
 

   
 

 

 
 
 
 

 

 

IV LIETUVOS URBANISTINIS FORUMAS 

 
 

URBANISTIN! DRIEKA: MIESTO 

IR KAIMO SAND"RA 
 

Mokslo straipsni! rinkinys 
 

 



1 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISTIN! DRIEKA: 
MIESTO IR KAIMO SAND"RA 

 

 

 
Mokslo straipsni# rinkinys 

 

 

 

 

 



2 
 

IV Lietuvos urbanistinis forumas 2010 
 

Jau ketvirti metai i$ eil%s rengiamas Lietuvos urbanistinis forumas. &i# met# Forumo tema 
„Urbanistin% drieka: miesto ir kaimo sand'ra“ tikslas yra pakviesti diskusijai apie Lietuvos 
urbanistin( politik) ir naujas jos kryptis bei aktualiausias problemas miesto ir kaimo pl%tros 
s)saj# ir sand'r# kontekste: urbanistin%s driekos raid), jos reguliavimo politik) ir teisinius 
aspektus, kaimo urbanizacij) ir jos socialinius bei aplinkosaugos aspektus. Leidinyje 
spausdinami recenzuoti mokslo straipsniai Forumo temomis. 
 

Forumo organizacin! darbo grup! 
 

Dr. Ar'nas Remigijus Zabul%nas, Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras (vadovas); 
Doc. dr. *ymantas Rud+ionis, KTU Statybos ir architekt'ros fakulteto dekanas; 
Prof. habil. dr. Jurgis Bu,as, KTU Architekt'ros ir kra$totvarkos katedros profesorius, 
Statybos ir architekt'ros fakulteto Kra$totvarkos centro direktorius; 
Doc. dr. Dalia Bardauskien%, Lietuvos nekilnojamojo turto pl%tros asociacijos direktor%; 
Prof. dr. J'rat% Jurevi,ien%, VGTU Architekt'ros pagrind# ir teorijos katedros profesor%; 
Doc. dr. Viktoras Pranckietis, L*"U Agronomijos fakulteto dekanas; 
Doc. Midaugas Pakalnis, S- „Vilniaus planas“ vyriausiasis architektas; 
Doc. Dalius &arakauskas, Lietuvos architekt# s)jungos Kauno skyriaus pirmininkas; 
Dr. Vaidotas &arka, Lietuvos statybinink# asociacijos vykdantysis direktorius; 
Doc. dr. K(stutis Zaleckis, KTU Architekt'ros ir kra$totvarkos katedros ved%jas; 
Doc. dr. J'rat% Kami,aityt%-Virba$ien%, KTU Architekt'ros ir kra$totvarkos katedros 
docent%; 
Dr. Indr% Gra+ulevi,i't%-Vileni$k%, KTU Architekt'ros ir kra$totvarkos katedros lektor%. 
 

Forumo mokslo komitetas 
 

Doc. dr. *ymantas Rud+ionis (pirmininkas); 
Prof. habil. dr. Jurgis Bu,as; 
Prof. dr. J'rat% Jurevi,ien%; 
Doc. dr. Dalia Bardauskien%; 
Doc. dr. K(stutis Zaleckis; 
Doc. dr. Viktoras Pranckietis; 
Doc. dr. J'rat% Kami,aityt%-Virba$ien%. 

 
Forumo partneriai 

   
 
Recenzentai: prof. dr. Petras Grecevi,ius, doc. dr. Gintaras Stauskis, prof. dr. Alvydas 
Bale+entis, doc. dr. Dalia Bardauskien%, doc. dr. K(stutis Zaleckis, doc. dr. J'rat% 
Kami,aityt%-Virba$ien%, dr. Indr% Gra+ulevi,i't%-Vileni$k%. 
 

Leidinio sudarytojai: dr. Indr% Gra+ulevi,i't%-Vileni$k%, doc. dr. K(stutis Zaleckis,  
doc. dr. J'rat% Kami,aityt%-Virba$ien%. 

 
ISBN 978-9955-25-880-3 

© KTU Statybos ir architekt'ros fakultetas 
© KTU Architekt'ros ir kra$totvarkos katedra  



3 
 

TURINYS 
 

J. Bu"as 
Miesto drieka kaime: socialinis ir aplinkosauginis aspektai .................... 5 
 

V. Pranckietis, V. Bogu#as 
Agrarinio kra$tovaizd+io kitimo prie+astys ir problemos ....................... 12 
 

A. Pocius 
Lietuvos socialin% ir demografin% situacija bei gyventoj# skai,iaus raidos 
perspektyvos iki 2020 met# .................................................................. 20 
 

A. Bale#entis 
Kaimo kra$tovaizd+io permainos socialini# veiksni# kontekste ............ 28 
 

M. Burinskien!, D. Lazauskait! 
Ma+# miesteli#, ba+nytkaimi#, kaimo gyvenvie,i# perspektyvos ......... 34 
 

J. Jurevi"ien! 
Urbanistikos paveldo apsaugos problemos pastaraisiais metais  
Lietuvoje ............................................................................................... 40 
 

A. Mlinkauskien! 
Saugom# kaimo gyvenam#j# vietovi# b'kl%s poky,iai regioniniuose 
parkuose ............................................................................................... 46 
 

P. Aleknavi"ius 
Urbanizuot# teritorij# pl%tra +em%s 'kio paskirties +em%je ................... 55 
 

V. Karvelyt!-Balbierien! 
Lietuvos ba+nytkaimi# kra$totvarkinis pritaikymas ............................... 62 
 

J. Vitkuvien!, L. A#ukait! 
Kaimi$kojo paveldo kaitos tendencijos urbanistin%je pl%troje (Kauno 
pavyzd+iu) ............................................................................................. 71 
 

I. Gra#ulevi"i$t!-Vileni%k! 
Miesto .takos zonoje esan,ios Linkuvos dvaro sodybos sociokult'rinio 
atgaivinimo galimyb%s .......................................................................... 82 
 

J. Kami"aityt!-Virba%ien! 
Miesto prieig# vizualinio reprezentatyvumo klausimas urbanistin%s 
driekos kontekste .................................................................................. 90 
 

I. Lipnickyt! 
Urboekologija: praeitis, dabartis ir ateitis .............................................. 97 
 

D. Bardauskien!, M. Pakalnis 
Planavimo dekadansas ir pl%tros valdymo $ansai ……………………. 104 
 
 



4 
 

 

 



5 
 

Miesto drieka kaime: socialinis ir aplinkosauginis 

aspektai 
 

Jurgis Bu!as 

 

Kauno technologijos universitetas 

 
Forumo aktualumas ir tikslas 

 

Pastaraisiais  metais m!s" #alyje vyk$ trys urbanistikos forumai liudija 
urbanistikos problem" i##!kius ir juose  i#sakyt"  min%i" atotr!k& nuo socialini" 
ir aplinkosaugos aktualij" Lietuvos kaime. Gaus'jan%ios statybviet's  
priemies%iuose rodo  kaimi#kojo  kra#tovaizd(io spar%ias permainas ir 
intensyvi)  urbanistin$  driek), i# esm's kei%ian%i) Lietuvos kaimi#kojo  
kra#tovaizd(io tapatum) ir jo etnokult!rines vertybes. Urbanistin's driekos 
stabdymas ar reglamentavimas kaimi#kajame  kra#tovaizdyje tapo i#skirtiniu  
socialinio ir aplinkosauginio planavimo r!pes%iu ne tik Lietuvoje.  

Nors  kra#totvarkos, kaip strateginio vadybinio planavimo reik#m's 
vir#enyb' prie# sektorin& funkcin& planavim), tame tarpe ir urbanistin&,  
Lietuvoje buvo  pripa(inta dar 1970 m., ta%iau urbanistin's pl'tros veikla liko 
nereglamentuota  ne tik aplinkosaugos, bet ir vis" kit" veikl" kontekste Lietuvos 
kaime. 

Prane#ime, kuris  2010 m. lapkri%io 4 d., buvo perskaitytas ketvirtame 
forume,  siekta aptarti  urbanistin's pl'tros, aplinkosaugos ir socialini" interes" 
sand!ras Lietuvos  kaime, &vertinti  Lietuvos miest" driekos tendencijas  nauj" 
socialini" ir  urbanistikos planavimo poslinki" kontekste, aptarti urbanizuoto, 
priemiestinio, kaimi#kojo kra#tovaizd(io gyventoj" l!kes%ius ir gyvenam"j" 
vietovi" kaitos tendencijas,  ie#koti  kompakti#ko, ekologi#ko, nacionalin's  
rai#kos  miesto ir kaimo gyvenamosios vietov's  modelio nat!ralios aplinkos 
apsuptyje  pasiremiant Darniosios pl'tros vizija ir Reliatyviosios pl'tros 
konkretizuotais sprendiniais. 

*iame straipsnyje  aptariamas  miesto vaidmuo  ir jo dispersin's pl'tros  
pasekm's  kaime.  Nagrin'jami: 

! urbanistin's driekos ir aplinkosaugos dilema; 
! kaimi#kojo  kra#tovaizd(io  b!kl's poky%iai urbanistin's  ekspansijos  

kontekste; 
! aptariamos  neatsinaujinan%i"  i#tekli"  panaudos aktualijos  Lietuvos  

kaime; 
! pasi!lytos kra#tovaizd(io  renovacijos kryptis pagal Europos  

kra#tovaizd(io darniosios ir  reliatyviosios  pl'tros nuostatas. 
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Pritvinkusios aktualijos globaliu mastu 

 

Miestas – civilizacijos ateitis. Ta%iau horizontaliosios miest" driekos 
gr'sm', pasitikus XXI a., virto urbanistine problema. Tokia miest" drieka, 
palikusi d!l'ti istorini" miest" centrus, grobia nat!rali) miest" apsupt&, 
palikdama joje ne tik naujas statybas, bet ir dykras bei atliek" s)vartynus. 

Daugelyje u(sienio #ali" urbanistin$ driek) reglamentuojan%ios institucijos 
vengia nauj" urbanistini" (idini" atsiradimo neurbanizuotose teritorijose. 
Naujas statybos kaupiamos senosiose gyvenviet'se, atgaivinant j" socialines 
funkcijas ir i#saugant (ali)j) miest" apsupt&. Bendroji nuostata – senas neturi 
trukdyti naujam, o naujas negali b!ti kuriamas senojo s)skaita. Nauj) ir sen) 
privaloma vertinti vienodu d'mesiu ir su adekva%ia pagarba. 

Didieji pasaulio miestai, darniosios pl'tros vizijos kontekste kuria 
reliatyviosios pl'tros koncepcijas ir siekia stabdyti horizontali)j) miest" driek) 
panaudodami kompakti#ko, ekologi#ko, vertikalios rai#kos miesto modelius 
konkretizuotoje situacijoje. 

Pasaulio urbanistikos, kult!rinio kra#tovaizd(io ir aplinkosaugos analitikai 
(pavyzd(iui, D. Lowenthal, A. M. Tung, O. L. Boon, J. Jacobs, A. Berger) 
teigia, kad  XXI a. miestas  tapo kaimi#kojo kra#tovaizd(io antropoekosistemos 
naviku, spar%iai plintan%iu & gamtin$ ir kaimi#kojo kra#tovaizd(io aplink) 
urbanistiniais anklavais, sunaikinan%iais kaimi#k"j" vietovi" tapatum) ir 
etnokult!rines vertybes vietiniu, regioniniu,  nacionaliniu ir net globaliu mastu. 

Europos istorinio kra#tovaizd(io ir kult!ros paveldo apsaugos analitikai 
(pavyzd(iui, G. Ashworth ir  P. Howard, R. Hewison) nurodo, kad urbanistin$ 
pl'tr) reglamentuojan%ios institucijos nebetur't" toleruoti nauj" urbanistini" 
(idini" neurbanizuotose vietov'se ir  si!lo  naujas statybas  akumuliuoti  
senosiose  gyvenviet'se, jas atgaivinant ir papildant auk#tos kokyb's 
architekt!ros injekcijomis. 

Kol horizontaliosios ir vertikaliosios  urbanistin's pl'tros lokalizacijos  
esm'  ir prasm'  nebus suprasta, darniosios pl'tros id'jos, siekian%ios sukurti 
laiming) visuomen$, nesiskaitant su objektyviomis realijomis, tampa utopija. 

XIX a. Amerika buvo ma(aauk#t's statybos kontinentas. Pasitikus XX. a., 
suskubta suvaldyti totalin$ urbostrukt!ros  driek). D'mesys buvo sutelktas  
kompakti#ko, ekologi#ko, vertikalios  rai#kos miesto paie#koms. XX a. antrojoje 
pus'je JAV tapo pirm)ja pasaulyje vertikaliosios urbanistikos lydere. Pastaruoju 
metu dauguma JAV valstij" labai s'kmingai sprend(ia ne tik aplinkosaugos ir 
urbanistikos, bet ir kult!ros paveldo panaudos problemas. Pasitikus XXI a. 
pagal paveldotvarkos apimtis ir paveldo#vietos veikl) JAV pralenk' Europos 
(emyno pasiekimus. 
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1 pav. Miesto auk"tybin#s pl#tros anklavai urbanizuotoje priemies!i$ 

aplinkoje 

 

 
 

2 pav. Priemiestin#s  urbostrukt%ros totalin# drieka priemiestiniame 

kra"tovaizdyje 

 

 
 

3 pav. Ma&aauk"t#s statybos urbanistin# drieka tikslingai suplanuotame  

kaimi"kajame kra"tovaizdyje. Saul#s miestas kaimo vietov#je, Arizona 
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4 pav. Kaimi"kojo kra"tovaizd&io urbanizacija. Gyvenamosios, rekreacin#s ir 

agrarin#s funkcij$  integracija 
 

Kaimi"kojo  kra"tovaizd&io  poky!i$ aspektai 

 

*imtme%iu atgal tik 10 proc. planetos (moni" gyveno miestuose.  XX a. 
pabaigoje miesto gyventoj" skai%ius padvigub'jo, kasdien padaug'jant per 250 
000 (moni" miestuose, o urbanizuotos  teritorijos i#sipl't' istorijoje nereg'tais 
tempais  ir apimtimi. Horizontaliosios miest" pl'tros gr'sm' nat!raliai aplinkai 
baigiantis XX a. tapo  globaline. 

Ekonominis aspektas: 
! (emdirbystei tinkamos (em's Pasaulyje XXI a. prad(ioje buvo apie 3, 2 

mlrd.  ha 

! beveik visos  planetos gyventoj" maistas dabar gaunamas i# #ios (em's 
! dabar naudojama beveik  visa ariamoji (em' – 1475,43 mln., t. y. 0,24 ha 

vienam gyventojui 
Teritorinis aspektas: 

! ariamos (em's kasmet suma('ja 16 mln. ha 
! nuo Antrojo pasaulinio karo prarasta 17 proc. ariamojo sluoksnio 
! dabar dirvo(emio degradacija  yra ap'musi apie 10,5 proc. (emdirbystei 

naudojamos (em's 
! prognozuojama, kad iki 2025 m. (emdirbystei  tinkamos (em's suma('s iki 

0,17 ha  vienam gyv., esant 8,4 mlrd. (em's gyv.  
! dar po 25 m. #is kiekis globaliniu mastu pasiekt"  0, 13 ha vienam gyv., jei 

Pasaulyje gyvent"   9, 8 mlrd. (m.  
Ekologinis aspektas: 

! manoma, kad  apie 10-12 proc.  dabar naudojamos (em's !kiui  (em's dar 
tur't" b!ti i#imta i#  (em's !kio ir mi#kininkyst's apyvartos ir  “gr)(inta & 
gamt)” aplinkos apsaugos tikslais –  biosferos savireguliacijos funkcijoms 
ir biologinei &vairovei i#saugoti. 
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Paveldosauginis aspektas  
+em's ekonomin' funkcija sunyko, kaimo buitis ir veikla tampa  atgyvena. 

Tobul'jant  technologijoms buvusios veiklos ir  buities rakandai, pradedant 
&rankiais ir baigiant senosiomis gyvenviet'mis, tampa nebereikalingi. Dingo 
aplinkyb's, kurian%ios ir saugojan%ios ne tik kra#tovaizd&, bet ir kaimie%io 
s'slum). Be (mogaus kaimi#kasis  kra#tovaizdis – (emdirbio ir aplinkos darnaus 
t!kstantme%io samb!vio produktas - tampa praeities rei#kiniu, 
nebeatsinaujinan%iu praeities i#tekliumi, kuris daugiau be speciali" inovacij" 
nebesukuriamas. Visas kaimo gyvenimas virsta tuo, kam reikia speciali" 
pastang" ir specialaus statuso saugoti, be to ir dideli" renovacijos investicij". 

Pastaruoju metu darniosios pl'tros vizij) si!loma papildyti reliatyviosios 
pl'tros konkretizuotomis programomis, skatinan%iomis suglaudinti  visas miesto 
funkcijas p's%iojo labui, vengiant miest" driekos, tar#os, automobili" gr!sties ir 
i#saugant istorinius miestus j" gamtin'je aplinkoje.   

 
Urbanistikos dilema Lietuvos kaime 
 

Po Nepriklausomyb's atk!rimo  (em's restitucija, i#augusios transporto 
paslaugos, (em'tvarkinio planavimo prioritetai sudar' s)lygas dispersinei 
miest" driekai dar nepanaudotose statybai priemies%i" infrastrukt!ros ir net 
(em's !kio naudmen" teritorijose. Funkcinis teritorij" zonavimas, pritaikytas 
urbanistiniame planavime,  atskyr' gyvenam)j), darbo, paslaug" ir poilsio 
vietas ir padidino automobilinio transporto poreik& bei jo  poveik& u(mies%io 
gyvenam"j"  vietovi"  pasiekiamumui ir pl'trai. Vaizdingiausiose vietose, 
(em's !kio ir net mi#ko !kio paskirties (em'se bei potencialaus rekreacinio 
naudojimo vietose spar%iai  kuriasi  miestie%i" arba tiesiog komercinio intereso 
arba alternatyvaus verslo nam" grup's, tarsi atitr!k$ nuo miesto urbanistiniai 
anklavai.  Aplinkosaugos po(i!riu  XXI a. miestas tapo antropoekosistemos 
aktyviu naviku, spar%iai plintan%iu & nat!rali) apymies%io aplink) urbanistikos 
(idiniais.  

Kaimi#kasis Lietuvos kra#tovaizdis, prarad$s (em's ekonomin$ funkcij), 
virsta nykstan%ios etnokult!rin's veiklos paveldu. Kaip ir daugelyje agrarini" 
valstybi", etnografin' Lietuva sensta ir tu#t'ja, o jaunuomen', palikusi  t'v" 
namus „i#sivaik#to“ & sve%ias #alis. Dingo aplinkyb's, kurian%ios ir i#saugan%ios 
ne tik istorin& palikim), bet ir pat& istorin& kaimi#k)j& kra#tovaizd&. Pati kaimo 
veikla ir buitis tampa saugotinu paveldu. 
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5 pav. Statybviet#s priemies!iuose 
 

Gaus'jan%ios statybviet's  priemies%iuose rodo spart'jan%i)  gamtinio,  
kaimi#kojo  ir  priemiestinio  kra#tovaizd(io vietov'se ma(aauk#t's  statybos  
pl'tr), paliekan%i)  nauj" statini" grupes, neretai ir  urbanistines dykras  bei 
statybini" atliek" s)vartas. Po nepriklausomyb's atk!rimo beveik 
nereglamentuojama urbanistin' ekspansija suk!r' prielaidas chaoti#kai miest" 
pl'trai kaime. Priemies%i", (em's !kio ir net mi#ko (em'se legaliai ar nelegaliai 
“i#dygo“ ir ple%iasi ma(aauk#t's statybos nauj"j" “kaimie%i"” arba  tiesiog 
komercinio intereso nam" grup's, uzurpuodamos  vis naujas  (em's !kio 
teritorijas. 
 

I"vados ir apibendrinimas 
 

1. Aplinkosaugos po(i!riu  XXI a. miestas  tapo antropoekosistemos aktyviu 
naviku, spar%iai plintan%iu & nat!rali) aplink) urbanistiniais anklavais. Didieji 
pasaulio miestai, siekdami sustabdyti horizontali)j) miest" driek), pasitelkia 
Reliatyviosios pl'tros programas ir kompakti#ko, vertikalios rai#kos ekologi#ko 
miesto modelius. Kompakti#ko, vertikalios rai#kos ekologi#ko miesto modeliai, 
suvaldantys horizontali)j) miest" driek), gal't" tapti veiksnia  priemone i#saugoti 
Lietuvos did(i"j" miest" (ali)j) apsupt& ir padidinti vidin& ekologin& j" stabilum). 
Kompakti#kumo siekis yra Lietuvos miest" istorinio savitumo ir vizualinio tapatumo 
sangr)(a. 

2. Po nepriklausomyb's atk!rimo  beveik nereglamentuojama urbanistin' 
ekspansija suk!r' prielaidas chaoti#kai miest" driekai Lietuvos kaime.  Priemies%i", 
(em's !kio ir net mi#ko !kio (em'se legaliai ar nelegaliai  “i#dygo“ ir ple%iasi 
ma(aauk#t's statybos nauj"j" “kaimie%i"” arba  tiesiog komercinio intereso nam" 
grup's, uzurpuodamos  vis naujas  (em's !kio teritorijas.  Pasitikus XXI a. 
urbanistin' pl'tra, paremta darniosios pl'tros vizija ir pagr&sta decentralizuotos 
koncentracijos doktrina, sukuria prielaidas vis naujiems naujos statybos (idiniams 
neurbanizuotose teritorijose ((em's !kio, rekreacin'se, saugomose) atsirasti, kas ir 
toliau skatina urbanizuot" vietovi" visuotin$ dispersin$ driek). 
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3. Pastarojo meto intensyvi miest" teritorin' pl'tra, chaoti#kai pl'tojamas 
priemies%i" ir kaimi#kojo kra#tovaizd(io vietovi" u(statymas, ma('janti nat!ralios 
aplinkos biologin' &vairov' ir  (em's !kiui naudojama teritorija, o taip pat ma('jant 
kaime gyventoj" did'jantis etnokult!rinio paveldo vertybi" nykimas, skatina 
spartinti Lietuvos istorini" urbanistini" strukt!r" (ma("j" miest", miesteli", 
ba(nytkaimi", sen"j" viens'd(i" ir dvar" sodyb") atgaivinim), i#drikusi" 
priemies%i" suglaudinim) ir apjungim) & kaimi#k)sias bendruomenes, saugan%ias 
kult!ros ir gamtos paveld), kaip etnokult!rines vertybes ir socioekonomines g'rybes 
vietose. 

4. Visais laikais gamta ir laikas naikino tai, k) (mogus k!r'. +mogaus veikla, 
kompensuojanti  gamtos ir laiko atne#amas  kult!ros paveldui netektis, suk!r' ir 
i#saugojo kra#tovaizd(io vertybes, kurias dabar vadiname nebeatsikurian%iais  
nekilnojamojo kult!ros paveldo  i#tekliais, lemian%iais vietin&, regionin&, nacionalin& 
tautos ir valstyb's tapatum). Visos #iandienin's paveldosaugos pastangos 
orientuotos &am(inti praeit& ir saugoti paveld) stabdant jo poky%i" evoliucin$ kait), 
kas rei#kia ne k) kit), kaip istorinio paveldo pasmerkim) sunykimui. Jei kult!ros 
paveldas nebus r!pestingai atnaujinamas, istorinio kaimi#kojo kra#tovaizd(io ir 
etnokult!rinio paveldo sunykimas laikui b'gant – nesulaikomas. 

5. Norint i#saugoti nykstant& paveld) kaime, b!tina istorinio kra#tovaizd(io 
vertybes pritaikyti #iandienos ir ateities panaudojimui, &ne#ant jose naujos kokyb's 
architekt!rini"  injekcij". Naujas statybas, u(uot i#bars%ius (em's ar mi#ko !kio 
naudmenose,  b!tina  sukaupti senosiose gyvenviet'se jas atgaivinant  tradicin's ir 
alternatyviosios veiklos panauda. Ta%iau senas neturi trikdyti naujam, o naujas 
negali b!ti kuriamas seno s)skaita. 

6. Kita vertus, spar%iai modern'jant  technologijoms  viskas spar%iau sensta ir 
tampa i#metama arba saugoma kaip nebereikalingi praeities rakandai arba kaip 
semanti#kai &prasmintos relikvijos. Ta%iau, paradoksalu, nebetinkamo  naudoti ar 
nebereikalingo praeities palikimo kaime daug'ja. Kuo spar%iau tobul'ja 
technologijos, tuo daugiau paveldo atsiranda. Jau #iandien) daugelis etnokult!rinio 
paveldo saugykl" i#gyvena perteklinio paveldo i#saugojimo r!pes%ius. Si!lantiems 
ateinan%ioms kartoms pastat), vietov$ ar istorinio kra#tovaizd(io fragmentus 
i#saugoti i# ties" gali tekti nusivilti, nes b!simos kartos gali nor'ti visai ko kito. 
Ta%iau der't" gerai pagalvoti, ar neskubame griauti t" pastat" ir vietovi", d'l kuri" 
sunaikinimo m!s" vaikai%iai mums gali priekai#tauti. 

