdžio būklės ir poveikio kraštovaizdžiui stebėseną, sukurti scenarijus 
reagavimui į kylančias krizes 
12. Kokybiškai formuluoti naujojo šalies bendrojo plano nuostatas ir jo įgyvendinimo programą 
13. Išgryninti naujo ES finansinio laikotarpio po 2020 m. ir tolimesnius tikslus ir priemones. 
14. Įkurti Lietuvos kraštovaizdžio centrą (Observatorijų modeliu). Burti NKP įgyvendinančių 
institucijų, organizacijų, tyrėjų ir bendruomenių bendradarbiavimo tinklą, sistemingai analizuoti 
NKP įgyvendinimo eigą, reflektuoti iššūkius ir rezultatus
15. Išnaudoti pasaulinės Covid-19 pandemijos situaciją komunikacijai ir švietimui: propaguoti 
sambūvio su savo žeme, tvarios gyvensenos, skaidresnio komunikavimo ir bendradarbiavimo, 
naujas, tyrimais ir duomenimis paremtas miestų planavimo praktikas ir pan.. 
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Mokslo įstaigos ir centraiLR AM ir kitos valstybės, savivaldybių institucijos