7. Noras pastat),  vietov$ ar kra#tovaizd& naudoti – yra esmin' prielaida 
u(tikrinti neatsinaujinan%i" vertybi" i#likim). Dabartin'mis kaimi#kojo 
kra#tovaizd(io spar%i" poky%i"  aplinkyb'mis norint i#likti savitos kult!ros tauta ir 
modernia valstybe, b!tina laikytis principo – kurti nauj' saugant seno vert(. 
Urbanistin$ pl'tr) reglamentuojan%ios institucijos netur't" toleruoti nauj" 
urbanistini"  (idini" atsiradimo neurbanizuotose teritorijose. Tikslinga teisiniais 
aktais naujas statybas akumuliuoti senosiose gyvenviet'se,  jas atgaivinti, i#saugoti  
istorin$ atmint& ir (ali)j) apsupt&. 
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Agrarinio kra"tovaizd&io kitimo prie&astys ir 

problemos 
 

Viktoras Pranckietis, Vaclovas Bogu&as 
 

Lietuvos !em"s #kio universitetas 
 

)vadas 
 

Kra#tovaizdis, kaip gyva ir pulsuojanti gamtin' ir antropogenin' sistema, 
i#gyvena sud'tingus poky%ius, kuriuos apibendrintai galima padalyti & dvi 
grupes, atitinkan%ias dvi kaitos kryptis, – nat!ralizac,) ir antropogenizac,). Tos 
dvi j'g" grup's – gamtin's ir antropogenin's – kei%ia kra#tovaizd& #iuolaikin's 
(mon,os akyse. Gamtiniai klimato, gravitac,os ir biologini" j'g" deriniai 
suformavo reljefo, hidrografinio tinklo &vairov$, dirvo(emi" dangos ir 
biologini" organizm" paplitimo mozaik). +mogaus veikla kra#tovaizdyje suk!r' 
agrarinius laukus, gyvenam)sias vietoves, infrastrukt!r) ir kt. [1]. Kaip atskiras 
antropogenizuoto kra#tovaizd(io funkcinis tipas i#skiriamas agrarinis 
kra#tovaizdis. Tai vyraujanti Lietuvos kra#tovaizd(io dalis, nes (em's !kio 
paskirties (em' #iuo metu u(ima per 60% visos #alies teritorijos. Agrarinis 
kra#tovaizdis  yra labiausiai paveiktas (mogaus !kin's veiklos ir ypa% 
akivaizd(iai kinta pastaraisiais de#imtme%iais. Darbo tikslas – aptarti agrarinio 
kra#tovaizd(io kitimo prie(astis ir problemas, kylan%ias po nepriklausomyb's 
atk!rimo Lietuvoje. 

 

Lietuvos kra"tovaizd&io agro&em#naud$ kaita 
 

Agrarinio kra#tovaizd(io teritorin'je strukt!roje vyrauja (em's !kio 
naudmenos (agro(em'naudos) ir mi#kai. Agrarinis kra#tovaizdis, kaip 
neatsiejama visumos dalis, kinta prie(astingai laiko t'km'je kei%iantis (moni" 
pa(inimui ir poreikiams, kintant klimatui ir ekonomikai.  

Lietuvos agrarinis kra#tovaizdis formavosi pradedant lydimine 
(emdirbyste, kai mi#k" plotai b!davo paver%iami, nors ir neilgam, dirbama 
(eme, i#deginant mi#k). Profesoriaus Petro Lazausko teigimu, tokiuose plotuose 
jav" derlius gal'davo siekti 5-6 tonas i# hektaro, tod'l javai tur'jo atrodyti 
pana#iai, kaip dabartiniuose geros (emdirbyst's laukuose.  Ry#ki" 
agro(em'naudos transformacij" Lietuvoje b!ta ir anks%iau. Istorijos tyrin'toj" 
nustatyta [2], jog 1000 m. Lietuvoje buvo 20% lauk",, 56% mi#k" ir 24% kit" 
naudmen". Po 900 met", t.y. 1900 m. (em's naudmen" strukt!ra (ymiai pakito: 
lauk" plotai padid'jo daugiau kaip tris kartus, o mi#k" ir kit" naudmen" 
suma('jo beveik 2,5 karto. Tai sudar' atitinkamai 67,1%, 28,0% ir 4,9% visos 
teritorijos ploto. Per 3-4 t!kst. met" (emdirbyst' (pla%i)ja prasme) patyr' daug 
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pasikeitim", o XX am(iaus antrojoje pus'je peraugo & galing) ekonomikos #ak) 
– (em's !k&. D'l nuosavyb's form" kaitos Lietuvoje per pastaruosius du 
de#imtme%ius (em's !kio verslas tapo privatus. *iuo metu (em's !kio paskirties 
(em$ valdo ir agrarin& kra#tovaizd& formuoja per 200 t!kst. asmen".  

Po nepriklausomyb's atk!rimo Lietuvoje, prasid'jus (em's reformai, 
agro(em'naud" plotas keit'si labai dinami#kai. 1990 metais (em's !kio 
naudmen" plotas buvo 3513,5 t!kst. ha ir sudar' 53,9% visos teritorijos (1 
lentel'). Iki 1995 m. agro(em'naud" plotas suma('jo 0,5 t!kst. ha. Dar daugiau 
(em's !kio naudmen" suma('jo v'lesniais metais: iki 2000 m. – 17,8 t!kst. ha, 
iki 2005 m. – 30,9 t!kst. ha. 2010 m. j" plotas suma('jo iki 53,0% visos 
teritorijos ploto [3, 4, 5, 6, 7]. Per pastar)j& 20-ies met" laikotarp& netekta 49,9 
t!kst. ha (em's !kio naudmen" ploto. Tai sudaro 0,8% nuo 1990 m. buvusi" 
agro(em'naud" ploto. Nuo 1991 m. vykdomos (em's reformos i#davoje 
smulk'jo ir keit'si agro(em'naud" konfig!racija. I#ry#k'jusios smulkiasklyp's 
agro(em'naudos tendencijos v'l pama(u ima stamb'ti.  
 
1 lentel# 
Agro&em#naud$ sud#ties poky!iai 1990-2010 m. 

 

 
 

Kartu su (em's !kio naudmen" plotais keit'si ir kit" (em'naud" strukt!ra. 
D'l (em's !kio naudmen" ir laisvos valstybin's (em's ma('jimo did'jo mi#k", 
u(statyt" teritorij" ir konservacin's paskirties (emi" plotai. Mi#k" plotas nuo 
1945 t!kst. ha 1990 m. (Valstybin's mi#k" tarnybos duomenimis) padid'jo iki 
2159,8 ha 2010 m. t. y. palaipsniui i#augo 214,8 t!kst. ha arba 11,0% [7]. 
Tik'tina, jog ir ateityje (em's !kio naudmen" bei kit" (em'naud" plotai keisis 
pagal tas pa%ias tendencijas. Tokias tendencijas skatina nuosekliai vykdoma LR 
Vyriausyb's politikos nuostata d'l mi#k" plot" ir saugom" teritorij", kult!ros 
paveldo objektais u(imt" (em's plot" didinimo, ES parama mi#ko veisimui 
nena#iose (em'se. 
 

Agro&em#naud$ strukt%riniai poky!iai 
 

Po nepriklausomyb's atk!rimo vykusius (em's !kio naudmen" 
strukt!rinius pasikeitimus tiksliai paai#kinti sud'tinga, kadangi  nuo 1991 met" 
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keit'si j" apskaitos metodika, vienos agro(em'naudos transformavosi & kitas. 
Per pastaruosius du de#imtme%ius labiausiai pasikeit' piev" ir nat!rali" ganykl" 
plotai (1 lentel'). J" plotas suma('jo 59,40%. Piev" ir nat!rali" ganykl" plotai 
1990 m. sudar'  33,4% , o 2010 m. – tik 13,7% vis" (em's !kio naudmen" [3, 
4, 5, 6, 7]. Piev" ir nat!rali" ganykl" plot" ma('jim) l'm' dramati#kai 
suma('j$s gyvuli" skai%ius (2 lentel'). Nutr!kus kelet) de#imtme%i" buvusioms 
tradicin'mis gyvulininkyst's produkcijos realizavimo galimyb'ms Rusijos 
rinkoje nuo 1990 m. iki 2010 m. galvij" skai%ius suma('jo 68,6%, arkli" – 
37,0%, avi" – 19,0%, ta%iau net 276,9% padid'jo paprastai gyventoj" 
asmeniniams poreikiams laikom" o(k" skai%ius. Per minim) laikotarp& taip pat 
suma('jo kiauli" bei pauk#%i" skai%ius, atitinkamai 66,0% ir 46,8%. Gyvuli" 
skai%ius, i#skyrus kiauli", 2010 m. (ymiai suma('jo net palyginus su buvusiu po 
pirmojo pasaulinio karo 1916 m [7]. 

 
2 lentel#.  
Gyvuli$ ir pauk"!i$ skai!ius 1916-2010 m. t%kst. vnt. 

 

 
 

I#arus dal& piev" ir ganykl" ariamos (em's plotai i#augo 27,7% (1 lentel'). 
1990 m. ariamos (em's b!ta 2292,1 t!kst. ha, o 1995 metais jos plotas padid'jo 
666,2 t!kst. ha.  V'lesniais metais ariamos (em's plotas ne(ymiai ma('jo iki  
2927,8 t!kst. ha 2010 m [3, 4, 5, 6, 7].  

Ariamoje (em'je augantys pas'liai – pagrindinis agrarinio kra#tovaizd(io 
elementas. -kin's veiklos trumpalaiki" poky%i" prie(astys, d'l kuri" agrarinis 
kra#tovaizdis gali keistis keturis kartus per metus (i#dirbti laukai, augantys (ali 
augalai, (ydintys augalai, subrend$ ir nud(iuv$ augalai)  – tai trumpalaik's 
vegetacijos augal" naudojimas (em's !kio gamybai. Re%iau kra#tovaizdis kinta 
kai s'jomain" laukuose 2 metus auginamos intensyviai naudojamos 
daugiamet's (ol's, dar ilgiau toje pa%ioje vietoje auga uogynai – 3-10 met", 
sodai – 12-50 met", o j" u(uov'jin's u(tvaros gali likti tiek, kiek leid(ia j" 
biologinis potencialas.  

Per pastaruosius du de#imtme%ius Lietuvoje esmingai suma('jo pas'li" 
plotai, net 33,3%  (3 lentel'). Beveik visai nebeauginama lin", kit" silosini" 
augal" (be kukur!z"), pa#arini" #akniavaisi", vienme%i" (oli". J" plotai 
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suma('jo  atitinkamai 98,7%, 97,9%, 93,8% ir 91,2%. Kukur!z" silosui ir 
(aliajam pa#arui plotai nuo 77,8 t!kst. ha 1990 metais suma('jo iki 1,0 t!kst. ha 
2009 metais, bet atsiradus naujoms veisl'ms ir d'l klimato kaitos poky%i" 
prad'ti auginti kukur!zai gr!dams, kuri" plotai #iuo metu jau pasiek' net 5,5 
t!kst. ha. Labai suma('jo daugiame%i" (oli", bulvi", cukrini" runkeli" plotai, 
atitinkamai 61,3%, 58,6%, 53,0%. Tuo tarpu 2009 metais javais buvo u(s'ta 
10,1% daugiau, o vasarini" bei (iemini" raps" plotai i#augo atitinkamai net 21,2 
ir 8,9 karto, palyginus su buvusiais 1990 metais [3, 4, 5, 6, 7].  

Suma('jus pas'li" plotams didel' dalis ariamos (em's paliekama 
p!dymams arba dirvonuoja.  Dirvonuojamose apleistuose (em'se jau vyksta 
savaiminiai renat!ralizacijos procesai. Taip yra d'l to, kad atkuriant nuosavyb's 
teises gr)(inta (em', kuri) dalis savinink" laiko kaip nekilnojam)j& turt) ir 
nesiruo#ia naudoti (em's !kio ar kitai veiklai. Be to, kaimo gyventojai sensta, o 
senyvi (mon's nebegali taip intensyviai !kininkauti, ir ekonomin' aplinka 
nepakankamai skatina vystyti veiklos r!#is, kurioms reikalinga (em'. Savininkai 
ir (em's naudotojai, siekdami konkre%i" gamybini" tiksl",  arba tik 
stengdamiesi i#saugoti (em$, savo veikla ar neveikimu turi trumpalaik's arba 
ilgalaik's &takos kra#tovaizd(iui. D'l to, kad (em' nenaudojama nei priva%ioms, 
nei vie#osioms g'ryb'ms kurti, neigiamai veikiama biologin' &vairov', 
degraduoja #alies kra#tovaizdis ir jo, kaip vie#osios g'ryb's, vert', blog'ja #alies 
&vaizdis, nei#naudojamas #alies turizmo potencialas. Apie 2002 m. dirvonavo 
500–800 t!kst. ha nena#i" (emi", apie 3000 ha j" kasmet apaugdavo mi#ku [8]. 
+-M yra inicijavusi apleistos (em's tyrim), kurio tikslas – nustatyti, kokia 
(em' laikytina apleista. .vairiais metais atlikti tyrimai, taikant skirtingas 
apleistos (em's s)vokas, parod', kad tokios (em's gali b!ti nuo 150 iki 800 
t!kst. ha [9]. Numatoma, kad nuo apleistos (em's ploto priklausys jos 
administravimo priemon's. LR Vyriausyb's programos priemon' numato 
skatinti energetini" ir kit" ne maistini" augal" auginim), mi#k" sodinim) 
apleistoje (em'je, parengti jos naudojimo program), skatinti priva%i" (emi" 
savininkus pasinaudoti ES parama mi#kams apleistoje (em'je &veisti ar gr)(inti 
jas & (em's !kio gamybos proces). Pieno ir m'sos kain" kilimas bei paramos 
(em's !kio gamybai suvienodinimas ES #alyse (parama Lietuvoje esmingai 
i#augt") paskatint" dirvonuojan%i" (emi" naudojim) gyvulininkystei, ypa% 
kalvoto reljefo laukuose ir ma(esnio na#umo (em'se, kur ne&manoma intensyvi 
augalininkyst'. Prie# du de#imtme%ius tur'to gyvulininkyst's potencialo 
atk!rimas ne tik pagerint" (emdirbyst's kult!r) ir agrarin& kra#tovaizd&, bet tuo 
pa%iu stabdyt" dirvo(emi" degradacij), nes s'jomainose i#augt" daugiame%i" 
(oli" plotai.  
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3 lentel#.  
Pas#li$ plotas 1990-2009 m. t%kst. ha. 

 

 
 

Agro(em'naudos element" kait) i# esm's l'm' (em's nuosavyb's form" 
poky%iai, rinkos s)lygos ir (em's !kio produkcijos perteklius. Kita prie(astis -  
miestai ir j" infrastrukt!ra yra spar%iausiai augantys (em's naudotojai. Paprastai 
miestai ple%iasi derling" (em's !kio naudmen" s)skaita. Kaimo vietovi" 
kra#tovaizdis keit'si d'l (em's !kio veiklos aktyv'jimo, (em's plot" apleidimo 
ir mi#k" i#naudojimo.  
 

Vandentvarkos poky!iai ir kra"tovaizdis 

 
Kaip (inoma, Lietuva yra dr'gm's pertekliaus zonoje. Vandentvarkos 

priemon's i# esm's pakeit' Lietuvos  (emi" b!sen) ir tuo pa%iu – agrarin& 
kra#tovaizd&: padid'jo lauk" plotai, &sisavintos #lapyn's ir pelk's, i#kasta  
62824,7 km griovi". Lietuvoje pagal kilm$ dr'gnos ir pelk'tos (em's sudaro 
apie 3,5 mln. ha arba 86 % bendro (em's !kio paskirties ploto. Be #i" (emi" 
sausinimo efektyvi (emdirbyst' #alyje negalima. Iki 1990 m. #alyje buvo 
melioruota 3023 t!kst. ha dr'gn" ir u(pelk'jusi" (emi", i# j" 2651 t!kst. ha 
drena(u, kurio bendras ilgis – 1587,4 t!kst. km. 2010 m. bendras sausinamos 
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(em's plotas  - 2981,24 t!kst. ha, sausinama drena(u – 2581,45 t!kst. ha. Per 
#ias sistemas kasmet turi nutek'ti apie 6-7 km3 krituli" vandens. Jei tai nevyksta 
– (em' gr&(ta & savo prigimtin$ b!sen) – u(pelk'ja. *iuo metu blogos 
melioracin's b!kl's plot"   yra apie 7 % arba 220 t!kst. ha Lietuvos melioruot" 
plot" [10]. Nesi'mus tinkam" priemoni" tinkamomis apimtimis netolimoje 
ateityje pad'tis gali dar pablog'ti. Nusausintose (em'se i#auginama 89 proc. 
visos (em's !kio produkcijos, o cukriniai runkeliai, linai auginami tik 
nudrenuotose (em'se. Nesausintose (em'se neb!t" galima taikyti #iuolaikini" 
(emdirbyst's technologij", o tai blogint" agrarin& kra#tovaizd&. 

Lietuvos kra#tovaizd& palaipsniui gerina pakran%i" erdvi" pertvarkymas 
intensyvaus turizmo ir laisvalaikio veiklos poreikiams tenkinti, ta%iau mastai kol 
kas n'ra pakankami. 
 
Augalija kaip kra"tovaizd&io komponentas 

 

Augalija yra gyvasis kra#tovaizd(io komponentas. Biologinei &vairovei 
daug geresn's s)lygos yra agrariniame kra#tovaizdyje, kuriame !kiai ma(iau 
specializuoti, taikomos &vairios s'jomainos. Gamtinio karkaso teritorijose 
siekiama riboti intensyv" (em's !k&, i#laikant smulkiasklyp$ (em'vald), 
ekologin& !kininkavim) ir pan. Biologin's &vairov's i#saugojimo veiksm" plane, 
sukurtame 1995 metais,  si!loma, kad agrariniame kra#tovaizdyje nat!ral!s ar 
pusiau nat!ral!s kra#tovaizd(io elementai (mi#kai, lauk" girait's, nat!ralios ir 
kult!rin's pievos, ganyklos, #lap(em's, melioracijos grioviai, daugiame%i" (oli" 
plotai) tur't" pasikartoti ne re%iau kaip kas 400 m. Agrarines reformos metu 
s)lygos biologin's &vairov's i#saugojimui nepablog'jo. 

Kaip svarbi) kra#tovaizd(io kitimo prie(ast& galima &vardinti biologines 
invazijas - neb!ding" Lietuvai biologini" objekt" i#plitim). Akivaizd" poveik& 
agrariniam kra#tovaizd(iui daro Sosnovskio bar#%io (Heracleum sosnowskyi) 
i#plitimas. Daug nerimo sulaukiame d'l ker#osios ka#tonin's kandel's 
(Cameraria ochridella) invazijos, i#skirtini" r!pes%i" kelia plintanti obel", 
gudobeli", kriau#i", #ermuk#ni", kauleni" ir kit" augal" liga – bakterin' deglig' 
(Erwinia amylovor). *ios ligos i#plitimas tur's tiesioginis &takos sod" ir 
nat!rali" augavie%i" asortimentui. +iev'grau(is tipografas (Ips typographus) – 
egli", re%iau pu#" kenk'jas – nusiaub' Lietuvos eglynus, grybas kelmutis 
(Armillaria mellea) i#retino uosynus, gali kenkti egl'ms, pu#ims ir dar daugeliui 
med(i" r!#i". *aknin' pintis (Heterobasidion annosum) labiau plinta eglynuose 
ir pu#ynuose, kurie buvo pasodinti buvusioje dirbamoje (em'je. Taigi did'ja 
rizika sodinant mi#k) (em's !kio (em'je. Klimato kaita skatina vis nauj" lig", 
kenk'j" ir (aling" augal" plitim), kelia naujas gr'smes bei sudaro naujas 
galimyb's Lietuvos (em's ir mi#k" !kiui [11]. Europos aplinkos agent!ra 
sudar' 163 agresyviausi" Europos ekosistemoms pavojing" svetim" r!#i" 
s)ra#). Vienas i# j" - upinis bebras (Castor fiber). Tai reintrodukuoti did(iausi 
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Lietuvoje grau(ikai, kenkia ne tik tiesiogiai pa(eisdami med(ius, bet ir 
u(tvenkdami sausinimo sistemas. Visos #ios problemos neigiamai &takoja 
kra#tovaizd&, tod'l joms b!tina skirti reikiam) ir savalaik& d'mes&. 
 
Antropogeniniai kra"tovaizd&io komponentai 

 

Agrariniame kra#tovaizdyje atsiranda ir neb!dingi Lietuvai komponentai: 
komunikaciniai ir energetiniai objektai, golfo laukai, rekreacin's sodybos. Per 
pastar)j& de#imtmet& kaimo vietov'se i#ry#k'jo nauji objektai susij$ su gamybos 
technologijomis: gr!d" sand'liavimo bok#tai, balt" #ienainio rulon" rietuv's. 
I#skirtinio d'mesio pra#osi apleist" gamybini" pastat" vaiduokli#ki vaizdiniai. 
Tai neretas ankstesn's (em's !kio veiklos palikimas, nes'kmingos 
privatizacijos padarinys. Apleisti pastatai – ne tik &sisen'jusi kra#tovaizd(io 
(aizda, bet ir realus pavojus (mon'ms. *iuo metu (em's !kyje yra per 7 t!kst. 
apleist" pastat", pus' j" neturi savinink". *i) problem) b!tina spr$sti 
valstybiniu mastu.  
 

I"vados 

 

Apibendrinant nagrin'tus duomenis galima konstatuoti, kad agrarinio 
kra#tovaizd(io poky%ius laikotarpyje po nepriklausomyb's atk!rimo Lietuvoje 
lemia a) nuosavyb's form" kaita, b) rinkos s)lygos ir (em's !kio produkcijos 
perteklius,  c) ES tikslin's paramos (em's !kiui panaudojimas ir apimtys, d) 
!kin's veiklos padariniai, e) vandentvarkos problemos, f) socialin's prie(astys, 
g) klimato kaita ir biologin's invazijos. Agrarin& kra#tovaizd& Lietuvoje gerina 
kylanti (emdirbyst's kult!ra, vykstantys teigiami poky%iai (em's strukt!roje – 
did'jantys priva%ios (em's plotai bei sklyp" dyd(iai. Apleist" (emi" bei 
nenaudojam" (em's !kio gamybini" pastat" tvarkymo reglamentavimas, 
tinkama nusausint" (emi" prie(i!ra ir tolesn' ekologin's (emdirbyst's pl'tra 
leist" kardinaliai pagerinti Lietuvos agrarin& kra#tovaizd&. Tam b!tina tobulinti 
&statymin$ baz$. B!tina siekti suvienodinti (em's !kio r'mim) visose ES #alyse.  
Konkurencini" s)lyg" suvienodinimas visoms ES #alims (em's !kio srityje 
leist" atstatyti tur't) gyvulininkyst's potencial) bei pagerinti (emdirbyst's 
kult!r), o tuo pa%iu ir agrarin& kra#tovaizd& Lietuvoje. 
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Lietuvos socialin# ir demografin# situacija  bei 

gyventoj$ skai!iaus raidos perspektyvos  

iki 2020 met$ 
 

Ar%nas Pocius 

 
Lietuvos Socialini$ tyrim$ centro Darbo ir socialini$ tyrim$ institutas 

 
)vadas 

 
*is straipsnis sudarytas remiantis 2010 m. atlikto tyrimo „Lietuvos 

gyventoj" potencialo ir j" skai%iaus prognoz's“ med(iaga (B. Gru(evskis, A. 
Pocius). Tyrimo atlikimo eigoje buvo &vertinta gyventoj" demografin's 
strukt!ros kaita bei atliktos jos prognoz's, nustatytos u(imtumo potencialo 
charakteristikos. Darbo metu buvo atlikti gyventoj" u(imtumo ir socialin's 
raidos potencialo strukt!ros skai%iavimai. Remiantis atliktos analiz's bei 
skai%iavim" rezultatais buvo suformuluotos tyrimo i#vados. Tyrimas r'm'si 
&vairiais duomen" #altiniais. Ta%iau prioritetas buvo teikiamas Lietuvos 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb's (toliau 
Statistikos departamento) ir Sodros duomenimis. Siekiant i#ry#kinti esam) 
situacij), Lietuvos gyventoj" potencialo tyrimui pagal teritorijas buvo pasirinkti 
keturi probleminiai rajonai: Taurag's, Pasvalio, Akmen's ir Ignalinos bei 
palyginimui pasirinktas Alytaus m.  
 
Demografin# raida 

 

*alies gyventoj" demografin$ raid) per ilgesn& laikotarp& itin komplikuoja 
gyventoj" emigracija. Bendr) gyventoj" emigracijos i# Lietuvos mast) &vertinti 
sud'tinga. Per vis) laikotarp&, kai privaloma i#vykimo & u(sien& deklaracija, 
#iuos dokumentus pateik' 69.783 (mon's, nors skai%iuojama, kad nuo 
Nepriklausomyb's atk!rimo & kitas valstybes gyventi i#vyko 440.000 Lietuvos 
gyventoj" [1]. Ta%iau, manome, kad #is skai%ius tur't" b!ti ma(esnis, nes dalis 
i#vykusi"j" sugr&(ta. Be to, dalis gyventoj" gali migruoti pakartotinai. I# esam" 
rodikli", gyventoj" skai%iaus netekim) d'l migracijos atspindi migracijos saldo 
rodiklis, nes jis rodo atvykusi"j" ir i#vykusi"j" skai%iaus skirtum). 

Per paskutinius kelis de#imtme%ius demografini" gyventoj" gupi" raidos 
tendencijos #alyje buvo labai nepalankios. Vaik" kartos dalis tarp gyventoj", 
kurie perspektyvoje papildyt" darbo rink) 1998-2009 m. suma('jo nuo 21,1 iki 
15 proc., tuo tarpu ekonomi#kai neaktyvi" sen" (moni" lyginamasis svoris tarp 
vis" #alies gyventoj" padid'jo nuo 12,4 iki 15,2 proc. Tai perspektyvoje 
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komplikuoja galimybes &traukti & darbo rink) papildomos darbo j'gos. Galima 
teigti, kad gyventoj" sen'jimo procesas (sen" (moni" dalies santykinis augimas) 
turi neigiam) &tak) #alies darbinio potencialo kaitai, nes santykinai gaus'ja 
(moni", kurie negali dalyvauti darbo rinkoje. 

Gyventoj" u(imtumo potencialo po(i!riu #iame de#imtmetyje i#ry#k'jo 
ypa% neigiama tendencija – spartus vaik" kartos suma('jimas tarp vis" 
gyventoj". 2008- 2009 m. laikotarpiu j" dalis suma('jo net 6 procentiniais 
punktais (apie 250 t!kst. gyventoj"). Tai rei#kia, kad 1998 m. vaik" kartai 
priklaus' net 21 proc. #alies gyventoj", 2009 m. - tik 15 proc., kurie 
perspektyvoje gal't" tapti materialini" g'rybi" (BVP) k!r'jais ir j" vartotojais.  

Esamoje 15 met" ir vyresni" ekonomi#kai neaktyvi" #alies gyventoj" 
strukt!roje vyrauja nedirbantys pensininkai. Jie sudaro beveik pus$ #ios grup's 
neaktyvi" gyventoj". Kita vertus, gyventoj" aktyvum) ma(ina tai, kad tarp 15-
64 met" am(iaus asmen", kuri" dauguma yra darbingi, pakankamai daug yra 
nedirban%i" pensinink". J" skai%ius per paskutini" penki" met" laikotarp& 
svyravo ma(daug 110 -120 t!kst. ribose.  

Esam" poky%i" po(i!riu galima i#skirti am(iaus grupes, kuri" gyventoj" 
skai%ius #alyje 2001-2009 m. suma('jo labiausiai. 5-14 met" am(iaus vaik" 
skai%ius Lietuvoje suma('jo beveik tre%daliu. Kit" am(iaus grupi" gyventoj" 
skai%ius, kurioms yra b!dinga #i tendencija, ma('jo l'%iau ((r. 1 lentel$). Ta%iau 
d'l senstan%ios #alies visuomen's vis" 70 met" ir vyresni" gyventoj" skai%ius 
augo. Ypa% spar%iai augo 80-84 met" gyventoj" skai%ius (padid'jo net 81 proc.).  

 
1 lentel# 
Gyventoj$ skai!ius Lietuvoje met$ prad&ioje pagal am&iaus grupes 2001 m. ir 2009 m.  

Statistikos departamento duomenimis 

 
Absoliutiniai bei santykiniai poky%iai 

 2001 2009 
Absoliutus 

pokytis 
Santykinis pokytis 

(proc.) 

0–4 180767 158112 -22655 -12,53 

5–9 232427 158119 -74308 -31,97 

10–14 273710 188707 -85003 -31,06 

15–19 263867 253555 -10312 -3,91 

20–24 234107 272269 38162 16,3 

25–29 242132 236253 -5879 -2,43 

30–34 255367 219786 -35581 -13,93 

35–39 273323 240922 -32401 -11,85 

40–44 264363 246850 -17513 -6,62 

45–49 218029 266014 47985 22,01 

50–54 193369 223756 30387 15,71 
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 2001 2009 
Absoliutus 

pokytis 
Santykinis pokytis 

(proc.) 

55–59 186959 192974 6015 3,22 

60–64 183908 156326 -27582 -15 

65–69 166532 161651 -4881 -2,93 

70–74 142366 142750 384 0,27 

75–79 95796 115723 19927 20,8 

80–84 41775 75670 33895 81,14 

85 ir vyresni 38201 40435 2234 5,85 

I" viso 3486998 3349872 -137126 -3,93 

 
Pagal prognozes Eurostato duomenimis, per ateinan%ius de#imt met" toliau 

numatomas gyventoj" skai%iaus suma('jimas #alyje. Reik"t$ atkreipti d"mes% % 

tai, kad Lietuva 2010 -2020 m. pergyvens ypa& sunk$ kritin% laikotarp%, kai 

gerokai suma!"s kvalifikacijos siekian&io ar % darbo rink' patenkan&io jaunimo 

skai&ius. Beveik keturiais de(imtadaliais suma!"s jaunimo skai&ius 15 -19 met$ 

am!iaus grup"je, tre&daliu - 20-24 met$ am!iaus.  I# kitos pus's, galima teigti, 
kad i# skaitlingesni" grupi", pa(ym'tinas labai spartus (apie ketvirtadal&) 
siekiantis 55-64 met" am(iaus gyventoj" skai%iaus augimas. Kita vertus, d'l 
neigiamos vidin's migracijos &takos menkesn& ekonomin& potencial) ir 
santykinai ma() gyventoj" skai%i" turin%iose #alies teritorijose situacija tur't" 
b!ti gerokai sud'tingesn'.  

Apibendrinant galima teigti, kad (alies mastu toliau vyks kompensaciniai 

procesai demografin"je gyventoj$ strukt#roje – toliau spar&iai augs sen$ 

!moni$ skai&ius, o ma!"s vaik$ kartos dalis (!r. 1 pav.). Ypa& ry(k#s gyventoj$ 

skai&iaus poky&iai numatomi per vis' stebim' laikotarp%. 0-14 met$ am!iaus 

vaik$ kartos skai&ius 1998-2020 m. tur"t$ suma!"ti net apie 275 t#kst., 15-64 

met$ am!iaus gyventoj$ skai&ius, kurie priskiriami darbing$ gyventoj$ am!iaus 

grupei – apie 165 t#kst. Apie 100 t#kst. padid"s sen$ !moni$ kartai priskirt$ (65 

met$ ir vyresni$) gyventoj$ skai&ius. Pastarieji rodikliai rodo senstan&i' m#s$ 

visuomen"s strukt#r'. Ta&iau gyventoj$ sen"jimo procesas tik dalinai 

kompensuos gyventoj$ skai&iaus ma!"jimo tendencij' iki darbingo ir darbingo 

am!iaus gyventoj$ grup"se. Tod"l (alies demografinei raidai bent jau per kelis 

de(imtme&ius i( eil"s b#dinga nuolatin" depopuliacija, t. y. pastovus gyventoj$ 

skai&iaus ma!"jimas.
1
   

 
 

 

                                                 
1 Skai%iavimai atlikti remiantis Eurostato prognoz'mis. 
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1 pav. Bendro "alies gyventoj$ socialinio – demografinio potencialo kaita. 

Santykiniai rodikliai  (apskai!iuota Statistikos departamento duomenimis) (proc.) 

 
Nors u(imt"j" skai%ius #alyje po ekonomin's kriz's tur't" prad'ti augti, 

ta%iau darbo rinkos atsigavimo procesas bus gana l'tas ir skausmingas. T) 
pabr'(ia ir &vair!s ekspertai. Kiek (ymesnis teigiamas u(imt"j" skai%iaus pokytis 
#alies mastu pagal Darbo ir socialini" tyrim" instituto prognozes numatomas tik 
nuo 2013 m., toliau stebimas spartesnis #io rodiklio kitimas, nors tiriamo 
laikotarpio pabaigoje jo augimo tempai sul't's d'l neigiamos demografinio 
veiksnio &takos. Bendras u(imt"j" skai%ius prognozuojamu laikotarpiu (2010-
2020 m.) tur't" padid'ti apie 185 t!kst. ir laikotarpio pabaigoje siekt" apie 1525 
t!kst. Pagal Eurostato demografines prognozes atliktais skai%iavimais, 
santykiniai vaik" ir sen" (moni" kart" strukt!ros poky%iai iki 2010 m. b!t" 
palyginti ne(ym!s, ta%iau tolesn's gyventoj" raidos perspektyvos tur't" b!ti 
gerokai li!dnesn's. Pesimisti#kiau nuteikia skai%iavimai remiantis absoliutiniais 
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rodikliais. 15-64 met"  am(iaus gyventoj" skai%ius, kurie sudaro pagrindinius 
m!s" #alies darbo i#teklius 2010-2020 tur't" suma('ti apie 130 t!kst. Manome, 
kad esant tokiai situacijai aptariamo laikotarpio pabaigoje, netgi ekonomikos 
pakilimo metu galimyb's pritraukti papildomus darbo i#teklius tur't" b!ti beveik 
i#sis'musios.  

Tebesit$siant neigiamoms gyventoj" skai%iaus ma('jimo (depopuliacijos) 
tendencijoms am(iaus grup'se, ma(daug po 15 met", nepalankaus demografinio 
veiksnio d'ka #alyje prad't" ma('ti ir absoliutinis u(imt"j" skai%ius. Taigi 
neigiamas demografin's situacijos pasekmes mes labiau pajustume ilgalaik'je 
perspektyvoje. Prognozuojam) darbuotoj" skai%iaus augim) #iame de#imtmetyje 
galima paai#kinti tuo, kad santykinis u(imtumas kriz's metu buvo ypa% ma(as, 
tod'l jo augimas b!t" logi#ka pokrizinio laikotarpio poky%i" pasekm'. 
 
Gyventoj$ u&imtumo ir socialin#s raidos  potencialo *vertinimas regionuose 

 

Geresnes ma(esni"j" #alies region" socialin's ekonomin's raidos 
galimybes komplikuoja nepalanki darbo u(mokes%io diferenciacija. *i problema 
n'ra visi#kai nauja. Dideli darbo apmok'jimo netolygumai #alyje buvo stebimi 
ir pra'jusio de#imtme%io prad(ioje [2].  

Tarp did(i"j" ir ma(esni" #alies apskri%i" pastebimas gana didelis darbo 
u(mokes%io skirtumas ir paskutiniaisiais metais. 2009 m. IV ketvir%io 
duomenimis, Vilniaus apskrities dirban%i" gyventoj" bruto darbo u(mokestis 
siek' 110 proc. vidutinio darbo atlyginimo #alyje, Klaip'dos – 104 proc., tuo 
tarpu  ma(iausiose Taurag's ir Marijampol's apskrityse jis buvo atitinkamai 
82,9 proc. ir 83,4 proc. Vidutinis atlyginimas Vilniaus ir Taurag's apskrityse 
skyr'si net 583 Lt. Pad't& pablogino tai, kad vidutinis darbo u(mokestis #alies 
mastu, lyginat 2008 ir 2009 m. ketvirtuosius ketvir%ius, suma('jo nuo 2319 iki 
2118 Lt. Darbo apmok'jimas ma('jo visuose #alies regionuose.  

Ekonomin's raidos netolydumas nul'm' ir u(imtumo skirtumus tiriam" 
rajon" lygmenyje. B!tina pabr'(ti, kad remiantis Sodros duomenimis nustatytas 
santykinis apdraust"j" dirban%i"j" rodiklis2 pagal teritorijas pasiskirst' labai 
netolygiai. Did(iausia apdraust"j" darbuotoj" dalis nuo bendro gyventoj" 
skai%iaus 2009 m. buvo Taurag's ir Alytaus savivaldyb'se (atitinkamai 32,2 ir 
28,6 proc.), ma(iausia – Akmen's ir Ignalinos raj. – vos penktadalis ((r. 2 
lentel$). Tai rodo, kad kurian%i" prid'tin$ vert$ (mogi#k"j" i#tekli" raidos 
po(i!riu skirtingos teritorijos turi labai nevienod) u(imtumo ir socialin's raidos 
potencial). Pagal esam) pad't& Ignalinos ir Akmen's rajonai priskirtini 
depresiniams #alies regionams. Depresiniai regionai darbo rinkos po(i!riu 

                                                 
2 Apdrausti dirbantieji - tai u(imti asmenys  u( kurios mokami mokes%iai ir 
&mokos.  



25 
 

apibr'(iami  kaip pagrindin's tikslin's teritorijos d'l juose ilgiausiai i#liekan%i" 
u(imtumo ir nedarbo problem" [3]. 

Statistinis tyrimas atskleid' svarb" socialinio ir u(imtumo potencialo 
d'sningum), kuris liudija tai, jog nedidel'se teritorijose, kur apdraust"j" 
dirban%i"j" yra santykinai ma(au, senatv's pensinink" lyginamasis svoris yra 
did(iausias. Antai net  kas ketvirtas Ignalinos raj. gyventojas yra senatv's 
pensininkas, kas penktas – Akmen's raj., kitose teritorijose, kur u(imtumo 
situacija palankesn', #is rodiklis ma(esnis. Pana#iai pasiskirsto ir bendras 
pensij" gav'j" rodiklis. Gaus'jant sen" (moni" ma(esniuose #alies rajonuose 
(savivaldyb'se), kur santykinai daugiau kaimo gyventoj", did'ja ir absoliutinis 
mirusi"j" skai%ius. Kita vertus, mokslininkai pastebi gana (ymius teritorinius 
miesto ir kaimo mirtingumo rodikli" (ypa% vyr") skirtumus [4], kuriuos (ymiu 
mastu lemia nevienodos socialin's ir ekonomin's skirting" #alies region"  
raidos s)lygos.  

 
2 lentel#  
Gyventoj$ socialinio ir u&imtumo potencialo *vertinimo apibendrinimas  Sodros 

duomenimis bei kitais duomen$ "altiniais 2009 m. pagal atskiras "alies teritorijas 

 

Pagrindiniai santykiniai rodikliai (%)* 

 
Akmen's 

raj. 
Alytaus 

m. ir  raj. 
Ignalinos 

raj. 
Pasvalio  

raj. 
Taurag's 

raj. 
*alyje  

Bendras gyventoj" 
skai%ius 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1.Privalomuoju 

draudimu apdrausti 

asmenys, u& kuriuos 

mokamos *mokos 20,52 

 
28,57 

 
20,18 

 
23,83 

 
32,24 

39,04 

Savaranki#kai u(imtieji 
(sav) versl) turintys 
asmenys)| 1,14 1,19 1,32 1,90 1,85 2,24 

2. Neaktyv%s 

gyventojai ir bedarbiai 
79,48 71,43 79,82 76,17 67,76 60,96 

Bendras pensinink" 
skai%ius,  

37,85 34,74 45,87 37,33 37,44 33,21 

Senatv's pensininkai  20,25 16,72 25,90 18,93 19,08 16,72 

*Pastaba visi lentel'je pateikti santykiniai dyd(iai, &skaitant ir pensinink" skai%iaus 
rodiklius, apskai%iuoti nuo bendro gyventoj" skai%iaus.  
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Galima teigti, kad d"l nepalankios socialinio ir u!imtumo potencialo bei 

demografini$ s'lyg$ raidos ma!esnieji (alies regionai tampa i(laikytini$ ir 

didesn"s socialin"s atskirties rizikos teritorijomis. J$ pl"tros galimyb"s tampa 

vis labiau problemati(kos.   
D'sninga, kad did(iuosiuose miestuose, kur ekonomin's s)lygos geresn's, 

socialinio ir u(imtumo potencialo raida palankesn' bei dirban%i"j" dalis yra 
santykinai auk#tesn' nei ma(esn'se teritorijose. Apdraust"j" gyventoj" dalis 
Vilniaus m. 2009 m. buvo did(iausia (siek' 66 proc.), ma(esn' #io rodiklio 
reik#m' buvo Kauno ir Klaip'dos m. (atitinkamai 45 ir 41 proc.). I# ma(iau 
urbanizuot" i#skirt" teritorij" tik Taurag's raj. santykinis apdraust"j" rodiklis 
buvo kiek didesnis nei 30 proc., kitose regionuose jis buvo ma(esnis. 

Svarbus rodiklis yra dirban%i" (mogi#k"j" i#tekli" ekonomin's na#tos 
koeficientas. Jis rodo ekonomi#kai neaktyvi" gyventoj" (&skaitant bedarbius) 
skai%iaus santyk& su dirban%i"j" skai%iumi Sodros duomenimis. Ypa% auk#tos 
ekonomin's na#tos rodiklio reik#m's yra Akmen's ir Ignalinos raj., kur vienam 
apdraustam dirban%iajam vidutini#kai teko beveik keturi ekonomi#kai neaktyv!s 
asmenys, tuo tarpu #alies vidurkis buvo gerokai ma(esnis (tesiek' 1,6).  

Nepaisant to, jog Vakar" #alyse nedarbo problemoms paskutiniais metais 
skiriamas didelis d'mesys [5-6], pastangos i#laikyti esamas ir sukurti naujas 
darbo vietas Lietuvoje kol kas yra itin menkos. Patirtis rodo, jog da(nai itin 
auk#t) nedarb) ma(esniuose m!s" #alies rajonuose lyd'jo ir menkesn's 
bedarbio pa#alpos gavimo galimyb's. Dideliu nedarbu pasi(ymin%iuose 
Pasvalio ir Akmen's raj. tik 16 proc. bedarbi" gavo pa#alp) (2009 m. baland(io 
m'n. darbo bir(os duomenys), tuo tarpu did(iuosiuose #alies miestuose 
santykinis nedarbo draudimo i#mok" gav'j" skai%iaus buvo santykinai 
auk#tesnis (siek' apie ketvirtadal& vis" bedarbi"). Tai rodo, kad socialin's 
nedarbo augimo pasekm's ma(esniuose #alies regionuose (ymiai skaudesn's nei 
#alies didmies%iuose. Menkos bedarbi" pa#alp" mok'jimo galimyb's &traukia 
vis daugiau bedarbi" & dar didesn&  skurd). 

B!tina pabr'(ti, kad did(iuosiuose #alies miestuose tradici#kai situacija 
darbo rinkoje geresn', tod'l gyventoj" strukt!roje bedarbi" paprastai b!na 
santykinai ma(iau nei ma(esn'se #alies savivaldyb'se. Tod'l nedarbo augimo 
pasekm's atskiruose ma(esniuose #alies rajonuose ypa% skaud(ios. Labai 
auk#tas santykinis nedarbo rodiklis (nuo darbingo am(iaus gyventoj") 2009 m. 
baland(io prad(ioje buvo Akmen's raj. (18,8 proc.), Ignalinos raj. (net 19,5 
proc.). Labai auk#tas #is rodiklis ir Ma(eiki" raj. (18,9 proc.). Nepaisant 
Vilniaus m. artumo, ypa% auk#tu nedarbu i#siskyr' ir Vilniaus raj. (19,5 proc.). 
Did(iosiose miestuose nedarbo rodiklis buvo gerokai ma(esnis – Vilniaus ir 
Klaip'dos m. (13,2 proc.), Kauno m. – 12,5 proc. 

Reik't" atkreipti d'mes& & tai, kad (emas darbdavi" si!lomas darbo 
u(mokestis labai suma(ina bedarbi" darbin$ motyvacij). Labai daug bedarbi" 
atsisako &sidarbinti ne tod'l, kad nenori dirbti apskritai, bet tod'l, kad dalies 
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darbdavi" si!lomas atlyginimas itin (emas ir yra nepakankamas bent 
b!tiniausiems bedarbi" poreikiams patenkinti (ypa% kvalifikuotesni" (moni"). 
Tai skatina bedarbius gyventi i# &vairi" pa#alp" ir ma(ina j" aktyvum) darbo 
rinkoje. 

Logi#kas d'sningumas yra tas, jog apdraust"j" ir pensinink" santykis yra 
gerokai palankesnis did(iuosiuose #alies miestuose nei neurbanizuotose, ma(ose 
teritorijose. Ma(iausias #is rodiklis 2009 m. buvo Ignalinos ir Akmen's raj. 
(atitinkamai 0,44 ir 0,54), tuo tarpu vidutini#kai #alyje siek' 1,18. 
Pastaruosiuose rajonuose vienam dirban%iajam tenka apytikriai du pensininkai. 
Tod'l problemini" #alies region" gyventoj" socialini" i#mok" poreikio 
problemas galima patenkinti tik perskirstant geresn'je socialin'je demografin'je 
situacijoje esan%i" teritorij" u(dirbamas l'#as blogesn'je pad'tyje esan%ioms 
savivaldyb'ms. Did(iausias apdraust"j" ir pensinink" santykis 2009 m. buvo 
Vilniaus m. – net 2,37, ta%iau Kaune ir Klaip'doje jis buvo gerokai ma(esnis  
(atitinkamai 1,34 ir  1,43).  
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Kaimo kra"tovaizd&io permainos socialini$ veiksni$ 

kontekste 
 

Alvydas Bale&entis 

 

Mykolo Riomerio universitetas 

 
)vadas 

 
Global'jantis pasaulis keliasi i# kaimo & miest). Miesto gyventoj" skai%ius 

pasaulyje pastaraisiais metais susilygino su kaimo gyventoj" skai%iumi. 
Lietuvos kaimo ir miesto gyventoj" skai%iaus santykis art'ja prie 30:70. Kaim) 
kaip gyvenam)j) vietov$ paprastai renkasi tie (mon's, kurie nori gyventi 
sodyboje. Kaimo kra#totvarkos ir kra#tovaizd(io problemos bei permainos 
atsispindi mokslinink" darbuose [1, 2, 3, 4]. 

*iame straipsnyje siekiama aptarti tokias problemas: 1) kaimo vietovi" 
modeli" ypatumai; 2) lietuvi#kojo kaimo permainos per paskutin&j& #imtmet&; 3) 
ateities permainos: vienkiemiai ar gyvenviet's.  
 

Kaimo vietovi$ modeliai 

 

Sodyba yra vienas i# pagrindini" kaimo kra#tovaizd(io element". Sodyb" 
i#sid'stymas esmingai nulemia kaimo kra#tovaizd(io formavimo procesus. 
Sodyb" i#sid'stymas &takoja keli" tinklo atsiradim), lauk" ir mi#ko i#sid'stym).  

Visose valstyb'se egzistuoja plati kaimo tip" &vairov'. Kaimo modelis – tai 
apibendrintas tipi#kas kaimo variantas, kuriame labiausiai atsispindi #alies 
kaimo ekonominiai, socialiniai ir aplinkos ypatumai. Kaimo modelis ir 
kra#tovaizdis yra neatsiejami dalykai.  

Palyginimui aptarkime amerikieti#k)j&, voki#k)j&, dani#k)j& ir lietuvi#k)j& 
kaimo modelius bei kra#tovaizd(ius (1 pav.).  

Amerikieti(kasis modelis. Sodyba lauko viduryje. Kelias i# !kininko 
sodybos &silieja & platesn&, #is & dar platesn&, galiausiai & greitkel&. Ties!s keliai: 
kryptys #iaur' – piet!s, rytai –vakarai. -ki#kumo ir racionalumo filosofija: 
pigiau, grei%iau. Racionali keli" ir (em'tvarkos politika.  
Voki(kasis modelis. Tipi#ki laukai be sodyb", sodybos miestelyje. Miestelyje 
rotu#', aik#t', ba(ny%ia, parduotuv's, gausu vis(ali" kr!m" ir med(i". Visur 
jau%iama, kad istori#kumas – tai vertyb'. Viduram(i" tradicija – pasiruo#imas 
gynybai. Voki#kojo kruop#tumo identitetas.  
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a) amerikieti#kasis modelis 
 

  

 

b) voki#kasis modelis 

  

 

c) dani#kasis modelis 

  

 

e) lietuvi#kasis modelis 

  
1 pav. Kaimo vietovi$ modeliai 
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Dani(kasis modelis. Vienkiemi" sodybos ne lauko centre, bet keletas 
sodyb" ar%iau viena kitos. Bendras #ulinys, med(iai, stalas, apie kur& sus'da 
kaimynai. Senas paprotys – & j!r) plaukia ne vienos #eimos &gula, bet vyrai i# 
skirting" #eim". Sugr&(tan%i"j" taip pat laukia kelios #eimos. 
Bendruomeni#kumo tradicija. 

Lietuvi(kasis modelis. Sodyba paskendusi med(iuose, b!tinas sodas. 
Sodybos vieta – ant kalvos, up's vingyje, prie e(ero arba mi#ko. Paskutiniai 
Europos pagonys. Tradicija – stiprus (mogaus ry#ys su gamta. Vyrauja 
vienkiemiai ir miesteliai. Miestelio centrai – ba(ny%ios, kurias paprastai galima 
pasiekti p's%iomis i# bet kurios vietov's. Gyvenviet's yra priverstini" reform" 
pasekm'.  

 

Lietuvos kaimo kra"tovaizd&io permainos per "imtmet* (1910–2010) 

 

Kaimo kra#tovaizdis yra ne tik tradicijos ir gyvenan%i" (moni" mentaliteto 
rezultatas, kra#tovaizd(io permainas nulemia socialiniai veiksniai ir j" poky%iai. 
Skyrelyje apibendrinamos konkretaus Dz!kijos kaimo paskutiniojo #imtme%io 
socialin's ir kra#tovaizd(io permainos (2 pav.). Permainos analizuojamos 
i#skiriant svarbiausi" permain" laikotarpius ir i#ry#kinant svarbiausius poky%ius, 
&vykusius per atitinkam) laikotarp&.  

Kaimo sodyb" ir kra#tovaizd(io formavimui palankiausias buvo 
prie#karinis laikotarpis. Remiantis tradicija, i#mintimi ir patyrimu !kininkai 
patys sprend', kokias ir kur kurti sodybas. Galvota, kad sodybos kuriamos 
kelioms kartoms.  

Pokario kaimo permainos (tr'mimai, kolektyvizacija, melioracija, 
vienkiemi" naikinimas, gyvenvie%i" k!rimas) buvo priverstin's ir i# esm's keit' 
kaimo kra#tovaizd&. Stambios kol!kin's gyvenviet's buvo kuriamos vykdant 
socialistin's politikos tiksl) – kaim) priartinti prie miesto. 

Atkurta nepriklausomyb' pakeit' kaimo socialin$ raid): atkurti !kinink" 
!kiai, neliko kol!ki", tai atsiliep' teigiamiems ir neigiamiems kaimo 
kra#tovaizd(io poky%iams. -kininkaujantys !kininkai suinteresuoti sodyb" ir 
!ki" pl'tra, ta%iau kai kurios valdymo institucijos vis dar nori per ne lyg 
reguliuoti ir drausti. Ypa% tai pasirei#kia saugomose teritorijose, kur (mogus 
suprie#inamas su aplinka. Draud(iamos naujos statybos net vietiniams 
gyventojams ar gr&(tantiems gyventi & savo t'vi#kes. N'ra joki" teis't" 
argument" ir pasaulin's praktikos tokiems draudimams. U( kitus apribojimus 
saugomose teritorijose gal't" b!ti suteikiamos kompensacijos. 

Valstyb's politikos tikslas, tame tarpe ir kra#tovaizd(io politikos – pad'ti 
i#sipildyti (moni" norams ir l!kes%iams. Valstybinis reguliavimas tur't" remtis 
ne draudimais, o paramos teikimu prioritetin'ms kryptims ar priemon'ms.  
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1910 m.  

Dvaro sodybos pl'tra: visi 
pastatai statomi apie 
dvar) 

 
  

1930 m. 

+em's reforma: 
vienkiemi" k!rimas, 
!kininkai laisvai kuria 
sodybas 

 
  

1950 m. 

Kolektyvizacija. 
-kinink" tr'mimai – 
sodyb" sunaikinimas 

 
 

2 pav. Kaimo permainos 1910–2010 m. (atvejo analiz#) 
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1960 m. 
Brigados (skyriaus) 
gyvenviet's k!rimas. 
Statybos leid(iamos tik 
gyvenviet'je 

 
  

1980 m. 

Kol!ki" stambinimas: 
brigados (skyriaus) 
gyvenviet' neperspektyvi. 
Statybos joje sustabdytos. 
Melioracija – skatinamas 
vienkiemi" likvidavimas 

 
  

2010 m. 

Regioninio parko veikla. 
Parko teritorijoje naujos 
statybos draud(iamos 

 
 

2 pav. t(sinys. Kaimo permainos 1910–2010 m. (atvejo analiz#) 
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Pastaraisiais metais pasaulyje ir Lietuvoje i#vystyta darnaus vystymo 
metodologija. Ji taikytina ir kra#tovaizd(io formavimo politikoje.  
 

Ateities permainos: vienkiemis ar gyvenviet# 
 

Nustatant kaimo vietovi" darnaus vystymo galimybes pagal ekonomin$, 
socialin$ ir aplinkos dimensijas, kaimo vietov's i#sid'sto taip:  
• vienkiemiai pirmauja pagal socialin&, ekonomin& ir aplinkosaugos kriterijus; 
• miestelis pirmauja tik socialini" galimybi" dimensijoje, kitose atsilieka nuo 

vienkiemio; 
• gyvenviet" sunykus socialinei infrastrukt!rai pagal visas tris dimensijas yra 

„vidutiniok'“, i#lieka vienas privalumas – „tur'ti kaimynus“. 
Ateityje did(iausi) &tak) gyvenamosios vietov's pasirinkimui darys tokie 

socialiniai veiksniai:  
• paveldas ir tradicijos; 
• socialin' kaimo gyventoj" strukt!ra (!kininkai; dalinai dirbantys (em's 

!kyje; gyvenantys kaime, o dirbantys mieste; gyvenantys ir dirbantys 
mieste); 

• demografin' strukt!ra; 
• gyvensena ir vertyb's. 

Klausimai atei%iai ir sociologams. Ar visi kaimo gyventojai nori vienodai 
gyventi? Ar tai turi nuspr$sti valstyb'? Ar svarbiausia yra (mogaus 
pasirinkimas? 
 

I"vados 
 

Vienas svarbiausi" kaimo kra#tovaizd(io formavimo veiksni" yra sodybos 
ir j" i#sid'stymas. Amerikieti#kojo, voki#kojo, dani#kojo ir lietuvi#kojo kaimo 
modeli" palyginimas rodo ypating) tradicijos ir mentaliteto svarb) kaimo 
modelio bei kra#tovaizd(io formavimui. Istorin' Lietuvos kaimo kra#tovaizd(io 
permain" raida glaud(iai susijusi su socialin'mis permainomis. Darnaus 
vystymo po(i!riu ekonominius, socialinius bei aplinkos kriterijus geriausiai 
atitinka vienkiemiai, ta%iau yra labai svarbios ir gyventoj" socialin's bei 
psichologin's nuostatos.  
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Ma&$ miesteli$, ba&nytkaimi$, kaimo gyvenvie!i$ 

perspektyvos 
 

Marija Burinskien#, Dovil# Lazauskait# 
 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

 
)vadas 

 
„XXI am(ius - tai miest" am(ius“ tokia UNESCO konferencijos Stambule 

rezoliucija [1]. *ie metai, 2010-ieji, paskelbti Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi metai [2]. Skambios fraz's ne veltui, jos i#rei#kia akivaizd" 
poreik& kurti darni) Europ), nes tai svarbu siekiant tvaraus ekonomikos augimo, 
daugiau ir geresni" darbo viet" ir socialin's sanglaudos. 

O kaip vyksta gyvenimas ne did(iuosiuose miestuose, kokiu b!du 
u(tikrinama gyvenimo kokyb' Lietuvoje ma(uose miesteliuose, 
ba(nytkaimiuose ir kaimuose, kuriuose vis dar gyvena vir# 30 procent" 
gyventoj". Tai labai paplitusi apgyvendinimo forma respublikos teritorijoje. 
Gyventoj" sura#ymas vyko prie# de#imtmet& ir pakartotinai vyks tik 2011 
metais, kas leis patikslinti demografin$, socialin$ ir ekonomin$ situacij), 
&vertinti poky%ius per pastaruosius dvide#imt met". Realiai potencij) pl'trai  turi 
tik gyvenviet's, turin%ios daugiau nei 200 gyventoj". Tenka pripa(inti visos 
respublikos gyventoj", o ypatingai kaimo gyventoj" sen'jim).  

Miesteli" bei kaimo vietovi" ateitis priklauso nuo j" vystymo. Planuojant 
teritorijas kiekvienam gyventojui suteikiama galimyb' b!ti aktyviu, gerbiamu ir 
save realizavusiu visuomen's nariu. 

Ta%iau kaip „ma(iesiems“ m!s" visuomen's kampeliams &veikti atskirties 
pavojus? Ko imtis, siekiant &kv'pti gyvyb$ miesteliams ir kaimo regionams? Ar 
esama pad'tis ir pad'ties k!rimo taisykl's s'kmingai pritaikomos kintan%ioms 
s)lygoms? Kurios sritys tur't" b!ti prioritetin's planuojant darni) #i" teritorij" 
pl'tr)? 

 
Miesteli$ planavimo u&daviniai 

 
Gyventojai yra did(iausias ekonominis turtas – (mogi#kasis kapitalas 

(Poulas Bevanas, EUROCITIES (Europos did(i"j" miest" tikslas) generalinis 
sekretorius).   

Tiek dideli", tiek ma(" miest" gyventojams svarbu, kad miestai ir toliau 
traukt" investicijas ir kurt" j" naujoves bei u(tikrint" geras gyvenimo s)lygas. 
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Taigi investicijos & (mog", t.y. jo geb'jimus, gyvenimo s)lygas, sveikat), 
u(imtum), darb), i#silavinim) ir kit., neabejotinai u(tikrint" ekonomin& 
stabilum) miesteliuose, gyvenimo kokyb$, o tuo pa%iu j" darni) pl'tr). Tai n'ra 
ir negali b!ti greitai &gyvendinama, perspektyvoje tai leist" pasiekti ilgalaikius 
tikslus. Rengiant miesteli" teritorij" planavimo dokumentus, siekiant darnios 
pl'tros ir tvari" poky%i", be toki" svarbi" u(davini" kaip: 

1. Miestelio teritorijos vystymo koncepcijos formavimas, teritorij" 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritet" nustatymo; 

2. Susiklos%iusios miesteli" teritorij" erdvin's strukt!ros tobulinimo, 
urbanistin's sistemos vystymo; 

3. Mi#k" ir (eldyn" sistem" formavimo, u(statyt" teritorij" gyvenimo ir 
aplinkos kokyb$ gerinan%i" priemoni" numatymo; 

4. Priemoni", u(tikrinan%i" gamtos i#tekli" racionalaus naudojimo, 
kra#tovaizd(io tvarkymo, ekologin's pusiausvyros, gamtinio karkaso 
formavim) bei gamtos ir kult!ros paveldo objekt" i#saugojim) 
nustatymo; 

5. In(inerin's, susisiekimo ir kitos visuomen's poreikiams tenkinan%ios 
reikalingos infrastrukt!ros pl'tojimo; 

6. Visuomen's poreikiams reikaling" objekt" pl'trai teritorij" 
rezervavimo; 

7. Pagrindini" tikslini" (em's naudojimo paskir%i" nustatymo; 
8. Teritorij" funkcinio zonavimo; 

d'mes& b!tina atkreipti & tokias sritis kaip #vietimas ir profesinis rengimas, 
pagalba ie#kant darbo, verslo konsultavimas, geresnis b!stas, tobulesn' 
sveikatos prie(i!ros sistema, socialin' pagalba, u(imtumo bei aktyvumo 
didinimas. Sprend(iant planavimo u(davinius tokio tipo vietov'se darb) 
apsunkina informacin's baz's spragos.  

Tod'l & rengimo proces) integravus gyventojus, surenkami duomenys, 
kuri" neteikia oficial!s #alies statistikos #altiniai. Kartu tai yra neformalus b!das 
informuoti visuomen$ apie plan" rengim), skatinantis gyventoj" veiklos, 
naujovi" diegimo motyvacij).  
 
Gyventoj$ poreiki$ apklausos rezultat$ palyginimas  

 
I# ar%iau pa(velgti & bendradarbiavimo rezultatus numatant ma(" miesteli" 

perspektyv), kaip pavyzd& imkime Dubingi" miestelio (Mol't" raj.), Daug" 
miesto (Alytaus raj.), bei Mol't" miesto gyventoj" i#sakytos nuomon's apie 
gyvenimo kokyb's gerinim) ir savo gyvenamosios vietov's teritorinio fondo, 
kur& sudaro: (mogi#kieji i#tekliai, patirtis ir &g!d(iai, vietos vald(ia, vietos 
verslas, rinka, vietov's &vaizdis, fiziniai i#tekliai, identitetas,  &vertinimo 
duomenis. 
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Vietos pl'tros i#tekli" komponent" b!kl$ gyventojai vertino labai kriti#kai: 
bendras vidurkis yra neigiam" vertinim" zonoje. Ypa% kriti#kai vertinami kaimo 
(mogi#kieji i#tekliai ir darbo, paslaug" bei preki" rink" i#sivystymas kaime. 
Kita vertus, vis" teritorinio kapitalo komponent" b!kl' ger'ja. Did(iausi 
teigiami poslinkiai u(fiksuoti vietos rink" pl'tros, verslo, patirties ir &g!d(i", 
vietov's &vaizd(io formavimo srityse. 

Did(iausias respondent" skai%ius (11,41 proc. Mol't" mieste, 8,82 % 
Dubingi" mietelyje) did(iuojasi gra(ia aplinka, atitinkamai #variu oru (10,66 %, 
8, 52 %) bei ramia vieta (10,51 %, 29,32 %). Ekologiniai, kra#tovaizd(io ir kiti 
miesteli" teritorij" gamtos i#tekliai nulemia gyventoj" nuomon$. I# opiausi" 
gyvenamosios vietov's problem" toki" teritorij" gyventojai daugiausia nurod' 
prast) komunalini" paslaug" teikim) (16 % Mol'tuose) ir nepatenkinam) j" 
kokyb$, b!tinyb$ daugiau d'mesio skirti pastat" prie(i!rai, keli" remontui, 
ap#vietimui (37 % Dubingiuose) [3].  

Miesteli" ir kaim" sanitarin$ ir vandens telkini" b!kl$ gyventojai vertina 
itin kriti#kai: situacija yra bloga ir toliau blog'ja.  

Vandens tiekimo ir nuotek" tvarkymo infrastrukt!ros pl'tros prioritetin' 
tvarka numatoma specialiuose planuose pagal bendruose planuose gyvenam"j" 
vietovi" numatyt) sistemos pl'tr). Pirmuoju prioritetu si!lomos didesn's 
gyvenviet's, o antruoju prioritetu si!lomi seni!nij" centrai ir kaimai, kurie turi 
ma() pl'tros potencial), silpnai i#vystyt) vandens tiekimo ir nuotek" tvarkymo 
infrastrukt!r) arba jos i# viso n'ra. Vandentiekiui ir nuotekynui sutvarkyti 
reikalingos didel's investicijos. Kol rengiami planavimo dokumentai ir 
vykdomos derinimo proced!ros, nacionalin' ir ES parama „keliauja“ & kaimus, 
&sisen'jusias problemas sprend(ia kaip kas i#mano (ilgas proced!rinis etapas). 

Gyventojus jau vargina u(imtumo, nedarbo, socialin's atskirties 
problemos. Kitaip nei did(i"j" miest" gyventojai, miesteli", kaim" ar 
gyvenvie%i" gyventojai (i!ri & gamtos i#teklius. Puosel'jantis po(i!ris & 
gyvenam)j) aplink) pasirei#kia aktyviai tvarkant aplink). Tvarkingesn'je 
gyvenviet'je nekilnojamasis turtas &gyja didesn$ vert$.  

Miesteli" gyventojai, vertindami gamtos ir (mogaus sukurt" i#tekli" b!kl$, 
tik 2 rodiklius pripa(ino esant geros b!kl's, o j" situacij) – ger'jan%ia. Tai 
(em's !kio naudmenos (lauk" reljefas, dirvo(emio derlingumas ir kt.) ir 
unikal!s gamtos i#tekliai bei j" &vairov' (augmenija ir gyv!nija), kra#tovaizd(io 
gro(is.  

Apklausos duomen" rezultatai atskleid' ir stagnacijos apimtos kaimo 
gerov's sritis: dabartin' situacija bloga, teigiam" poky%i" n'ra. Dauguma 
respondent" blogai &vertino dabartin$ vie#"j" erdvi" (aik#%i", park", (aidim" ir 
sporto aik#teli", papl!dimi", kult!ros, istorijos ir architekt!ros paveldo) b!kl$. 
Respondentai nurod', kad gyvenimo aplinka pager't" jei b!t" &rengti parkai (27 
% Mol'tuose). 
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U(tikrinant ilgalaikes teigiamas miesteli" perspektyvas svarb" vaidmen& 
atlieka socialiniai veiksniai. Geb'jimas valdyti tokius socialini" procesus, kaip 
girtuoklyst', asocialus elgesys, daro teigiam) poveik& miesteliams ir u(tikrina 
saugi) gyvenam)j) aplink). Visuomen's laim'jimus lemia (moni" aktyvumas ir 
k!rybi#kumas, j" motyvacija atlikti savo kasdienines pareigas. Remiantis 
apklaus" duomenimis, atskleid(iama #ioje srityje susiformavusi) kriz's zon), 
kai pad'tis bloga ir toliau blog'ja. Kult!rinis aktyvumas smunka, o apie 50 % 
respondent" teatre apsilanko tik kart) per metus, apie 10 % teatre nesilanko. 

Ry#kiausios #ioje zonoje yra jaun" #eim" ir specialist" &sitvirtinimo 
miesteliuose, kaimo vietov'se, prie#pensinio am(iaus (moni" ir pensinink", 
tradicini" #eim" darnos, demografin's pad'ties (gyventoj" sud'ties) problemos. 
Sunkiai besikei%ia situacija #iose srityse: gyventoj" pasirengimas imtis savo 
verslo, vaik" ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio u(imtumas, gyventoj" 
d'mesys ir pastangos sveikatai gerinti bei sveikai gyvensenai palaikyti.  
 
Ma&$ miesteli$ bei kaimo vietovi$ ateities perspektyvos 

 
Vietoves, kuriose nei#liko tradicini" bruo(", kur n'ra, o gal't" b!ti 

i#pl'totas (em's !kis, galima pavadinti „vie#bu%iais“. Taip savo gyvenam)j) 
teritorij) da(niausiai &vertino miesteli" gyventojai. Ramesne socialine aplinka, 
pigesnio pragyvenimo s)lygomis viliojantys miesteliai priglaus nuo streso 
b'gan%ius didmies%i" gyventojus, tod'l j" pl'tros perspektyvoje b!tina numatyti 
vietini" ir atvykusi"j" tarpusavio santyki" harmoning) palaikym). 

Ma(ieji istoriniai miestai, gyventojus apjungia savo identitetu. Ekonominio 
naudingumo kriterijais pagr&sta miesteli" pl'tra formuoja miestel&, prarandant& 
savo individualius bruo(us. Ple%iama veikla, vystomas !kis, bet n'ra i#likusio 
individualaus miestelio charakterio. I#saugotos miesteli" ar kaim" tradicijos ir 
kult!ra, ta%iau be vystomos veiklos, auga j" stagnacija [4]. 

Optimaliausias variantas pasiekiamas tada, kai i#saugoma gyvenimo 
specifika ir tuo pa%iu proporcingai veikiama. Dabartinis ekologin's 
(emdirbyst's, turizmo verslo pakilimas, amat" pl'tros programos ir kt. gali 
pad'ti siekiant darnios pl'tros.  

Dabartin' miesteli" pl'tros situacija leid(ia s)moningai pasirinkti optimal" 
ir ateities po(i!riu perspektyv" pl'tros model&. Labai svarbu, kurti toki) 
situacij), kuri b!t" palanki pl'toti daugiafunkci#kum) ir efektyviai panaudoti 
per am(ius sukurt) gamtos fond) bei istorin& paveld). 

U(tikrinti miesteli" gyvybingum), konstruktyviai panaudoti praeities 
palikim) ir j& pritaikyti ateities reikalavimams ilgalaik's perspektyvos po(i!riu 
n'ra lengva. Savaimin' raida %ia ma(ai k) gali pad'ti. Galima daryti i#vad), kad 
svarbu palaikyti visuomen's socialin& gyvenim) siekiant tvarumo, kartu kuriant 
ekonomini", ekologini" s)veik" stiprinim). Miesteli" planavimas ne vien forma 
ir morfologija, svarbi harmoninga s)veika tarp didesni" miest" ir ma(esni"j" 
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[5]. Jos problematika akivaizd(iai atsiskleid(ia Lietuvos miesteli" ir kaimo 
vietovi" urbanizacijos procese. 
 

ES d#mesys ir politika siekiant darnaus teritorij$ vystymo 

 
Realiai, dabartiniame Lietuvos teritorij" planavimo lygmenyje, Europos 

s)jungos politika vaidina didel& vaidmen&, siekiant darnos tiksl" ir u(tikrinan%i", 
kad tie miesteliai bei kaimo vietov's, kuriems gresia atskirtis, nelikt" #alikel'je. 
+inoma, visus privalumus pirmiausiai pajunta ir &sisavina didieji miestai. 

Ta%iau, kaip pavyzd& paimkime Overn' region) Pranc!zijoje. Padedant 
Europos regionin's pl'tros fondas (ERPF) pagal regiono konkurencingumo ir 
u(imtumo tiksl), izoliuotas kaimi#kas Overn' regionas pirmasis Pranc!zijoje 
visiems savo gyventojams pasi!l' spart"j& interneto ry#& [2]. Tai ir buvo 
post!mis regionui: pastaruoju metu %ia kuriasi vis daugiau jaunimo ir &moni". 
Teigiam) spar%ios visuotin's prieigos poveik& pajuto visi sektoriai: sveikatos 
prie(i!ros, ekonomikos, #vietimo ir turizmo. 

ES daug d'mesio skiria #ali" nari" ekonomikos veiklos pl'trai, socialinei, 
teritorinei ir aplinkos sanglaudai [6]. Taip siekiama sukurti daugiau ir geresni" 
darbo viet", gerinti gyvenimo s)lygas. Paramos fondai paremia projektus, 
susijusius su &vairi" tip" socialin's infrastrukt!ros gerinimu arba k!rimu, su 
kaim" bei miesteli" atnaujinimu, turizmo paslaug" gerinimu. Aplinkos 
infrastrukt!ros projektai leid(ia kaim" bei miesteli" teritorijose esantiems nam" 
!kiams prisijungti prie #varaus geriamojo vandens tiekimo sistem" arba 
pagrindini" nuotekyn's tinkl". Tokiu b!du kuriamas miesteli" ir kaim" 
patrauklumas siekiant pritraukti (mones, kurie ne tik atvykt" %ia kaip lankytojai, 
bet ir apsistot" kaip gyventojai, darbuotojai. +moni" &sik!rimas bei &moni" 
steigimasis tokio tipo vietov'se u(tikrint" teritorin& balans), gyvenimo kokyb$. 
 
I"vados 

 
1. XXI a. ma(i Lietuvos miesteliai turi pl'totis siekdami u(statymo 

kompakti#kumo, darnos ir gyvenimo kokyb's. J" i#sid'stymas #alies, region" 
teritorijose tur't" b!ti galimai tolygesnis, o apr!pinimas visapusi#ka 
infrastrukt!ra, t!r't" ma(inti skirtumus tarp kaim" ir miest". 

2. Kaimi#k" vietovi" teritorij" ir kra#tovaizd(io planavimas turi remtis 
XXI a. ES kaimo politikos modeliu: harmoningas darnus gyvenimas su gamta, 
aplink) tausojan%i" sveik" produkt" gamyba, daugiasektorine, kurian%ia naujas 
darbo vietas, ekonomika, ir vietini" kaimo bendruomeni" interes" derinimu su 
persik'l'liais i# miesto. 

3. Rengiant teritorij"  planavimo dokumentus, vykdytinos gyventoj" 
apklausos. Gyventoj" apklausa papildo planavimo informacin$ baz$ 
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duomenimis, kuri" neteikia oficialios statistikos #altiniai, o kartu neformaliu 
b!du informuoja gyventojus apie plan" rengim). 

4. Optimaliausias variantas pasiekiamas tada, kai i#saugoma gyvenimo 
specifika ir tuo pa%iu proporcingai vykdoma veikla. Dabartinis ekologin's 
(emdirbyst's, turizmo verslo pakilimas, amat" pl'tros programos ir kt. gali 
pad'ti siekiant darnios pl'tros. Dabartin' miesteli" pl'tros situacija leid(ia 
s)moningai pasirinkti optimal" ir ateities po(i!riu perspektyv" pl'tros model&. 
Labai svarbu, kurti toki) situacij), kuri b!t" palanki pl'toti daugiafunkci#kum) 
ir efektyviai panaudoti per am(ius sukurt) gamtos fond) bei istorin& paveld). 

5. Akivaizdu, b!tina sustiprinti administracinius vertikalaus ir 
horizontalaus miest" valdymo paj'gumus, ir atkreipti d'mes& & tai, kad reikia 
priimti integruot) po(i!r& miest" pl'tros politikai &gyvendinti (kuriame 
sprend(iami esminiai su kasdieniu pilie%i" gyvenimu susij$ klausimai, pvz., 
susisiekimo infrastrukt!ra, transportas, vie#osios paslaugos, gyvenimo kokyb', 
u(imtumas ir vietos ekonomin' veikla, saugumas ir kt.), &traukiant & #i) veikl) 
nacionalines vyriausybes kartu su regionine ir vietos vald(ia ir visomis kitomis 
tiesiogiai susijusiomis suinteresuotosiomis vie#ojo ir priva%iojo sektori" #alimis 
remiantis partneryst's ir patirties dalybos principais. 
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Urbanistikos paveldo apsaugos problemos 

pastaraisiais metais Lietuvoje 
 

J%rat# Jurevi!ien# 
 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

 
)vadas 

 

Darnios pl'tros samprata neatskiriama nuo siekio atskleisti ir stabilizuoti 
urbanistikos paveldo vertybes. Europos architekt!ros paveldo apsaugos 
konvencija, Lietuvos Respublikos ratifikuota 1999 m., nurodo, kad „kiekviena 
*alis &sipareigoja &gyvendinti integruot) konservavimo politik), kuri 
architekt!ros paveldo apsaug) apibr'(t" kaip esmin& miesto ir kaimo vietovi" 
planavimo tiksl) ir u(tikrint", kad & tai b!t" atsi(velgiama visuose etapuose - 
tiek sudarant pl'tros planus, tiek suteikiant leidimus vykdyti darbus“ [1].  

Lietuvos urbanistikos paveldas kaimynini" #ali" kontekste itin gausus, 
tankiu tinklu dengiantis beveik vis) #alies teritorij). Algimanto Mi#kinio 
vertinimu i# 1940 m. Lietuvos teritorijoje buvusi" miesto pob!d(io gyvenvie%i" 
287 gali b!ti priskiriamos urbanistikos paveldui [2]. Pra'jusio am(iaus 
#e#tajame ir septintajame de#imtme%iuose 61 Lietuvos miestas bei miestelis 
buvo pripa(intas vertingu ir paskelbtas vietos reik#m's urbanistikos paminklu. 
Devintajame de#imtmetyje prie j" priskirtas dar vienas ir paskelbti, nors 
daugeliu atveju nekonkretizuoti, vertinimo duomenys: raida, b!dingi bruo(ai, 
saugotini elementai ir formos. 

Ne(i!rint Lietuvoje visuotinai pripa(&stamos urbanistikos paveldo svarbos 
iki #iol n'ra nustatyta ir &teisinta visiems urbanistin's pl'tros dalyviams bendros 
#io paveldo vert's sampratos, n'ra i#reik#ta politin's valios j) &teisinti. Teisin's 
sistemos prie#taros leid(ia ignoruoti Valstyb's institucij" sprendimus, 
paversdamos juos atskira nuomone. .galiotas Respublikos Seimo, Prezidento ir 
Vyriausyb's ekspertas kult!ros paveldo apsaugos klausimais yra Valstybin' 
kult!ros paveldo komisija. Pastar"j" dviej" de#imtme%i" b'gyje Komisija 
beveik periodi#kai priima sprendimus stiprinti urbanistikos paveldo apsaug), 
naujas sprendimas rengiamas #iuo metu, ta%iau jos priimami dokumentai, kaip ir 
kit" kult!ros paveldu besir!pinan%i" institucij" siekiai &gyvendinti jo 
i#saugojim) reglamentuojan%ias Konstitucijos nuostatas ir Lietuvos Respublikos 
pasira#ytas tarptautines konvencijas, da(niausiai lieka ignoruojami.  
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Urbanistikos paveldo apskaita 

 

Dabartiniame Kult!ros vertybi" registre pateikiami urbanistikos paveldo 
apskaitos duomenys atskleid(ia, kokie menki pastaraisiais metais vykdyti #ios 
paveldo srities tyrimai ir koks akivaizd(iai nepakankamas reglamentavimas. 
Daugelis urbanistikos paveldo objekt" neturi &teisint" teritorij" bei apsaugos 
zon", vertingosios savyb's daugumai j" n'ra nenustatytos arba nustatytos tik 
bendraisiais bruo(ais. Sisteminiai moksliniai urbanistini" darini" tyrimai 
(istoriniai, kra#tovaizd(io, erdvi" sandaros, architekt!ros tradicijos) pastaraisiais 
metais nevykdomi – j" i#vengti leid(ia dabartin' apskaitos, tame tarpe – 
teritorij" rib" bei verting"j" savybi" nustatymo ir keitimo, sistema. 
Nekilnojamojo kult!ros paveldo vertinimo kriterijai, kuriais remiantis turi b!ti 
vykdoma apskaita, yra akivaizd(iai nepakankami urbanistikos paveldui &vertinti 
[3]. Dabartiniai kult!ros paveldo vertinimo reikalavimai neatsi(velgia ir & kit) 
#iuolaikiniam miest" aplinkos formavimui itin aktual" ir su valdymo 
demokratizavimo pl'tra susiet) aspekt) – jie nesudaro prielaid" ekspert" ir 
bendruomeni" dialogui, profesional" vertinim) integruoti su vietos gyventoj" 
po(i!riu, i#girsti j" nuomone apie tai, kas yra svarbiausia ir saugotina miesto 
aplinkoje. 

Tiek dabartinis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kult!ros paveldo 
apsaugos, tiek Saugom" teritorij" &statymas nurodo, kad konkreti apsauga 
galima tik vietov'se, kurioms saugoti Valstyb' ar savivaldyb' &steig' draustin&. 
Ta%iau urbanistiniai draustiniai t'ra &kurti nacionaliniuose ir regioniniuose 
parkuose. Dauguma registruot" Lietuvos urbanistikos paveldo vietovi" netgi 
n'ra paskelbtos saugomomis.  

Jau keli de#imtme%iai Lietuvos paveldosaugininkai primena, kad daugelis ir 
registruotos vertyb's statuso neturin%i" istorini" miesteli" yra saviti, 
i#rei#kiantys vietos tradicijas, stabiliausius Lietuvos kult!rinio kra#tovaizd(io 
bruo(us. *iuo metu, pavyzd(iui, Akmen's rajone n'ra n' vienos registruotos 
urbanistikos paveldo vietov's, ta%iau Algimanto Mi#kinio nuomone kult!rine 
verte pasi(ymi penki" rajono miesteli": Akmen's, Klykoli", Kruopi", Papil's, 
Vegeri", istoriniai centrai. Netgi neregistruojant vietovi" Kult!ros vertybi" 
registre yra teisin's galimyb's urbanistikos vertybi" apsaugos siekti teritorij" 
planavimo priemon'mis, ta%iau da(niausiai jos n'ra panaudojamos, nes einant 
#iuo keliu yra b!tina, kad visi planavimo dalyviai vadovaut"si tikslu i#saugoti 
aplinkos kult!rin$ vert$.  
 
Verting$j$ savybi$ i"saugojimas 

 

Lietuvos urbanistikos paveldo teritorin's tvarkybos reikalavimai n'ra pateikiami 
tik paveldosaugos dokumentais – objekt" ir vietovi" apsaugos specialiaisiais 
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planais ar individualiais apsaugos reglamentais. Jie nustatomi ir teritorij" 
bendraisiais, ir detaliaisiais. *i" dokument" rengim) reguliuoja keli Lietuvos 
Respublikos &statymai: Teritorij" planavimo, Nekilnojamojo kult!ros paveldo 
apsaugos, Saugom" teritorij", i# dalies - +em's, bei atitinkamos #i" plan" 
rengimo taisykl's. Ta%iau ne(i!rint &statym" gausos daugelis urbanistikos 
paveldo apsaugos reikalavim" lieka neapibr'(ti ir prie#taringi. 

Lietuvos kult!ros paveldo apsaug) reguliuojanti teisin' baz' yra da(nai 
kei%iama, nors vargu ar gali b!ti tokiu b!du siekiama veiksmingos urbanistini" 
darini", inerti#ku jau savo med(iagine savo prigimtimi, vert's i#saugojimo. *iuo 
metu valstyb's institucijose svarstomas Teritorij" planavimo &statymo naujos 
redakcijos projektas, Vyriausybei teikiamas Nekilnojamojo kult!ros paveldo 
apsaugos &statymo atskir" straipsni" pakeitimo ir papildymo projektas, be to 
prie# kelet) m'nesi" buvo patvirtinti nauji Saugom" teritorij" &statymo 
pakeitimai. Ta%iau kompleksin's apsaugos nuostatos tebelieka svetimos -  #iuo 
metu valstyb's institucijose svarstomame Teritorij" planavimo &statymo 
projekte kalbama ne apie kult!ros paveldo kaip sistemos, o kaip pavieni" 
objekt" saugojim). Jame si!lomos teisiniai neapibr'(tos s)vokos (kult!rinio 
kra#tovaizd(io identitetas, svarb!s kult!ros paveldo objektai ir pan.), kas, 
&statym) patvirtinus, leist" dviprasmi#kai traktuoti arba ignoruoti esminius 
teritorin's apsaugos aspektus. Pateiktas #io &statymo projektas taip pat 
atskleid(ia ir dabartinio Nekilnojamojo kult!ros paveldo apsaugos 
reglamentavimo netikslumus, si!lydamas, pavyzd(iui, teritorij" erdvin's raidos 
schemose rodyti tik vietoves ir kompleksinius objektus, nors pavieniais 
objektais dabartiniame Kult!ros vertybi" registre yra registruoti ir atskirais 
atvejais itin dideles teritorijas apimantys dariniai (pilkapynai ir kt.).  

Grie(%iausia teisinio reglamentavimo sistema #iuo metu tenka urbanistin'ms 
vietov'ms, esan%ioms saugomose teritorijose, ypa% toms, kurioms saugoti 
nacionaliniuose ir regioniniuose yra &kurti urbanistiniai draustiniai. Tokia yra 
Dubingi" miestelio istorin' dalis, taip pat &traukta & Kult!ros vertybi" registr). 
Jos apsaugos reikalavimus nustato Asvejos regioninio parko ir jo zon" ribos bei 
pagrindin's zonavimo nuostatos, Asvejos regioninio parko apsaugos 
reglamentas, Asvejos regioninio parko tvarkymo planas, Dubingi" piliaviet's 
pritaikymo kult!riniam ir pa(intiniam turizmui programa, nors iki #iol n'ra 
parengtas jo kaip kult!ros paveldo vietov's apsaugos specialusis planas ar 
individualus apsaugos reglamentas. Ilgalaikis saugomos teritorijos statusas 
Dubingiams, kaip ir kitiems miesteliams, esantiems nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose, pad'jo i#saugoti kra#tovaizd(io autenti#kum).  

Finansine na#ta valstybei tapo apsaugos speciali"j" plan" rengimas, #iuo 
metu privalomas norint nustatyti ar keisti saugom" urbanistini" vietovi" ribas 
bei j" saugojimo sprendini" keitimui ar detalizavimui [4]. *iuo metu 
svarstomuose Nekilnojamojo kult!ros paveldo apsaugos &statymo atskir" 
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straipsni" pakeitimuose &vertinant urbanistikos paveldo svarb) ir i#saugojimo 
problem" mast) speciali"j" apsaugos plan" rengimo si!loma neatsisakyti.  

Dauguma poky%i" tiek & Kult!ros vertybi" registr) &ra#ytuose, tiek jame 
neregistruotuose miesteliuose yra pana#!s, iki #iol n'ra nustatyta, kaip 
tikslingiausia siekti i#saugoti miesteli" ar kit" urbanistini" darini", ne&traukt" & 
Registr), ta%iau pasi(ymin%i" kult!rin$ vert$, savitum) ir autenti#kum). 
Valstybin' kult!ros paveldo komisija jau 1996 m. buvo pri'musi sprendim) 
„D'l paminklosauginio statuso neturin%i" miest" ir miesteli" formavimo“, 
ta%iau jo nuostatos lieka ne&gyvendintos. Dabartinis Nekilnojamojo  kult!ros 
paveldo apsaugos &statymas numato, jog „nusta%ius, kad yra skubiai tvarkytin" 
objekt", &traukt" & Kult!ros vertybi" registr), ta%iau saugomais nepaskelbt", 
savivaldyb' turi priimti sprendim) inicijuoti j" skelbim) saugomais“ (12 str. 5 
p.). Nurodoma, jog pri'mus #& sprendim) turi b!ti atlikti tr!kstami tyrimai, 
parengtas ir suderintas teritorijos ir apsaugos zonos rib" projektas, reikalui 
esant, statinys u(konservuotas ir atlikti kiti kult!ros paveldo objekto skelbimo 
saugomu proced!ros veiksmai, ta%iau tur'damos minimalius biud(etus 
savivaldyb's negali ry(tis priimti #iuos ir pana#ius paveldosaugos sprendimus. 

Dabartinis #alies !kio nuosmukis urbanistikos paveld) veikia dvejopai – 
suma(ina nauj" agresyvi" statyb" gr'sm$, bet spartina daugelio sen"j" statini" 
ir vie#"j" erdvi" fizin's blog'jim), stabdo planus vykdyti j" restauravimo 
darbus. Miest" istorini" centr" siluetus ir panoraminius vaizdus kei%iantys nauji 
auk#tybiniai pastatai, aktyviai kritikuoti prie# kelerius metus, nebelaikomi 
aktualiausia problema, ta%iau senojo urbanistinio audinio ir jame vis 
atsirandan%i" svetim" form" bei med(iag" prie#tara daugelyje viet" stipr'ja.  

 
Urbanistikos paveldo steb#sena (monitoringas) 

 

Pastaraisiais metais daugelyje istorini" Lietuvos miesteli", ypa% gyvenamajai 
statybai patraukliausiose su vertinga gamtine aplinka besiribojan%iose j" vietose, 
vis labiau akivaizdus urbanistikos paveldo savitum) menkinantis standartin's 
architekt!ros form", pigi" ir trumpalaiki" masin's statybos med(iag" poveikis.  

Dabartinis Lietuvos urbanistikos paveldo steb'senos (monitoringo) 
reglamentavimas [5] n'ra pakankamas. N'ra nustatytos nei konkre%ios 
charakteristikos, kurios turi b!ti kontroliuojamos, nei nurodyti poky%iai 
(tolerancijos ribos), kurie tur't" b!ti vertintini kaip keliantys gr'sm$. Beveik 
n'ra vykdoma nuosekli kompleksin' urbanistini" vietovi" steb'sena, daugelyje 
savivaldybi" prie# rengiant miest" teritorijos bendruosius ar specialiuosius 
planus aktualiame laikotarpyje &vykusi" aplinkos poky%i" ir ankstesni" plan" 
&gyvendinimo veiksmingum) tenka &vertinti patiems projektuotojams.   

Dabartiniai paveldosaugos reikalavimai nustato, kad steb'sen) privalo 
vykdyti savivaldyb's. Ta%iau daugelyje Lietuvos savivaldybi" n'ra 
paveldosaugos tarnyb", dalyje j" – ir paveldosaugos specialist". Vengdamos 
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papildom" finansini" &sipareigojim" savivaldyb's vengia ne tik vykdyti 
steb'sen), bet ir sudaryti savus kult!ros paveldo objekt" registrus, prisiimti 
atsakomyb$ u( vie#"j" erdvi" urbanistin'se vietov'se saugojim). 
 

Vietos gyventoj$ dalyvavimas urbanistikos paveldo apsaugoje 

 

Vietos bendruomen' tur't" b!ti esminis urbanistikos paveldo apsaugos dalyvis 
visuose jos etapuose. Pavyzd(iui, Suomijoje profesional!s teritorij" planuotojai 
pripa(&sta, kad gyventoj" apklausos, pra#ant j" &vardinti ir parodyti (em'lapyje 
gra(iausias ir pirmenybine tvarka tvarkytinas vietas bei paai#kinti savo 
nuomon$, pasiteisino kaip planavimo etapas, suteikiantis jiems vertingiausios 
informacijos [6].  

Deja, dalis Lietuvos ma("j" istorini" miesteli" #iuo metu sudaro atsitiktinai 
i#likusios vietos, kurioje praeityje vir' gyvenimas, &sp!d&. /ia teberusenan%ias 
vetos bendruomenes labiau jaudina ne paveldosaugos problemos, bet galimyb's 
i#likti. Pavyzd(iui, Daug" miestelyje – urbanistikos paveldo vietov'je, Alytaus 
savivaldyb's vien oficialiai pateikiamais duomenimis 1989 m. buvo 2790 
gyventoj", kuri" per dvide#imt Nepriklausomyb's met" suma('jo dvigubai. 
Visuose Lietuvos regionuose yra istorini" miesteli", kuriuose dauguma 
gyventoj" yra pensinio am(iaus, beveik nebeliko vaik". *i" bendruomeni" 
nariai, da(nai - tradicin's medin's architekt!ros nam" savininkai, retai gali 
tinkamai tvarkyti pastatus ar &sipareigoti padengti dal& galim" restauravimo 
i#laid". Autenti#kumas tampa #i" nuo#ali" istorini" miesteli", kuriuos aplenkia 
komercin's statybos pl'totojai, privilegija, ta%iau jis neatsiejamas nuo fizin's 
b!kl's blog'jimo, apiman%io sen)j& urbanistin& audin&. 

Yra (inoma, kad paveldosauga da(niausiai gimsta kaip visuomen's s)j!dis, 
bet sulaukusi pripa(inimo ji tampa profesional" veiklos sritimi [7]. Jei 
visuomen' yra atskiriama nuo paveldosaugos, vietos gyventoj" nuomon' 
nesvarbi nei nustatant objekt" status), nei planuojant tvarkybos darbus, 
nesir!pinama, kaip i#saugoti jos gyvensen) ir darbo vietas, galima sp'ti, kad vis 
sud'tingesnis taps paveldotvarkos administravimo procesas, da(niau pasireik# 
&tampa tarp jos dalyvi", ma('s paveldotvarkos darb" apimtys. Paveldosaugos 
demokratizavimas gal't" tapti vienas i# keli" sprend(iant vidines paveldosaugos 
prie#taras. 

I"vados  

 

1. Pastar"j" dvide#imties met" Lietuvos kult!ros paveldo apsaugos sistema 
buvo kuriama beveik neatsi(velgiant & urbanistikos paveldo savitum), vert$ 
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ir jo i#saugojimo svarb). .statymini" reikalavim" kaita itin nepalanki 
siekiant i#saugoti urbanistin$ kult!rin$ vert$. 

2. Pastar"j" dviej" met" laikotarpyje i#ry#k'jusios miesteli" istorini" centr" 
vert's i#saugojimo problemos yra lemiamos socialini" ir ekonomini" 
poky%i": vietos bendruomeni" nykimo, menk'jan%i" galimybi" tinkamai 
tvarkyti senuosius pastatus ir vie#)sias erdves, trumpalaiki" masin's 
statybos med(iag" naudojimo. 

3. Dabartin' kult!ros vertybi" apskaitos sistema n'ra baigta kurti. Kult!ros 
vertybi" registras da(nai formuojamas skubotai, jame nepateikiami 
moksliniais tyrimais pagr&sti duomenys apie daugumos urbanistini" 
vietovi" verting)sias savybes, nenurodomi j" saugotini elementai. 

4. -kio nuosmukio s)lygomis itin svarbus vaidmuo skirtinas monitoringui 
(steb'senai). *iuo metu galiojantys apsaugos reikalavimai leid(ia nevykdyti 
urbanistikos paveldo verting"j" savybi" steb'senos bei i#vengti 
atsakomyb's u( j" nykim). Vietos gyventojai iki #iol beveik nedalyvauja 
urbanistikos paveldo i#saugojimo procese.  
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Saugom$ kaimo gyvenam$j$ vietovi$ b%kl#s poky!iai 

regioniniuose parkuose 
 

Au"ra Mlinkauskien# 
 

Kauno technologijos universitetas 
 

)vadas 
 

*iuo metu Lietuvos teritorijoje yra 30 regionini" park", kurie sudaro 54 % 
vis" Lietuvos saugom" teritorij" ploto ir &steigti sukult!rinto kra#tovaizd(io 
vietov'se. Pagal Tarptautines gamtos ir gamtos i#tekli" i#saugojimo s)jungos 
(IUCN) rekomendacijas, nacionaliniai parkai steigiami gamtosauginiais 
interesais didel'ms gamtin'ms teritorijoms i#saugoti, o regioniniai parkai – 
sukult!rinto kra#tovaizd(io i#skirtin'ms vietov'ms i#saugoti, teikiant prioritet) 
kra#tovaizd(io vertybi" naudojimui ir tvarkymui, pa(intin's rekreacijos 
reikm'ms [1]. 

Lietuvos saugom" teritorij" steigimo bei j" tinklo formavimo teorin& ir 
praktin& pagrind) (po 1990 m.) sudar' daugiausia gamtosaugin's nuostatos, 
ta%iau saugom" teritorij" teis's dokumentuose nurodoma, jog kompleksin's 
saugomos teritorijos skirtos i#saugoti, atkurti ir panaudoti kult!riniu po(i!riu 
vertingiausius kra#tovaizd(io kompleksus bei kult!ros objektus. Tokiu b!du 
Lietuvoje prad'tas skirti didesnis d'mesys nekilnojamojo kult!ros paveldo 
i#saugojimui saugomose teritorijose, ypa% regioniniuose parkuose. Ta%iau d'l to 
kult!ros paveldo destruktyv!s poky%iai ir nykimo gr'sm' nei#nyko. 
Paveldosaugini" nuostat" nepaisymas bei paveldosaugos ir teritorin's apsaugos 
baz's transformacijos daro stipr" poveik& nekilnojamojo kult!ros paveldo, tuo 
pa%iu saugom" kaim" gyvenam"j" vietovi" b!kl's pasikeitimams Lietuvos 
kompleksin'se saugomose teritorijose – regioniniuose parkuose.  

Siekiant i#saugoti kult!ros paveldo vertybes kaip #alies kult!ros turt) ir 
kra#tovaizdin& potencial) bei u(tikrinti #i" objekt" evoliucin$ raid), kult!ros 
paveldo b!kl's poky%i" tyrimai regioniniuose parkuose yra ypa% svarb!s ir 
aktual!s.  

Prane#imo tikslas – aptarti saugomo nekilnojamojo kult!ros paveldo b!kl's 
poky%i" vertinimo galimybes ir, remiantis atliktais tyrimais, pristatyti b!kl's 
poky%i" rezultatus. 
 

Kult%ros paveldo b%kl#s poky!i$ samprata 
 

Kult!ros paveldo objekt" poky&ius galima apib!dinti kaip fiksuotin) fizin& 
paveldo pakitim), pasirei#kiant& verting"j" (autenti#k"j") savybi" 
transformacijomis, objekto b!kl's blog'jimu/ger'jimu, strukt!ros ar 
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kompleksi#kumo kaita per laiko slinkt&. Pagal pob!d& poky%iai gali b!ti 
atsitiktiniai arba vykdomi siekiant tobulinti ar net i# esm's keisti vienus ar kitus 
elementus [2, 3]. Kaita suvokiama kaip procesas (evoliucionavimas), kuris 
vyksta veikiant i#oriniams ir vidiniams veiksniams. Dabartiniame lietuvi" 
kalbos ai#kinamajame (odyne kaita apibudinama kaip tam tikras keitimasis ir 
suvokiama daugiau lingvistine prasme [4]. Tuo tarpu &vairi" kryp%i" mokslin'je 
literat!roje vien tik kaitos s)voka retai vartojama - paprastai nurodomos kaitos 
s)sajos su kokia nors tyrim" sritimi ar konkre%iu objektu, pvz.: klimato kaita, 
demografin' kaita, socialin's aplinkos kaita ir kt. 

Paveldosaugos veikloje kaitos ar poky%i" s)vokos retai sutinkamos, nes 
paveldo apsauga paremta paveldo objekt" verting"j" savybi" bei fizin's b!kl's 
i#saugojimu, o visas eksterjerin'je aplinkoje esantis kult!ros paveldas 
traktuojamas kaip stati#kas ir nekintantis vertybinis objektas. Tokiu b!du 
paveldo poky%i" s)voka &gauna negatyvi) prasm$, nes vartojama kalbant apie 
objekt" autenti#kumo, vertybini" savybi" praradim) ar fizin's b!kl's 
pablog'jim). Ta%iau kult!ros paveldo objekt" poky%iai, pasirei#kiantys i#orini" 
bei vidini" veiksni" poveikiu, yra sud'tingas rei#kinys, galintis tur'ti tiek 
negatyvi", tiek pozityvi" pasekmi", kur negatyv!s paveldo poky%iai paremti 
destrukcine intervencija bei neigiamomis pasekm'mis nekilnojamojo kult!ros 
paveldo objektams, o pozityv!s paveldo poky%iai paremti paveldo i#saugojimui 
b!tinomis intervencijomis.  

*iuo metu kult!ros paveldo b!kl's poky%i" vertinimas grind(iamas 
steb'senos (monitoringo) principu. Apibendrinta monitoringo s)voka 
suprantama kaip kiekybini" ir kokybini" poky%i" ilgalaikis steb'jimas. 
Praktin'je veikloje monitoringas prilyginamas s)vokai aplinkos steb'sena 
(aplinkos monitoringas), kuri apibr'(iama pagal tam tikr" darb" etapus ir 
suvokiama kaip sistemingas aplinkos bei jos element" b!kl's ir kitimo 
steb'jimas, antropogeninio poveikio &vertinimas ir prognoz' [5]. Kult!ros 
paveldo monitoringas – tai veikla susijusi su periodine kult!ros paveldo objekt" 
fizin's b!kl's poky%i" kontrole [6]. Ta%iau kult!ros paveldo objekt" b!kl's 
poky%i" vertinimas tur't" b!ti siejamas ne tik su objekt" fizin's b!kl's, bet ir 
kult!rin's vert's poky%iais.  

Analizuojant kult!ros paveldo vertes, i#ry#k'ja tokios pagrindin's, 
labiausiai kintan%ios kokybin's paveldo savyb's: autenti(kumas; reik(mingumas 

arba vert"; estetinis patrauklumas; fizin" b#kl". 
Autenti(kumas - vienas svarbiausi" paveldo objekt" kokybini" kintam"j" 

kriterij" ir yra lemiamas aspektas vertinant paveld) kaip i#tekli" [7]. 
 

Nekilnojamojo kult%ros paveldo poky!i$ vertinimas 
 

Nekilnojamojo kult#ros paveldo monitoringo sistema Europoje pagr&stai 
gali b!ti siejama su tarptautine veikla - Europos s)jungos valstybi" vykdoma 
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programa DEMOTEC (Development of a Monitoring System for Cultural 
Heritage), kurios oficiali veikla prasid'jo Norvegijoje ir #iuo metu apima 
daugel& Europos #ali": Norvegij), Suomij), *vedij), Lietuv), Did(i)j) Britanij), 
Italij), Estij), Vokietij). *io projekto kuravimo teis's suteiktos NIKU 
(Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) . Nekilnojamojo kult!ros 
paveldo objekt" tyrime, remiantis #iuo projektu, i#skiriamos tokios pagrindin's 
monitoringo dalys: 

- retrospektyvinis monitoringas, kurio metu nustatoma objekto ar teritorijos 
pirmin' fizin' b!kl', aplinkos poveikio rizika ir preliminarios apsaugos 
rekomendacijos, nagrin'jant archyvinius duomenis;  

- diagnostinis monitoringas, kurio metu atliekamas objekt" „testavimas“, 
lyginami nukrypimai nuo normos susij$ su fizine b!kle, aplinkos poveikio rizika 
ir pateikiamos apsaugos rekomendacijos;  

- sisteminis monitoringas, kurio metu parengiamos ataskaitos su 
rekomendacijomis paveldo objekt" apsaugai penkeriems metams [8]. 

Rusijos federacijoje kult!ros paveldo monitoringo sistema vystoma nuo 
1992 m. /ia vykdomi tyrimai bei projektai daugiausia susij$ su paveldo 
ekologiniu monitoringu [9-12]. Rusijos Federacijos pavyzd(iu, objekt" 
monitoringas tur't" remtis tokia analize: 
 - duomen$ surinkimas. Bendradarbiaujant su kitais duomen" bankais 
sukaupiama informacija apie kult!ros paveldo objekt), reikalinga objekto 
i#saugojimui (duomenys apie objekto technin$ b!kl$, objekto apsaugos zonas,  
fotofiksacija ir kt.). Jei suteikt" duomen" nepakanka, kreipiamasi & kitas 
informacines bazes; 
 - duomen$ analiz" ir apdorojimas. Nusta%ius monitoringinio vertinimo 
reik#m$, pateikiami projektiniai si!lymai apsaugos reglamentavimui; 
 - rezultat$ pateikimas. Turint monitoringo tyrim" rezultatus pagal juos 
&ne#ami pataisymai & registro informacin$ baz$. 

Lietuvoje, 2005 m. patvirtintose nekilnojamojo kult!ros paveldo objekt" 
steb'senos taisykl'se pateikiamas kult!ros paveldo objekt" b!kl's vertinimas, 
kuris i#rei#kiamas penki" bal" sistema. Vertinamoji objekto b!kl' yra: 
verting$j$ savybi$ b#kl"s pokytis, fizin"s b#kl"s pokytis, aplinkos b#kl"s pokytis 
[13, 14]. Ta%iau #i vertinimo sistema detalesn's metodikos neturi, tod'l 
pripa(&stama kaip subjektyvi, nes vertinimas priklauso nuo vertintojo supratimo 
apie paveldo verting)sias savybes, j" pokyt& bei fizin's b!kl's pakitimus. 

Pradinis kult!ros paveldo poky%i" vertinimas  Lietuvoje atliktas prisilaikant 
UNESCO keliam" paveldo objekt" monitoringo (steb'senos) reikalavim". *is 
tyrimas paremtas ekspertiniu vertinimu pildant komisijos parengt) klausimyn) 
[15] ir vykdant urbanizuotos aplinkos poky%i" fiksavim). Tuo tarpu 
nekilnojamojo kult!ros paveldo poky%i" vertinimas kaimo arba ma(ai 
urbanizuotose teritorijose n'ra vykdomas, n'ra patvirtintos vieningos 
monitoringo programos bei tyrim" metodikos.  
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Nekilnojamojo kult!ros paveldo poky%i" vertinimas regioniniuose parkuose 
turi b!ti paremtas bendros tyrim" programos sudarymu. Autor's si!lomos 
kult!ros paveldo b!kl's poky%i" vertinimo regioniniuose parkuose  paradigmos 
pagrind) sudaro tokios dalys: 

- paruo(iamieji tyrimai; 

- retrospektyvinis monitoringas; 

- diagnostinis monitoringas; 

- sisteminis monitoringas. 

 Paruo!iamieji tyrimai skirti nekilnojamojo kult!ros paveldo poky%i" 
vertinimo teritorijos atrankai, kuri" tikslas – i#ai#kinti nekilnojamojo kult!ros 
paveldo pl'trai, panaudai ir i#saugojimui palankias teritorijas, remiantis 
kompleksini" saugom" teritorij" sklaida. 
 Tyrimo teritorijos atranka - priklausomai nuo tyrim" apimties, gali b!ti 
vykdoma dviem kryptim: 

- regioninio parko kaip tyrimo teritorijos atranka; 
- regioniniame parke esan%ios lokalios teritorijos atranka.  
Kult!ros paveldo monitoringo tyrimus tikslinga vykdyti tuose 

regioniniuose parkuose, kurie sutampa su Lietuvos rekreacinio potencialo 
teritorijomis; registruoto nekilnojamojo kult!ros paveldo teritorijomis bei 
paveldo vertybi" sankaupos arealais. 

Regioninio parko dalies, kaip teritorinio tyrimo edifikatoriaus atranka 
paremta lokalios teritorijos, kuri pasi(ymi registruoto kult!ros paveldo gausa, 
fiksavimu (remiantis regioninio parko teritorijoje i#skirtomis funkcin'mis 
zonomis) ir teritorijos, kurioje fiksuota daugiausia paveldo objekt" poky%i", 
parinkimu (remiantis regioninio parko teritorijoje i#skirtomis funkcin'mis 
zonomis). 

Retrospektyvinis monitoringas – remiasi tyrimo objekt" identifikavimu, 
archyvini" duomen" surinkimu apie tiriamus paveldo objektus bei pirmin's 
fizin's b!kl's bei kult!rin's vert's apibudinimu. 

Tyrimo objekto atranka paremta paveldo objekt", patenkan%i" & 
valstybinius, vietinius (savivaldybi") ir regioninio parko apskaitos s)ra#us bei 
patirian%i" daugiausia transformacij" - i#skyrimu bei sisteminimu. 

Diagnostinis monitoringas – tai vienas svarbiausi" kult!ros paveldo 
objekt" poky%i" vertinimo etap", padedan%i" nustatyti kiekybinius ir kokybinius 
poky%ius. 

Kiekybini$ poky&i$ analiz" paremta fiksuotoje teritorijoje esan%i" paveldo 
objekt" skai%iaus pakitimo fiksavimu. *i" tyrim" pagrind) sudaro: 

- archyvini" duomen" analiz's metu gauti duomenys apie paveldo objekto 
kiek& tiriamoje teritorijoje; 

- vietose sutikslintas paveldo objekt" kiekis tiriamoje teritorijoje. 
Kokybini$ poky&i$ analiz" remiasi paveldo objekt" verting"j" savybi" bei 

fizin's b!kl's &vertinimu vietose. Nekilnojamojo kult!ros paveldo kokybini$ 
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poky&i$ analiz' remiasi objekto verting"j" savybi" &vertinimu. Paveldo objekt" 
verting"j" savybi" poky%i" nustatymas susideda i# vert's pakitim" fiksavimo, o 
fizin's b!kl's vertinimas paremtas objekto, jo detali" bei aplinkos fizini" 
savybi" nustatymu. 

Sisteminis monitoringas – remiasi rezultat" apibendrinimu bei tyrimo 
duomen" pateikimu ataskaitos forma. 

Rezultat$ apibendrinimas paremtas sisteminimo bei duomen" apdorojimo 
metodais, priklausomai nuo tyrim" r!#ies:  

- kiekybini" poky%i" tyrim" apibendrinimas remiasi kiekybini" rodikli", 
kurie pateikiami skai%iais, apdorojimu remiantis matematiniu metodu; 

- kokybini" poky%i" tyrim" rezultatai apdorojami remiantis palyginam)ja 
bei kvalimetrine analize – vertinant kokybinius poky%ius kiekybiniu aspektu 
[16]. Tyrimo duomenys pateikiami ra#ytine ataskaitos forma. 

Kult!ros paveldo poky%i" tyrim" rezultatus rekomenduojama fiksuoti 
skaitmenin'je duomen" baz'je. Sisteminga paveldo objekt" prie(i!ra ir 
fiksavimas u(kirst" keli) spar%iam paveldo objekt" nykimui, o tyrim" rezultatai 
pasitarnaut": 

- paveldo objekt" poky%i" nustatymui; 
- nykstan%i" objekto verting"j" savybi" fiksavimui; 
- did(iausias kiekybines bei kokybines transformacijas patirian%i" objekt" 

identifikavimui; 
- paveldo objekt" b!kl's poky%i" prognozavimui. 

 

Saugom$ kaimo gyvenam$j$ vietovi$, esan!i$ regioniniuose parkuose, 

b%kl#s poky!iai ir j$ prie&astys  
 

Saugom" kaimo gyvenam"j" vietovi" sklaida regioniniuose parkuose 

*iuo metu Lietuvos teritorijoje esan%ias saugomas kaimo gyvenam)sias 
vietoves galima b!t" suskirstyti pagal #iuos tipus: 

- urbanizuotos vietos – tai i#likusios etnografini" kaim" gyvenviet's, 
da(niausiai saugomos kaip etnokult!riniai draustiniai; 

- statini$ kompleksai – pavien's sodybos, saugomos kaip visuma. 
I#skirtiniais atvejais – saugomi tik pavieniai sodyb" pastatai, kurie n'ra prarad$ 
verting"j" savybi". 

Dalis #i" objekt" patenka & regionini" park" (RP) teritorijas: 
- urbanizuotos vietos: Nemuno deltos RP - Minijos (Ming's) ir Rusn's 

(buv. Skirvyt'l') kaim" gyvenviet's; Asvejos RP – Alkos ir Purvuni#ki" kaim" 
gyvenviet's; Labanoro RP – Januli#kio, Lakajos, Rudesos, Stirni" kaim" 
gyvenviet's; Sirv'tos RP – Did(iasalio kaimo gyvenviet'; Dieveni#ki" 
istoriniame RP – Po#koni", Rima#i", +i(m" saugomos kaim" gyvenviet's; 

- statini$ kompleksai: Varni" RP – Bir(uv'n", Pa#atrijos, Barzd(i", 
Po(er's ir kt. buv. dvar" sodybos; Salant" RP – Erl'n" k. etnografin' sodyba, 
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*alyno buv. dvaro sodybos fragmentai, Tinteli" buv. palivarko sodyba ir 
daugelis kit"; Panemuni" RP – P. Cvirkos gimtoji sodyba, Gelgaudi#kio buv. 
dvaro sodyba, Belvederio buv. dvaro sodyba ir kt. 

Pagrindinis #i" paveldo objekt" apsaugos ir pl'tros tikslas - subalansuoti 
apsaugos ir pl'tros santykius kaime bei rasti s)sajas autento ir inovacij" 
prie#prie#ose. Tokiu b!du siekiama:  

- kult!ros paveldo objektus saugoti neatsietus nuo gamtin's bei 
sociokult!rin's aplinkos ir gyvosios tradicijos; 

- pavieni" vertybi" apskait) papildyti paveldo vietov'mis, o j" apsaug) – 
teritorin's apsaugos formomis; 

- atlikti paveldo objekt" kompleksin& vertinim), &traukiant b!kl's poky%i" 
fiksavim). 

Tyrimo rezultat" apibendrinimas 

Vietose atlikt" tyrim" duomenimis nustatyta, kad paveldo kiekybin' ir 
kokybin' kaita vyksta &takojant fiziniams (gamtiniams bei antropogeniniams) 
veiksniams. Galima i#skirti du kaitos poveikio kult!ros paveldui b!dus: 
tiesiogin% ir netiesiogin% bei pagrindines, kult!ros paveldo kait) &takojan%i" 
veiksni" grupes: i(orini$ ir vidini$ veiksni$. I(oriniai paveldo poky%ius 
&takojantys veiksniai pasirei#kia netiesioginiu poveikiu paveldo objektams ir 
rei#kiasi kaip bendrieji, veikiantys visas paveldo vertybi" grupes veiksniai – tai 

kult#riniai, socialiniai, ekonominiai, teisiniai ir kt. Vidiniai paveldo poky%ius 
&takojantys veiksniai pasirei#kia tiesioginiu poveikiu paveldo objektams ir 
rei#kiasi kaip specialieji, &takojantys tik tam tikr) paveldo objekt" r!#& veiksniai.   

Analizuojant kokybinius kult!ros paveldo poky%ius regioniniuose 
parkuose, vertinti vidinio poveikio veiksniai bei j" &taka #i" objekt" poky%iams. 
Be objekto verting"j" savybi" (autenti#kumo) balais vertinta turizmo 
infrastrukt!ra, nuosavyb's forma ir objekt" panauda. Taip pat nustatyta, kokioje 
parko funkcinio prioriteto zonoje yra vertintas objektas. Pasteb'ta, kad 
pagrindin's paveldo objekt" kokybini" poky%i" prie(astys regioniniuose 
parkuose yra: 

- paveldo objekt$ panaudos pob#dis; 

- turizmo infrastrukt#ros pl"tra; 
- paveldo objekto apsaugos forma, priklausomai nuo regioninio parko 

funkcinio prioriteto zonos. 
Paveldo objekt$ panauda. Tyrimai vietose parod', kad objekto panauda 

daro tiesiogin& poveik& verting"j" savybi" poky%iams: did(iausi pakitimai 
fiksuoti tuose objektuose, kurie yra nenaudojami ir nykstantys. Kuomet 
objektams pritaikoma nauja panaudos funkcija, j" vertingosios savyb's kei%iasi 
dalinai (u(tikrinant autenti#k"j" savybi" bei inovacij" santyk&). Geriausia i#lik$ 
t" objekt" vertybin's savyb's, kurie naudojami pagal pirmin$ funkcij). 
Pasteb'tas toks ry#ys tarp objekt" autenti#k"j" savybi" bei j" fizin's b!kl's: 
ger'jant fizinei b!klei – blog'ja autenti#k"j" savybi" b!kl' (tuo pa%iu kult!rin' 
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vert'), blog'jant fizinei b!klei – verting"j" savybi" b!kl' taip pat blog'ja. Tuo 
tarpu fizin' b!kl' ger'ja, kuomet objektas yra pritaikomas kokiai nors panaudos 
funkcijai (neb!tinai pirminei), o nenaudojam" objekt" fizin' b!kl' spar%iai 
blog'ja. 

Turizmo infrastrukt#ra valstybiniuose parkuose vertinta atsi(velgiant & 
objekt" pasiekiamum), objekt" (enklinim) ir nuorodas, informacini" stend" 
i#sid'stym) ir kt. Pasteb'ta, kad geresn' infrastrukt!ra yra prie t" objekt", kurie 
panaudojami turizmo, rekreacijos bei pa(intiniais tikslais. 

Funkcinio prioriteto zona. Pasteb'ta, kad paveldo objekt" kokybin's 
b!kl's pokytis priklauso nuo parko funkcin's zonos, kurioje yra tiriamas 
objektas [17].  

Konservacin"s paskirties teritorijose reprezentacini" ar pirmin$ funkcij) 
i#laikiusi" statini" kompleks" bei statini" fizin' b!kl' gera, autenti#kumas, 
kult!rin' vert' arba reik#m' – ma(ai pakitusi, ta%iau kit" objekt" fizin' b!kl' ir 
kult!rin' vert' sunykusi. Pasteb'ti tokie svarbiausi paveldo poky%ius &takojantys 
veiksniai: grie(ti paveldo objekt" apsaugos reikalavimai, objekto nenaudojimas, 
finansini" galimybi" stoka.  

Rekreacin"s paskirties teritorijose statini" bei statini" kompleks" fizin' 
b!kl' yra gera, autenti#kumas ir kult!rin' vert' dalinai pakitusi. Poky%ius 
daugiausia &takojo objekto savinink" bei naudotoj" kaita.  

Kitos (gyvenamosios ir kt.) paskirties teritorijose objektai arba visai 
sunyk$, arba geros fizin's b!kl's, ta%iau prarad$ autenti#k)sias savybes ir 
kult!rin$ vert$. Did(iausi) &tak) objekt" kaitai l'm': objekt" pritaikymas naujai 
funkcijai, paveldo objekto kaip vertyb's nesuvokimas. 

Did(ioji dalis vertint" paveldo objekt" yra konservacinio prioriteto zonose 
(kra#tovaizd(i" ar gamtos draustini"), kur j" panauda yra ribojama.  *iuo metu 
rekreacinio prioriteto zonos tirtuose parkuose sudaro apie 10% viso parko ploto, 
tuo tarpu konservacin's – daugiau kaip 60%.  
 

I"vados 
 

1. Nekilnojamojo kult!ros paveldo poky&i$ vertinimas regioniniuose 
parkuose yra svarbi #iandienos paveldosaugos proceso dalis, padedanti nustatyti 
s)sajas tarp paveldo kaitos pob#d!io, paveldo kintam$j$ savybi$ bei paveldo 

apsaugos ir panaudos.  
2. Pagrindin' nekilnojamojo kult!ros paveldo poky%i" Lietuvos 

regioniniuose parkuose identifikavimo priemon' yra kiekybin" bei kokybin" 
paveldo poky%i" analiz', paremta monitoringu, &vertinant paveldo objekt" 
poky%ius fiksuotoje teritorijoje per tam tikr) laik). 

3. Atlikus nekilnojamojo kult!ros paveldo kokybini$ poky%i" vertinim) 
regioniniuose parkuose, nustatyta, kad nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 
pablog'jo architekt!ros ir etnokult!ros paveldo objekt" (buv. dvar" ir palivark" 
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sodyb", sen"j" kaim" gyvenvie%i", vienkiemini" sodyb", pavieni" gyvenam"j" 
ir !kio pastat") kult!rin' vert'. Pastarieji objektai prarado kra#tovaizdin$ 
reik#m$ ir yra pavojus jiems sunykti. Daugiausia fizin's b!kl's pakitim" 
fiksuota statiniuose, statini" priklausiniuose ir ma(osios architekt!ros 
objektuose. Nekilnojamojo kult!ros paveldo poky%iai regioniniuose parkuose 
susij$ ne tik su paveldo objekt" fizin's b!kl's, bet ir su verting"j" savybi" kaita: 
autenti#kumu, reik#mingumu, estetiniu patrauklumu. 
 4. Atlikus kult!ros paveldo objekt" analiz$, nustatyta, kad paveldo b!kl's 
pakitimams daro &tak) #ie svarbiausi veiksniai:  

- objekt" panaudos funkcija,  
- turizmo infrastrukt!ra,  
- paveldo objekt" apsaugos pob!dis skirtingose parko funkcin's paskirties 

zonose.  
 Nustatyta, kad paveldo panauda u(tikrina #i" objekt" funkcionavimo 
galimyb$ ir kokybin$ pl'tr). Si!lomos nekilnojamojo kult!ros paveldo 
panaudos kryptys: 

- autenti#kos arba pirmin's funkcin's paskirties atk!rimas; 
- paveldo objekto pritaikymas naujai funkcijai. 
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Urbanizuot$ teritorij$ pl#tra &em#s %kio 

paskirties &em#je 
 

Pranas Aleknavi!ius 
 

Lietuvos !em"s #kio universitetas 

 
Urbanistin#s pl#tros planavimas 

 
Urbanizuotos teritorijos – tai (em's plotai, u(statyti statiniais ir &renginiais, 

j" tarpe – ir kompakti#ko u(statymo kaimai (kai gyventoj" tankumas ne 
ma(esnis kaip 30 gyv./ha). J" pl'tra aplinkin'se teritorijose numatoma rengiant 
apskri%i" ir savivaldybi" teritorij" bendruosius planus: juose nurodomi (em's 
naudojimo prioritetai bei zonos su skirtingais reglamentais statyb" i#d'stymui. 
+em's !kio ir mi#k" !kio prioritet) turin%iose teritorijose pagrindin' (em's 
naudojimo paskirtis kei%iama & kit) paskirt& da(niausiai tik vadovaujantis 
detaliaisiais planais. Savivaldybi" bendr"j" plan" analiz' parod', kad 
urbanistin's pl'tros teritorijos suplanuojamos stambi"j" miest" &takos zonose, 
abipus intensyviai naudojam" valstybin's reik#m's keli" (urbanistin's 
integracijos a#i"), arealuose, parinktuose pramon's ir sand'liavimo objektams 
statyti, gyventoj" trauk) turin%iuose miesteliuose ir teritorijose, numatomose 
panaudoti intensyviai rekreacijai. J" viet) da(niausiai apsprend(ia esam" pastat" 
bei statini" i#sid'stymas ir statybos s)lygos, kurios da(niausiai palankiausios 
(em's !kiui naudojamuose dirbamos (em's laukuose. *iose teritorijose 
bendrasis planas nustato (em's naudojimo ir statyb" reglamentus, kurie 
reikalingi i#duodant s)lygas specialiesiems bei detaliesiems planams rengti. 
Reglamentais siekiama paspartinti urbanizuotin" teritorij" planavimo procesus, 
i#vengti stichi#kumo i#d'stant nam" valdas ar kitokius statinius. Da(niausiai 
nustatomi reikalavimai: prie# rengiant detaliuosius planus, didesnei teritorijai 
nei priva%ios (em's sklypas parengti infrastrukt!ros objekt" i#d'stymo ar 
kra#tovaizd(io tvarkymo special"j& plan) (i#imtis padaroma nam" valdoms, 
planuojamoms prie esam" kitos paskirties (em's sklyp", kai jie yra prie gatv's 
ar kelio). Ta%iau reglamentuose ir kituose bendr"j" plan" sprendiniuose n'ra 
konkre%i" reikalavim" tausoti vertingus (em's !kio naudmen" plotus. Kai kuri" 
savivaldybi" bendr"j" plan" rodikliuose nurodoma, jog kitos paskirties (em's 
plotai padid's po 4-5 proc. nuo savivaldyb's teritorijos ploto, ir atitinkamai 
ma(inami (em's !kio paskirties (em's perspektyviniai plotai. Taikant toki) 
planavimo praktik) visai #alies teritorijai, Lietuvoje kitos paskirties (em's plotai 
per metus tur't" did'ti po 12-15 t!kst. ha. Tai neatitinka reali" tendencij": 
2000–2009 m. laikotarpiu #ie plotai did'jo vidutini#kai po 1,9 t!kst. ha kasmet. 
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Tokie atvejai rodo, kad rengiant teritorij" planavimo dokumentus gali b!ti  
pa(eid(iami kompleksinio planavimo principai, ignoruojami (em's !kio 
paskirties (em's naudotoj" interesai.  
 

Racionalaus &em#s naudojimo planavimo teisinis pagrindimas 
 

Naujos statybos dirbamose (em'se ma(ina (em's !kio veiklai naudojamus 
plotus, riboja #ios !kio #akos pl'tros galimybes. +em's !kio naudmenos yra 
neatkuriamas gamtos i#teklius, kurio gerinimui &d'tas daugelio (moni" kart" 
darbas. Konstitucinio teismo i#ai#kinimu, #io ploto i#saugojimas yra vie#asis 
interesas, ir tokios nuostatos pagrindu &statymai gali nustatyti &vairius 
apribojimus: „I# Konstitucijos 54 straipsnio valstybei kyla priederm' nustatyti 
tok& teisin& reguliavim) ir veikti taip, kad b!t" apsaugota nat!rali gamtin' 
aplinka, atskiri jos objektai, kad b!t" u(tikrintas racionalus gamtos i#tekli" 
naudojimas ir j" atk!rimas bei gausinimas. <...>. +em's, mi#k", vandens 
telkini" tinkamas naudojimas ir apsauga yra (mogaus, kaip biologin's ir 
socialin's b!tyb's, egzistavimo bei visuomenini" ry#i" palaikymo ir sklaidos 
terp', (mogaus ir visuomen's i#likimo ir raidos s)lyga, tautos gerov's 
pagrindas. <...>. J" tinkamas, racionalus naudojimas ir apsauga – Konstitucijos 
ginamas vie#asis interesas.“ [6]. „Pa(ym'tina, kad racionalus (em's naudojimas 
yra neatsiejamas nuo jos apsaugos, inter alia nuo derlingos dirbamos (em's, 
kra#tovaizd(io i#laikymo, (em's apsaugojimo nuo tar#os, netinkamo naudojimo, 
kit" neigiam" veiksni", taip pat nuo (em's !kio verslo laisv's u(tikrinimo. 
<...>. *iame kontekste pamin'tina, kad (em's !kio paskirties (em' yra 
i#skirtin's vert's ribotas gamtos i#teklius, jos kokyb' ir plotai su derlinguoju 
dirvo(emiu nuolat ma('ja d'l pramoninio poveikio, urbanistin's pl'tros, kit" 
veiksni". Idant b!t" i#saugotos (em's !kio paskirties (em's naudingosios 
savyb's, &statym" leid'jas turi pareig) nustatyti ai#kius (em's !kio paskirties 
(em's keitimo & kitos paskirties (em$ kriterijus, kei%iant (em's paskirt& turi b!ti 
paisoma ir vie#ojo intereso.“ [7]. Na#ios dirbamos (em's apsaug) nustato 
+em's &statymo 22 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, jog „ariamoji (em', 
kurios dirvo(emio na#umas didesnis u( vidutin& #alyje, taip pat (em', kurioje 
yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi b!ti naudojama taip, kad 
nesuma('t" jos plotas, i#skyrus ekologi#kai nuskurdintas teritorijas, ir 
nepablog't" dirvo(emio savyb's“ [9]. Derlingojo dirvo(emio apsaug) numato 
Civilinio kodekso 4.40 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta, jog „(em's sklypo 
savininkas turi nuosavyb's teis$ & sklypo vir#utin& (em's sluoksn& <...> tiek, kiek 
#i teis' neprie#tarauja &statymams ir kiek b!tina naudoti (em's sklyp) pagal 
paskirt&“ [5]. Tuo pagrindu galima teigti, kad derlingasis dirvo(emis (em's 
savininko nuosavyb' yra tiek, kiek jis naudojamas (em's !kio augalams ar 
mi#kui auginti. Kai pakei%iama (em's naudojimo paskirtis, valstyb' turi teis$ 
nustatyti ekonomines s)lygas mok'ti atitinkam) mokest&, kaip u( valstybei 
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priklausan%io kito neatkuriamo nacionalinio turto, pvz., nauding"j" i#kasen", 
naudojim). Kadangi (em's santykius reglamentuojan%i" &statym" ir kit" teis's 
akt" nuostatos realizuojamos teritorij" planavimo dokument" sprendiniais, 
tikslinga tobulinti planavimo teisin$ ir metodin$ baz$. B!tina pasiekti, kad 
rengiamose teritorij" planavimo dokument" poveikio aplinkai ataskaitose 
atsispind't" konkret!s rodikliai, apib!dinantys ne tik teigiam) sprendini" 
poveik& skirtingoms !kio #akoms, socialinei aplinkai ir kra#tovaizd(iui, bet ir 
ekonominius nuostolius d'l prarandam" galimybi" pl'toti (em's !k&. Variant" 
palyginimas leist" surasti optimalesnius sprendimus ir ne (em's !kio veiklai 
suplanuoti panaudoti tik minimaliai b!tinus (em's !kio naudmen" plotus, 
statyboms parenkant, esant galimybei, ma(esnio na#umo (emi" sklypus.  Tai 
leist" stabilizuoti pra'jusio  #imtme%io antrojoje pus'je prasid'jus& (em's !kio 
paskirties (em's ploto ma('jim): 1949 m. #ioje (em'je naudojam"  (em's !kio 
naudmen" plotas sudar' 4124,7 t!kst. ha, 1989 m. – 3373,0 t!kst. ha, 2009 m. – 
2641,0 t!kst. ha [3].  
 

+em#s %kio paskirties &em#s suma&inimo ekonominis *vertinimas 
  

+em's !kio paskirties (em's rinkos vert' atitinka jos naudojimo pajam" vert$, 
kitaip tariant, tai kapitalizuotos grynosios pajamos, gaunamos i# (em's !kio 
veiklos. Visa i#auginamos (em's !kio produkcijos vert' atskiruose rajonuose, 
priklausomai nuo (em's na#umo ir jos naudojimo intensyvumo, vidutini#kai 
sudaro nuo 1 iki 3 t!kst. Lt/ha. Skai%iuojama normatyvin' (em's naudojimo 
pajam" vert' – nuo 2 iki 5 t!kst. Lt/ha. Tokia kaina #iuo metu parduodama ir 
privati (em', kai ji perkama ilgalaikiam !kininkavimui. Vertinant (em's !kio 
paskirties (em$ visumoje, kaip gamtos i#tekli", reikalinga dar prid'ti valstyb's 
l'#omis sukurtos infrastrukt!ros, pritaikytos #ios (em's tinkamam naudojimui, 
vert$ (tai – kompleksin's melioracijos darb" metu nutiesti keliai ir &rengtos 
sausinimo sistemos su &renginiais), taip pat derlingojo dirvo(emio vert$. 
Derlingojo dirvo(emio vert' – tai jo atk!rimo (suk!rimo) i#laidos, kurios 
apskai%iuojamos pagal &d'tas l'#as (em's sukult!rinimui kitoje vietoje (pvz., 
i#eksploatuotuose karjeruose ar nenaudojamuose sm'lynuose), &terpiant 
organines tr)#as, arba pagal pa(eistos (em's rekultivavimo i#laidas, nusta%ius 
reali) pardavin'jamo „juod(emio“ rinkos kain). Priklausomai nuo konkre%ios 
vietov's dirvo(emio savybi" (dirvo(emio tipo, granuliometrin's sud'ties, 
humusingumo, na#umo balo), keli" ir griovi" tinklo tankumo, drena(o &rengini" 
b!kl's, bendra infrastrukt!ros ir dirvo(emio vert', apytiksliais skai%iavimais, 
sudaro nuo 50 t!kst. Lt/ha iki  150 t!kst. Lt/ha. Tokios vert's turt) valstyb' 
(visuomen') praranda, kai dirbama (em' leid(iama panaudoti u(statymui. 
Ta%iau toje vietoje gali b!ti sukuriamas dar didesn$ naud) visuomenei duodantis 
turtas. T) ir prival't" &rodyti teritorij" planavimo dokument" reng'jai. 
Apskai%iuot) (em's !kio paskirties (em's – gamos i#tekliaus vert$ reikia 
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palyginti su (em's rinkos verte, kai (em' parduodama asmenims, siekiantiems 
j) naudoti kitai paskir%iai. Jeigu pagal teritorij" planavimo dokument) 
formuojamoje urbanistin's pl'tros zonoje (em's rinkos kaina ma(esn', nei 
(em's vert' ((em's !kio gamybos nuostoliai), reik't" numatyti galimyb$ ir 
toliau vystyti (em's !kio veikl), j) derinant su atskirose teritorijos dalyse 
leid(iama (pagal suplanuot) i#d'stym)) kita veikla. +em's plot" u(statymo 
proporcijas tur't" nustatyti patvirtinti normatyvai arba, j" nesant, – teritorij" 
planavimo dokumentai, vadovaujantis mokslin'mis rekomendacijomis. Be kitai 
paskir%iai reikaling" pastat" statybos, #iose teritorijose dal& ploto dar u(ims 
paliekamos mi#k", kr!myn" ir pelki" naudmenos bei kiti nat!ral!s 
kra#tovaizd(io elementai, taip pat  reikalingi suformuoti minimaliai b!tini 
apsauginiai (eldiniai. Siekiant verting" (em's !kio naudmen" apsaugos, 
&statymus tikslina papildyti nuostata, jog u( ariamosios  (em's plotus, kuriuose 
suplanuojama ne (em's !kio veikla,  nuimant derling)j& dirvo(em&, planavimo 
organizatorius turi atlyginti valstybei #i" plot" atkuriam)j) vert$. +em's rinkos 
santyki" reguliavimo po(i!riu tai b!t" logi#kas sprendimas, kadangi (em's 
savininkams gr)(inamos ar parduodamos (em's kaina buvo skai%iuojama pagal 
(em's !kio veiklai naudojamos (em's vert$, tuo tarpu dabar #i privati (em', j) 
parduodant intensyviai rekreacijai numatomose naudoti vietov'se siekia 32–56 
t!kst. Lt/ha, arti did(i"j" miest" – 400–1310 t!kst. Lt/ha [1]. 
 

Mi"k$ *veisimo planavimas 
 

Rengiant bendruosius ir specialiuosius planus, prioritetin's (em's !kio 
veiklos atsisakoma ne tik urbanistin's pl'tros teritorijose, bet ir (em's plotuose, 
kuriuos rekomenduojama ap(eldinti mi#ku. Tam tikslui panaudojami speciali"j" 
plan" – savivaldybi" teritorij" mi#k" i#d'stymo (em'tvarkos schem" 
sprendiniai.  Nors #ios (em'tvarkos schemos numato ne rekomenduojam), o 
galim), nedraud(iam) ((em's savinink" pageidavimu) mi#ko &veisim) (em's 
!kio naudmenose, kai kuri" savivaldybi" bendrieji planai #iuos plotus 
panaudoja kaip savo sprendinius, pabr'(dami, jog pirmiausia b!tina apsodinti 
mi#ku (em's plotus, &einan%ius & gamtin& karkas). Toks planavimas yra nerealus. 
Be to, (em's !kio veiklai naudojam" plot" suma(inimas tiek (em'tvarkos 
schemose, tiek bendruosiuose planuose n'ra pagr&stas moksliniais tyrimais bei 
mi#k" poreikio skai%iavimais.  

*iuo metu mi#k" plotas (em's !kio paskirties (em'je sudaro 204,9 t!kst. 
ha, i# viso Lietuvos teritorijoje – 2125,8 t!kst. ha. Pagal mi#k" i#d'stymo 
(em'tvarkos schem" sprendinius numatyta &veisti mi#kus agrarin'se teritorijose 
757,5 t!kst. ha plote. Tai rei#kia, kad (em's !kio naudmenas (j" tarpe – didelius 
(em's plotus su melioracijos &renginiais) numatoma suma(inti 22 proc., !kini" 
mi#k" plot) padidinti 3,8 karto, o bendr) #alies mi#kingum) padidinti iki  44 
proc. [2]. Toks viena#ali#kas teritorij" planavimas yra ydingas subalansuotos 
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pl'tros po(i!riu ir neatitinka pagrindinio teritorij" planavimo tikslo – i#laikyti 
valstyb's teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyr) 
[8]. Teritorij" planavimo dokumentuose numatomas keisti mi#k", kit" nat!rali" 
teritorij", (em's !kio naudmen" ir urbanizuot" teritorij" santykis tur't" b!ti 
pagr&stas j" poky%i" tendencijomis ar mokslin'mis rekomendacijomis. 
Pageidautina, kad bendruosius planus &gyvendinan%i" speciali"j" plan" reng'jai 
gaut" teis's aktuose &ra#ytas konkre%ias metodines nuostatas (em's naudmen" 
sud'%iai optimizuoti skirtinguose #alies kra#tovaizd(iuose. Kai kurie metodiniai 
reikalavimai mi#k" &veisimui, parengti derinant (em's !kio bei mi#k" !kio 
interesus, yra 1999 m. patvirtintose Lietuvos mi#kingumo didinimo 
pagrindin'se nuostatose [4]. Jose numatyta:  

1. +eldinimo sklypai parenkami atsi(velgus & netinkamos (emdirbystei 
(em's plot) ir gamtosauginiu po(i!riu tr!kstam" mi#k" kiek&, teritorijos 
mi#kingum) ir atvir" erdvi" be mi#ko geoekologin's &takos plot), (em's !kio 
pl'tojim), intensyvum), pajamingum) ir netradicini" augal" veisim). 

2. Nauj" mi#k" (eldinimo plotai parenkami taip, kad neskaldyt" (em's 
!kio naudmen" & sklypus, ma(esnius kaip 5 ha. Siekiama (eldinti kuo didesniais 
plotais. Nauj" mi#k" (eldinimo plotai turi atitikti #i" mi#k" funkcin$ paskirt& ir 
pa#alinti ar bent ma(inti gretim" teritorij" dirvo(emio degradacij). Da(niausiai 
pageidautina mi#keli" i#t$stin' forma #iaur's – piet"  kryptimi. 

3. Kuo naujai projektuojam" b!sim" mi#keli" – girai%i" plotas didesnis, 
tuo jis vertingesnis ekologiniu po(i!riu. Tarp mi#keli" 0,3–0,9 ha dyd(io 
atstumai tur't" b!ti ne didesni nei 300 m, ir atitinkamai: 1,0–2,0 ha – 400 m; 
3,0–5,0 ha – 500 m; 5,1 ha ir daugiau – 600–750 m. 

4. Kalvotoje (em'je nauji (eldiniai veisiami girai%i" tipo, lygumose 
(lengvos granuliometrin's sud'ties ir jautriuose degradacijai dirvo(emiuose) – 
juostinio tipo. 
 

I"vados ir pasi%lymai 
  

1. Bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose nustatytos urbanistin's 
pl'tros ir gamtinio karkaso teritorijos ir (em's naudojimo prioritetai bei 
teritorij" tvarkymo reglamentai ne visuomet u(tikrina verting" (em's !kio 
paskirties (em's plot" apsaug) ir s)lygas (em's !kio pl'trai.  

2. Teritorij" planavimo dokumentai yra viena i# veiksming" priemoni" 
valstybei reguliuojant (em's naudojim), aplinkos apsaug), &vairi" !kio #ak" 
pl'tr). Ta%iau, norint suderinti vis" suinteresuot"j" asmen" interesus, b!tina 
tobulinti #i" dokument" rengimo ir &gyvendinimo normin$ baz$. 

3. Siekiant ne (em's !kio veiklai panaudoti tik minimaliai b!tin) (em's 
!kio naudmen" plot), teis's aktuose ir bendr"j" plan" reglamentuose turi b!ti 
nustatyti tam tikri ai#k!s metodiniai reikalavimai  ir konkre%ios ekonominio 
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poveikio priemon's. Si!lomos nuostatos, parengtos &vertinus bendr"j" plan" 
rengimo praktin$ patirt&: 

3.1. Reikalavimas, jog suplanuotose urbanistin's pl'tros teritorijose b!t" 
nurodytos galim" u(statyti teritorij" ribos, i#saugotini (em's !kio veiklai plotai 
bei paliekami nat!rali" ar s)lyginai nat!rali" (em's naudmen" plotai. Taip bus 
u(tikrinamos s)lygos intensyviam !kininkavimui, specializuojantis auginti 
miesto gyventoj" poreikiams ar (rekreacin'se teritorijose) poilsiautoj" 
poreikiams reikaling) (em's !kio produkcij). *i" teritorij" planavimo 
metodiniai pagrindai turi b!ti parengti vadovaujantis mokslin'mis 
rekomendacijomis; 

3.2. Rekomendacijos pastat" ir &rengini" i#d'stym) planuoti tik ma(esnio 
na#umo (em's !kio naudmenose arba nenaudojamoje (em'je.  Siekiant 
nepa(eisti +em's &statymo 22 straipsnio reikalavimo nema(inti nusausintos 
(em's ir na#ios ariamosios (em's ploto, teis's aktai tur't" b!ti papildyti 
reikalavimu planavimo organizatoriams atlyginti valstybei nuostolius u( 
dirbamos (em's su derlinguoju dirvo(emiu panaudojim) ne (em's !kio veiklai 
(tam pagrind) suteikia Civilinio kodekso 4.40 straipsnis). Nuostoli" 
apskai%iavimo dydis susiejamas su (em's na#umo balu, kas ekonomi#kai 
skatint" statytojus pasitenkinti tik kuo ma(esniais ir prastesn's kokyb's (em's 
plotais; 

3.3. Rekreacini" teritorij" u(statymo reglamentavimas, kuris leist" i#vengti 
statybos kiekviename priva%ios (em's sklype, kas sumenkina vietov's estetin& 
vertingum). Reglamentai tur't" nustatyti  minimal" leid(iamo projektuoti nam" 
valdos (em's sklypo plot), u(statymo intensyvum) ir atstumus tarp statini". 
Numa%ius nauj" statyb" i#d'stym) kaimi#kajame kra#tovaizdyje, specialiojo 
plano sprendini" pagrindimui tur't" b!ti parengiami ir teritorijos estetinio 
vertingumo bei gamtin's &vairov's rodikliai; 

3.4. Naujai kuriam" !kinink" sodyb" i#d'stymo reglamentavimas. 
Valstybini" park" ir draustini" teritorijose  tai jau sureglamentuota 
patikslintuose tvarkymo planuose; pvz. nurodoma, kad sodyb" i#d'stymui 
specialieji planai rengiami, kai !kininko (em's valdos dydis vir#ija 4 ar 5 ha. 
Gamtinio karkaso teritorijose, pagal nuostatus, naujai statomos sodybos turi b!ti 
ne ma(iau kaip 150 m atstumu viena nuo kitos. Kitose teritorijose vienkiemi" 
sodyb" atk!rim) buvusioje vietoje arba j" statyb) naujoje vietoje tikslinga 
apibr'(ti (em's !kio gamybos ir kult!rinio kra#tovaizd(io formavimo 
reikalavimais. 
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Lietuvos ba&nytkaimi$ kra"totvarkinis pritaikymas 
 

Vilma Karvelyt# - Balbierien# 
 

Kauno technologijos universitetas 

 
)vadas 

 

Lietuvos ba(nytkaimiai, iki #i" dien" yra svarbi ir savita Lietuvos 
apgyvendinimo strukt!ros dalis, turinti savo formavimosi ir sklaidos istorij), 
i#siskirianti urbanistine strukt!ra ir tradicine socialine aplinka. Ta%iau #i 
gyvenvie%i" grup' beveik netyrin'ta. Sovietme%iu KPI ir VISI architekt!ros 
fakultet" personalo ir student" j'gomis, vadovaujant prof. K. *e#elgiui, buvo 
atlikti kaim" gyvenvie%i" tyrimai. Architekt!ros ir statybos institute, 
vadovaujant prof. A. Mi#kiniui, buvo atliekami Lietuvos miesteli" tyrimai. 
I#skyrus bendrus profesoriaus K. *e#elgio ba(nytkaimi" apra#us, knygoje 
"Lietuvos urbanistikos istorijos bruo(ai" Lietuvos ba(nytkaimiai n'ra tyrin'ti 
nei istoriniu, nei urbanistiniu, nei socialiniu, nei kra#tovaizdiniu po(i!riais. 
Nenagrin'ta ir j" reik#m' Lietuvos etnin'je kult!roje bei etninio paveldo 
strukt!roje. Neatlikta j" kaip med(iaginio ir kaip kult!ros turto inventorizacija. 
Neai#ki j" saugojimo reikm', kaip Lietuvos kra#tovaizd(io savitumo 
i#saugojimo ir savirai#kos i#tekli", neanalizuotos tvarkymo perspektyvos bei 
panaudos (kra#totvarkinis) potencialas.  

Dabartin's (ini" visuomen's ir technologij" am(iuje ma(osios tautos ir 
valstyb's, tame tarpe ir Lietuva, gali susilaukti kult!rin's konvergencijos ir 
aplinkotvarkos supana#'jimo, didinan%io nacionalini" vertybi" nykim), 
kra#tovaizd(io &vairov's ma('jim) bei kra#to etninio savitumo netekt& [1]. Nuo 
XX a. vid. tradicin& gyvenamosios ir sakralin's funkcijos prioritet), pakeit' 
augantys gamybos ir komercijos interesai. Sovietme%iu, kaimo kra#tovaizdyje 
susiformavo did(iul's erdv's ir stambi" t!ri" kol!kinio kaimo pramoniniai – 
in(ineriniai &renginiai. Atk!rus nepriklausomyb$ naujieji (emi" savininkai 
sovietme%iu transformuotame kra#tovaizdyje nevar(omai inicijuoja naujus 
med(iaginius bei vizualinius poky%ius. Tod'l, siekiant i#saugoti kra#to 
kult!rin& identitet) ir savast&, ypa% aktualiais tampa Lietuvos ba(nytkaimi" 
kra#tovaizdiniai tyrimai bei j", kaip unikalaus urbanistikos ir etnoarchitekt!ros 
paveldo Lietuvos kaime, kra#totvarkinio potencialo &vertinimo, inventorizacijos 
ir teisin's registracijos klausimai. 

Straipsnio tikslas  - pristatyti ba(nytkaimi", kaip svarbi" Lietuvos 
kra#tovaizd(io komponent" ir unikalaus etnoarchitekt!rinio ir urbanistinio 
paveldo kra#totvarkinio potencialo &vertinimo bei panaudos kra#totvarkos 
veikloje ir erdviniame kra#to tvarkyme metmenis, kurie pasitarnaut"  
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ba(nytkaimi" socialini" bei kra#tovaizdini" funkcij" atgaivinimui siekiant 
i#saugoti Lietuvos etnokult!rinio kra#tovaizd(io savitum) Europos kult!rinio 
kra#tovaizd(io kontekste. 

 
Ba&nytkaimio samprata ir vieta Lietuvos apgyvendinimo sistemoje 

 

Analizuojant ba(nytkaimio samprat), nagrin't" istorini", archyvini", 
enciklopedini", mokslini" ir kt. #altini" duomenys bei &vair!s lietuvi" ir rus" 
kalb" (odynai ir enciklopedijos pateikia apibendrint) ba(nytkaimio apibr'(im). 
Lietuvos gyvenam"j" vietovi" tipus tyrin'j$ lietuvi" mokslininkai formuluoja 
detalesnes, ta%iau skirtingas ba(nytkaimio s)vokas. Ai#kinantis ba(nytkaimio, 
kaip savito gyvenviet's tipo atsiradimo laik) ir s)lygas d'l istorini" ir 
archyvini" duomen" tr!kumo, remtasi gyvenviet's tip) nusakan%io (od(io 
„ba!nytkaimis“ semantine reik#me (kaimas su ba!ny&ia). Semantin" 

ba!nytkaimio reik(m" nusako ne tik pagrindinius ba(nytkaimio kilm's ir 
sandaros bruo(us, kurie i#liko iki m!s" dien", bet ir teikia nuorodas apie 
pirm"j" ba(nytkaimi" formavimosi laik) ir s)lygas. 

Ba(nytkaimiai kitaip nei, istoriniai Lietuvos miesteliai, prarado savo 
pozicijas bendrojoje Lietuvos apgyvendinimo sistemoje. Abi #ios gyvenvie%i" 
grup's, kaip ir tarybiniais metais, priklauso kaimo gyvenam"j" vietovi" tipui [5, 
6]. Dalies ba(nytkaimi" ir miesteli" pana#!s funkciniai ir urbanistiniai po(ymiai 
komplikuodavo #i" istorini" gyvenvie%i" tikslios sampratos suformulavim). 
Miesteliai ir dabartin'je Lietuvos gyvenam"j" vietovi" sistemoje i#skiriami kaip 
savita gyvenvie%i" grup' [5]. Ta%iau &statyme pateiktame miestelio sampratos 
apibr'(ime i#d'stomi dabartinio miestelio po(ymiai, bet nepaai#kinta kokias 
#ios grup's gyvenvietes reikt" vadinti istoriniu miesteliu. D'l neapibr'(tos 
istorini" miesteli" ir ba(nytkaimi" sampratos, i#lieka neai#kus #i" gyvenvie%i" 
skai%ius. Kaip ra#o A. Mi#kinis [8], siekis i#ry#kinti Lietuvos gyvenvie%i" 
grupes prasid'jo nuo XIX a. pirmosios pus's. *is klausimas i#lieka aktualus iki 
#i" dien". Pagal gyvenviet's kokybin's raidos etapus ba(nytkaimio virsmas 
miesteliu, o miestelio virsmas ba(nytkaimiu, &vairiais istorijos periodais buvo 
&prastas tipologin's #i" gyvenvie%i" kaitos rei#kinys. Atsi(velgiant & 
ba(nytkaimio ir miestelio raidos bendrum), galima teigti, kad iki XX a. vidurio 
ba(nytkaimis, kaip savita gyvenvie%i" grup' da(nai persipyn' su miestelio 
samprata (1 pav.).  

Remiantis #ia nuostata, darbe suformuluota apibendrinta istorinio 
ba(nytkaimio samprata. Ba!nytkaimis – tai istorinis Lietuvos gyvenviet's tipas, 
turintis miestelio ir kaimo funkcini" bei fizionomini" bruo(", u(imantis tarpin$ 
grand& tarp #i" gyvenvie%i". Parapijos centro veikla yra vienas pagrindini" 
funkcini" po(ymi" skirian%i" ba(nytkaimius nuo kaimo gyvenvie%i", o  
prekybin' funkcija ir urbanistin' strukt!ra yra ma(iau i#vystytos negu 
miesteliuose. Ba(nytkaimiai iki XX a. vid. netur'jo administracini" (savivaldos) 
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funkcij", prekybini" privilegij". Pagrindin'mis ba(nytkaimi" funkcijomis 
laikytinos sakralin' funkcija ir (emdirbyst', o papildoma funkcija – progin' 
prekyba (sekmadieniais ir atlaid" metu). 

 

1 pav. Iki XX a. vid. ba&nytkaimi$  kokybin#s raidos etapai ir juos lemiantys 

veiksniai 

 
Nuo 1990 m. Lietuvos apgyvendinimo sistemoje istori#kai susiformavusi" 

tradicini" gyvenvie%i" klausimas ir toliau lieka nei#spr$stas. Lietuvai tapus 

BA+NYTKAIMI, KILM- 

• KAIMO GYVENVIET[ 
• DVARO SODYBA 
• NAUJA VIETOV[ 

I etapas               

BA+NYTKAIMIS 

Funkcijos – i#lieka (. !k., atsiranda 
sakralin' f -ja, prekyba, kartais amatai. 
Urbanistin# strukt%ra – prie ba(ny%ios 
ir klebonijos komplekso formuojasi 
gyvenviet's centras, vystosi gatvi" 
tinklas, gyvenviet's siluete dominuoja 
ba(ny%ios bok#tai ir #ventoriaus (eldiniai 

II etapas                   MIESTELIS 

Funkcijos – i#lieka (. !k. ir  sakralin' f-
ja, toliau vystoma  prekyba ir amatai, 
atsiranda administracin' funkcija. 
Urbanistin# strukt%ra – tank'ja 
centrin's dalies ir pagrindini" gatvi" 
u(statymas, ple%iasi gatvi" tinklas, 
gyvenviet's siluete dominuoja ba(ny%ios 
bok#tai ir #ventoriaus (eldiniai 

Funkcijos – toliau vystoma prekyba, 
amatai, sakralin', administracin' f-ja, 
atsiranda pramon',  kult!rin's ir 
visuomenin's paskirties f-jos. 
Urbanistin# strukt%ra vystoma 
atsi(velgiant & gyventoj" skai%iaus 
augim), vyraujan%ias architekt!ros 
kryptis,  miesto  siluete dominuoja 
ba(ny%i" bok#tai ir centrin's dalies 
pastatai. 

III etapas                  MIESTAS 

 

PARAPIJOS 
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Europos s)jungos nare, kaimo gyvenamosios vietov's (miesteliai ir kaimo 
gyvenviet's) &vardijamos – kaimo vietov"mis arba kaimo regionais, kurie 
klasifikuojami atsi(velgiant & sprend(iam" socialini", administracini", !kini" 
problem" pob!d&. Nuo 1990 m. Lietuvos kaimo gyvenam"j" vietovi" 
grupavimas yra pagr&stas teritoriniais statistiniais duomenimis. 
 

Ba&nytkaimi$ tinklo atk%rimo prognoz#s 
 

Ba(nytkaimi" tinko atk!rimas dabartin'je Lietuvos teritorijoje turi 
b!ti pagr&stas ne tik ba(nytkaimi" istorin's sklaidos ir urbanistin's raidos 
analize, bet ir ba(nytkaimi" socialini" bei kra#tovaizdini" funkcij" &vertinimu. 
Istori#kai susiklost$s ba(nytkaimi" tinklas yra svarbi Lietuvos urbanistinio 
karkaso funkcin' ir kra#tovaizd(io vizualini" orientyr" hierarchin' 
grandis.   

Ba(nytkaimi" tinklo atk!rimo ir kra#totvarkinio vertinimo tikslai: 
• u!tikrinti kra#to savirai#k) bendroje Europos kult!rinio kra#tovaizd(io 

regionin'je &vairov'je; 
• formuoti esteti#k) ir semanti#kai &prasmint) Lietuvos kra#tovaizd&; 
• i(saugoti kra#tovaizd(io kokyb$ istori#kai susiklos%iusiuose 

etnografiniuose regionuose ir vertybi" sankaupos arealuose; 
• humanizuoti tarybiniais metais nudvasint) kaimo aplink). 

Dabartinis ba(nytkaimi" s)ra#as sudarytas remiantis kaimo gyvenam"j" 
vietovi" su sakraline funkcija [2] kompleksinniu vertinimu, atsi(velgiant & 
tipologinius ir funkcinius atrankos kriterijus. Dabartini" ba(nytkaimi" s)ra#) 
sudaro (2 pav.): 1) tarpukario ba(nytkaimiai, kurie nuo XX a. antros pus's buvo 
priskirti kaimo gyvenviet'ms [3]; 2) bei kaimo gyvenviet's, kurios anks%iau 
nebuvo priskirtos ba(nytkaimi" grupei, ta%iau jose yra parapijos centras ir 
vystoma sakralin' funkcija.  

S)ra#) sudaro gyvenviet's, kuriose &kurta parapija ir pagal 1994 metais 
patvirtint) „Lietuvos Respublikos teritorijos administracini" vienet" ir j" rib" 
&statym)“ yra priskirtos prie kaimo gyvenvie%i" grup's. Pagal nustatytus 

atrankos kriterijus % dabartin% ba!nytkaimi$ s'ra(' patenka 302 kaimo 

gyvenviet" (2  pav.). 
Dabartinis ba(nytkaimi" s)ra#as sudar' prielaidas: a) i(skirti  dar netyrin't) 

istorini" kaimo gyvenvie%i" grup$, nuo XV a. liudijan%i) apie krik#%ioni#kosios 
kult!ros formavim)si ir sklaid) Lietuvoje; b) atskleisti savit), sakralin's 
funkcijos prioriteto suformuot) urbanistikos ir architekt!ros paveld); c) 
i#ai#kinti kaimo gyvenam"j" vietovi" su sakraline funkcij) kra#totvarkin$ 
reik#m$. Ba(nytkaimi" tinko atk!rimas dabartin'je Lietuvos teritorijoje 
pagr&stas ne tik ba(nytkaimi" istorin's sklaidos ir urbanistin's raidos 
analize, bet ir ba(nytkaimi" socialini" bei kit" kra#totvarkini" funkcij" 
&vertinimu. 
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2 pav. Dabartiniame ba&nytkaimi$ s'ra"e esan!i$ gyvenvie!i$ sklaida pagal 

istorijos periodus (remiantis Katalik$ &inynu [2], A. Mi"kiniu ir K. 0e"elgiu [9] ir E. 

Meilumi [7]) 

 
Ba!nytkaimi$ tinko atk#rimas dabartin"je Lietuvos teritorijoje 

aktualus: a) i#saugant ir didinant Lietuvos kult!rinio kra#tovaizd(io sakralin$ 
rai#k) ir vert$; b) renovuojant sovietme%iu nudvasint) kaimo aplink); c) 
kult!rinio paveldo apsaugai ir tinkamam naudojimui; d) socialin's aplinkos 
kokyb's gerinimui istori#kai susiklos%iusiose kaimo vietov'se. I#ai#kinta, kad 
istori(kai susiklostBs ba!nytkaimi$ tinklas yra svarbi Lietuvos urbanistinio 

karkaso funkcin" ir kra(tovaizd!io vizualini$ orientyr$ hierarchin" grandis 

bei savita Lietuvos apgyvendinimo strukt#ros dalis, turinti savo formavimosi ir 

sklaidos istorij', i(siskirianti urbanistine strukt#ra ir tradicine socialine 

aplinka. 
 

Ba&nytkaimi$ kra"totvarkinio potencialo pritaikymo kra"to erdviniame 

tvarkyme metmenys 

 
Ba(nytkaimi" kra#totvarkinis vertinimas tampriai susij$s su Lietuvos 

bendrojo plano pagrindin'mis nuostatomis [4] ir darnios pl'tros tikslais bei yra 
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svarbus istoriniu, urbanistiniu-architekt!riniu, paveldosauginiu ir 
kra#tovaizdiniu po(i!riais. Ba(nytkaimiai yra ne tik svarbi Lietuvos urbanistin's 
sistemos dalis, bet ir neatsiejamas kult!rinio kra#tovaizd(io istorinis formantas 
bei perspektyvus vietos bendruomen's ekonominis i#teklius. *i" istorini" 
gyvenvie%i", kaip savit" Lietuvos urbanistin's strukt!ros dali" i#saugojimas ir 
renovacija yra vienas i# svarbi" kra#totvarkos prioritetini" u(davini".  

Ba(nytkaimi" tyrimams taikytos kompleksin's tyrim" metodikos sudar' 
galimyb$ visapusi#kai &vertinti ba(nytkaimi"  istorin& ir kult!rin& palikim), 
funkcij" ir socialin's aplinkos kait) bei numatyti tolimesnes #i" istorini" 
gyvenvie%i" raidos perspektyvas. Esant ma(ai prognozuojamai kaimo 
kra#tovaizd(io kaitai, ba(nytkaimi", kaip svarbaus istorinio urbanistin's 
strukt!ros vieneto apsaugos ir pl'tros galimybi" &vertinimas, atsi(velgiant & 
socialin's-ekonomin's aplinkos savitumus, teigiamai %takot$ verting" tradicinio 
kaimo kra#tovaizd(io urbanistini" element" kait) bei skatint":  

• paveldosaugin"je sferoje - vietos gyventojus r!pintis savo aplinkoje 
i#likusiais tradicin's kult!ros elementais;  

• ekonomin"je sferoje - palaikyti vietin's bendruomen's ekonomin$ 
b!kl$; 

• socialin"je sferoje - pagerinti (humanizuoti) socialin$ aplink) kult!ros 
paveldo objektus pritaikant bendruomen's poreikiams. 

 Sudaryti ba(nytkaimi" kra#totvarkinio vertinimo metmenys pad't" 
palaikyti tas ba(nytkaimi" funkcijas, kurios pagerint" vietin's bendruomen's 
ekonomin$ b!kl$ ir “pa(adint"” gyventoj" suinteresuotum) i#likusio kult!rinio 
paveldo apsauga. Taip pat teigiamai &takot" ba(nytkaimi", kaip svarbi" Lietuvos 
kaimo kra#tovaizd(io kult!rini" element", neorganizuot), da(nai nepageidautin) 
kra#tovaizdin$ kait). I#ai#kinus ba(nytkaimi" kra#totvarkin& potencial) 
sudaroma galimyb':  

• pagerinti ba(nytkaimi" ir juose i#likusio kult!ros paveldo naudojim), 
tvarkym) ir apsaug); 

• pateikti si!lymus ba(nytkaimiuose i#likusi" vertybi" &ra#ymui & 
apskaitos dokumentus; 

• sprBsti ekologinius, ergonominius, estetinius ir semantinio &prasminimo 
reikalavimus atitinkan%io, kult!rinio kra#tovaizd(io formavimo 
klausimus; 

Ba(nytkaimi" kra#totvarkinio potencialo i#ai#kinimas, sudarys s)lygas 
tinkamai &vertinti #i" objekt" galimyb$ u(tikrinti kra#to, regiono ar 
etnokult!rinio teritorinio komplekso subalansuot) kokybin$ pl'tr). Darbo 

rezultat$ praktinio panaudojimo kryptys kra(totvarkoje: 

• Paveldosaugoje - atliekant kult!ros vertybi" apskait) 
ba(nytkaimiuose; 

• Teritorij$ planavime - rengiant teritorij" bendruosius planus bei 
ba(nytkaimi" detaliuosius planus; 
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• Specialaus planavimo saugan&io tvarkymo projektuose - sudarant 
ba(nytkaimi" renovacijos veiksm" programas; 

• Kult#rinio kra(tovaizd!io formavime - gerinant kaimo aplinkos 
sakralumo ir kra#tovaizd(io semantin& &prasminim); 

• Regionin"je politikoje - &tvirtinant kaimo bendruomen's socialin's, 
ekonomin's ir kult!rin's pl'tros interesus. 

Remiantis nustatytais kra#totvarkinio vertinimo principais bei sudaryta 
kompleksine mokslinio tyrimo metodika, i#tyrin'ti ir &vertinti 92 ba(nytkaimiai 
Kauno, Alytaus ir Marijampol's apskrityse. Atlikt" mokslini" tyrim" rezultatai 
pad'jo i#ai#kinti ir &vertinti Lietuvos ba(nytkaimi" kra#totvarkin& potencial), tai 
yra:  

• pateikiamos ba(nytkaimi" tinklo charakteristikos, ba(nytkaimi" 
vieta kaimo kra#tovaizd(io vizualin'je strukt!roje bei nusakoma j" 
kra#tovaizdin' s)ranga ir vert'; 

• nustatytos ba(nytkaimi" funkcin's ir urbanistin's raidos tendencijos 
ir kra#tovaizdini" savybi" kaita bei numatytos tolesnes funkcionavimo 
perspektyvos; 

• i(ai(kinti ba(nytkaimi" urbanistin's strukt!ros formavim)si ir kait) 
lemiantys veiksniai; 

• suformuluoti ba(nytkaimi" urbanistin's strukt!ros optimizavimo 
principai; 

• pateikiami ba(nytkaimi" kra#totvarkinio potencialo pritaikymo 
kra#to erdviniame tvarkyme metmenys. 

Atsi(velgiant & Lietuvos teritorijos bendrojo plano [4] pagrindinius 
teritorij" pl'tros principus, ba(nytkaimi" kra#totvarkinio potencialo pritaikymas 
kra#to erdviniame tvarkyme si!loma vystyti trimis kryptimis (3 pav.): 

 

1. Ba(nytkaimis – kaip sakralinis Lietuvos kult!rinio kra#tovaizd(io 
komponentas. 
2. Ba(nytkaimis – kaip sakralinio prioriteto suformuotas urbanistinis  
vienetas.  
3. Ba(nytkaimis – kaip savita urbanistikos – architekt!ros paveldo vietov'. 
 

Nustatytas prioritetinis ba(nytkaimi" kra#totvarkinis pritaikymas 
(vystymas ir apsauga) organizuojamas atsi(velgiant & kult!rinio kra#tovaizd(io 
apsaugos ir formavimosi prioritetus, subalansuotus gyvenvie%i" tinklo vystymo 
poreikius bei kult!rinio paveldo apsaugos tikslus (3. pav.). Ba(nytkaimiai, kaip 
istori#kai susiformav$ ir saviti sakraliniai kra#tovaizd(io komponentai, yra 
vienas i# aplinkos estetin's kokyb's gerinimo garant" stiprinan%i" #alies 
identitet).  
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3 pav. Ba&nytkaimi$ kra"totvarkinis pritaikymas pagal bendras kra"totvarkos 

kryptis 
 

I"vados 
 

1. Nuo XX a. vidurio vykdomas Lietuvos teritorijos administracinis 
suskirstymas bei tikslinga gyvenam"j" vietovi" administracin' ir funkcin' 
klasifikacija nesprend(ia tradicini" gyvenam"j" vietovi" (miesteli", 
ba(nytkaimi", etnografini" kaimo gyvenvie%i") tipologijos klausimo. 

2. N'ra ai#kiai apibr'(t" nuostat", pagal kokius po(ymius istorinio tipo 
gyvenviet's priskirtinos prie miesto ar kaimo tipo gyvenvie%i" grup's, nes nuo 
1990 m. kaimo gyvenam"j" vietovi" grupavimas da(niausiai yra pagr&stas 
teritoriniais statistiniais duomenimis. 

3. Lietuvai tapus Europos s)jungos nare, kaimo gyvenamosios vietov's 
(miesteliai ir kaimo gyvenviet's), kaip ir kitose Europos valstyb'se, 
klasifikuojamos atsi(velgiant & sprend(iam" ekonomini", !kini" arba socialini" 
problem" pob!d&. 

4. Lietuvos kaimo kra#tovaizdyje tradicin's gyvenamosios ir sakralin's 
funkcijos prioritet) pakeit' nuo XX a. vid. augantys gamybos ir komercijos 
interesai. Beveik nereguliuojami ir ma(ai prognozuojami kaimo kra#tovaizd(io 
poky%iai tiesiogiai atsiliepia ir ba(nytkaimi" socialinei aplinkai ir kult!riniam 
paveldui. Ba(nytkaimi" ir juose i#likusio kult!rinio paveldo apsauga bei 
i#likimo perspektyva gl!di socialiniame paveldo panaudos palaikyme ir 
tradicini" funkcij" vystyme. 

Kra"tovaizd&io 

apsauga ir 

formavimas 

Subalansuota 

gyvenvie!i$ 

tinklo raida 

Kult%rinio 

paveldo apsauga  

B
A
+

N
Y

T
K

A
IM

I,
 

K
R

A
0

T
O

T
V

A
R

K
IN

IS
  

P
O

T
E

N
C

IA
L

A
S

 

kaip sakralinis Lietuvos kult%rinio 

kra"tovaizd&io komponentas 

kaip sakralinio prioriteto suformuotas 

urbanistinis  vienetas 

kaip savita urbanistikos – 

architekt%ros paveldo vietov# 

BENDROS 

KRA0TOTVARKOS 

KRYPTYS 

BA+NYTKAIMI, KRA0TOTVARKINIS 

PRITAIKYMAS 



70 
 

5. Ba(nytkaimi" atrankos ir kra#totvarkinio vertinimo kriterij" sistema leis 
i#samiai &vertinti dabartines kaimo gyvenvietes istoriniu, funkciniu ir 
urbanistiniu po(i!riu, atsi(velgiant & sakralin's funkcijos reik#m$ #i" 
gyvenvie%i" atsiradimui ir raidai bei i#skirti nuo XX a. i#braukt) istorin$ 
gyvenvie%i" grup$, vadinam) ba(nytkaimiais.  

6. Dabartinis ba(nytkaimi" s)ra#as parodo kaimo gyvenam"j" vietovi" su 
sakraline funkcija kra#totvarkin$ svarb) bei yra pagrindin' prielaida 
ba(nytkaimi" tinklo atk!rimui dabartin'je Lietuvos teritorijoje. Ba(nytkaimi" 
tinko atk!rimas dabartin'je Lietuvos teritorijoje pagr&stas ne tik ba(nytkaimi" 
istorin's sklaidos ir urbanistin's raidos analize. Nustatyta, kad ba(nytkaimi" 
urbanistin's strukt!ros optimizavimo galimyb's taip pat priklauso nuo 
socialin's aplinkos po(ymi" (demografin's situacijos, gyventoj" !kinio 
paj'gumo ir ekonomini" galimybi" bei kult!rin's savimon's). 

7. Ba(nytkaimi" kra#totvarkinio potencialo pritaikymo kra#to erdviniame 
tvarkyme metmenys suformuoti remiantis ba(nytkaimi" kra#totvarkinio 
potencialo analize. Ba(nytkaimi" kra#totvarkinio pritaikymo kryptys atitinka 
pagrindinius Lietuvos erdvinio ir ekonominio vystymo principus.  
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Kaimi"kojo paveldo kaitos tendencijos urbanistin#je 

pl#troje (Kauno pavyzd&iu) 
 

Jurga Vitkuvien#, Ligita A&ukait# 
 

Kauno technologijos universitetas 

 
)vadas 

 

Apgyvendinimo sistemoje i#skiriami du pagrindiniai gyvenvie%i" tipai: 
kaimas ir miestas. Kaimas (agrarin" aplinka), kur visai neseniai gyveno did(ioji 
pasaulio gyventoj" dalis [1], tradici#kai suprantamas kaip (em's !kiu 
besiver%ian%i" (moni" gyvenamoji ir darbo vieta. Ta%iau vis labiau ry#k'jant 
miest" (urbanizacijos) vaidmeniui, pasirei#kia spartus miest" erdv's ir funkcij" 
sklidimas & priemies%ius – vienas i# dinami#kiausi" XX a. miesto vystymosi 
fenomen". Tai socialinis procesas, pasirei#kiantis miest" ir j" reik#m's 
visuomen's raidai did'jimu, turintis &takos priemies%i" ekonominei pl'trai bei 
funkcinei kaitai [1, 2, 3, 5]. Did(iuosiuose miestuose urbanizacijos procesas 
pasirei#kia pirmiausia, ta%iau jis veikia ir ma(esnes gyvenvietes, esan%ias 
didmies%io aplinkoje. Urbanizuojamos aplinkos drieka, intensyv!s statybos 
procesai apima buvusias (em's !kio zonas, susiklos%iusias netoli miesto [1,6]. 
Gera infrastrukt!ra, i#vystyta susisiekimo sistema yra reik#mingi veiksniai 
&takojantys spar%i) priemies%i" teritorin$ sklaid) [4]. Ple%iantis priemies%iams, 
vis didesn' gr'sm' kyla patenkan%ioms & urbanizuojamas teritorijas tradicin'ms 
agrarinio kra#tovaizd(io kult!ros vertyb'ms, kuriose atsispindi kra#tovaizd(io, 
agrarin's, kult!rin's ir politin's veiklos, gyvensenos, architekt!ros, technikos 
raidos bruo(ai [7]. Pastaraisiais metais architekt!riniai kaimo aplinkos reliktai 
miesto aplinkoje da(niausiai yra traktuojami kaip svetimk!niai, trukdantys 
planingai miesto pl'trai. Buvusios ekstensyvaus naudojimo, agrarin's paskirties, 
teritorijos radikaliai kinta, patirdamos urbanizacijos poveik&, architekt!riniai 
objektai griaunami arba netenka autenti#kumo d'l statybos darb", vykdom" 
neatsi(velgiant & j" form", konstrukcij", med(iag" savitum) [5]. Nenaudojami ir 
netvarkomi kaimo statybinio paveldo objektai spar%iai nyksta, j" apsaugos 
galimyb's yra ribotos.  

Kaimo aplinkos reliktai yra tautos kult!ros bei istorijos dalis ir 
#iandieniniame, spar%iai urbanizuojamame, kra#tovaizdyje yra reik#mingi jo 
identiteto ir savitumo i#saugojimui. Senosios kaim$ gyvenviet"s, j$ fragmentai, 

sodyb$ grup"s ir pavieniai pastatai – #ios agrarinio paveldo formos ilgiausiai 
i#silaik' konkre%ioje vietov'je kintant socialin'ms–ekonomin'ms aplinkyb'ms, 
yra stabiliausi sukult!rinto kra#tovaizd(io elementai, sukaup$ daugiausia 
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istorin's informacijos, turintys did(iausi) menin$, kult!rin$ ir visuomenin$ 
reik#m$ [7].  

Galima i#skirti dvi pagrindines temos aktualum' lemian%ias problemas: 
! Miesto (urbanizuotos) ir kaimo (agrarin"s) aplinkos nesuderinamumo 

problema. Kintant did(i"j" miest" erdv'ms ir j" paskir%i" strukt!rai, buvusios 
ry#kios ribos tarp kaimo ir miesto teritorij" niveliuojasi [5]. Nagrin'jamos 
problemos esm$ sudaro urbanizacijos proceso inspiruotas prie#taravimas, 
kylantis tarp agrarin's ir & j) besiver(ian%ios urbanizuotos aplinkos; konfliktas 

tarp miesto ir kaimo, ir #io konflikto &taka kult!ros ir paveldo objekt" 
i#saugojimui. Nesuderinamumas atsiranda d'l visi#kai skirtingos #ios sistemos 
komponent" prigimties – primin's funkcijos, sud'tingos morfologin's 
strukt!ros, vizualini" charakteristik", u(statymo tankumo [8]. Kei%iasi 
kompleksiniai funkciniai ry#iai tarp miesto ir kaimo bei visuomen's socialin' 
strukt!ra.  

! Vizualini$ ry(i$ su aplinka problema. Tai labai sud'tingas kra#totvarkinis 
klausimas, reikalaujantis kompleksinio po(i!rio. Siekiant harmoningo rezultato 
atsiranda poreikis aplink) (fon)) derinti prie objekto, nes pagrindinis kaimo 
aplinkos relikt" bruo(as – harmonija su supan%ia aplinka (gamta), o naujoji 
urbanistin' architekt!ra ir teritorij" planavimas da(niausiai nukreipti 
visuomen's poreiki" tenkinimo kryptimi. Tod'l reikia spr$sti, kaip i#saugoti 
optimal" objekto ar fono dominavimo erdv'je santyk&, nepa(eid(iant autenti#kos 
objekto vizualin's strukt!ros, ir kartu paliekant erdv$ urbanistin's strukt!ros 
pl'trai. 

Pagrindiniai, #i" problem" aktualum) lemiantys, veiksniai [9]: 
" Urbanizacija ir jos proceso intensyvumas. Kuo miesto pl'tra 

teritori#kai platesn' ir spartesn', tuo sud'tingesnis tampa agrarini" objekt" 
i#saugojimo #ioje aplinkoje klausimas. 

" Kaimo kra(tovaizdyje susiformavusio statybinio paveldo (kaimo 

gyvenvie&i$, dvar$ ir palivark$ sodyb$, vienkiemi$ ir pavieni$ pastat$) 

kult#rin" vert", d'l kurios #ie kult!ros paveldo objektai ir tur't" b!ti saugomi. 
Nustatyta objekto vert' gali labai &takoti jo i#likimo galimyb$.  

Esmin's prielaidos, i#saugojant kaimo kra#tovaizdyje susiformavusio 
statybinio paveldo objektus, yra j" integracija & #iandienos ekonomin$ ir 
socialin$ terp$, ekonomin's ir socialin's raidos procesus, pritaikius objektus 
pirminei (istorinei) arba naujai funkcijai. 

Straipsnio tikslas – ap(velgti kaimo kra#tovaizdyje susiformavusio 
statybinio paveldo b!kl$ ir panaudos perspektyvas, remiantis Kauno miesto 
pl'tros pavyzd(iu. 
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Tyrimo metodika ir darbo rezultatai 

 

Siekiant nustatyti kaimi#kojo paveldo objekt" sklaidos tendencijas Kauno 
urbanistin'je aplinkoje, buvo atlikti empiriniai tyrimai, apimantys (valgom)j& 
specialist" nuomon's tyrim) ir objekt" tyrim) vietose.  

Anketin# sociologin# apklausa buvo atlikta specialist"  nuomonei 
nustatyti. Apklausos metu respondent" teirautasi apie kylan%ias problemas tarp 
miesto ir kaimo aplinkos, apie paveldo objekt" integravimo & urbanistin$ 
strukt!r) naud) miestui ir patiems objektams, apie kaimi#kojo paveldo 
stiprybes, silpnybes, gr'smes ir galimybes (SSGG analiz') urbanistin'je 
pl'troje. Apklausiant specialistus, taip pat nor'ta su(inoti, kokios gali b!ti 
kaimi#kojo paveldo objekt" panaudos perspektyvos pritaikius juos pirminei 
istorinei arba naujai funkcijai, kokioms reikm'ms b!t" galima juos pritaikyti, 
kokie objektai turi did(iausi) potencial) panaudojimui ir i#saugojimui.  

Respondent" nuomone, kaimi#kojo paveldo objekt" integravimas 
urbanistin'je pl'troje tur't" abipus$ naud) – tiek miestui, tiek paties objekto 
i#saugojimui. Paveldo objekt" integravimas leist" sukurti patrauklias 
rekreacines teritorijas esamuose ir naujai pl'tojamuose priemies%iuose – 
atsirast" visuomeniniai centrai skatinantys pl'toti kult!rines – k!rybines 
industrijas, ko pasakoje did't" miesto kult!rinis potencialas. Teisingas objekt" 
pritaikymas naudojimui pad't" i#saugoti j" fizin$ b!kl$ ir kult!rin$ vert$. 
Apklaustieji specialistai vienareik#mi#kai teigia, jog did(iausi) panaudojimo ir 
i#saugojimo potencial) urbanistin'je pl'troje tur't" buvusi" dvar" ir palivark" 
sodyb" fragmentai. Pasak j", buv. dvar" ir palivark" sodybos paprastai yra 
ansambliai su (eldiniais ir savita planine-erdvine strukt!ra, tod'l gali tapti naujai 
planuojam" teritorij" ar viso miesto traukos centrais. *ie objektai da(niausiai 
i#siskiria savo kult!rine ir ekologine verte. 

Tyrimams vietose pasirinkti & Kauno miesto teritorij) patenkantys kaimo 
kra#tovaizdyje susiformav$ statybinio paveldo objektai, atsi(velgiant & objekt" 
morfotip) ir & j" viet) urbanizuotoje strukt!roje (urbanizacijos lygis: didelis, 
vidutinis, ma(as) (1pav). 

Tyrim" vietose metu buvo siekiama i#tirti statybinio paveldo objekt" 
kult!rin$ ir kra#tovaizdin$ reik#m$, objekt" artimos aplinkos (urbanistin's 
strukt!ros) pob!d&, dabartin& nagrin'jam" objekt" ir j" artimos aplinkos 
naudojim), bei jo teigiam) arba neigiam) poveik& objekt" fizinei b!klei. Darbo 
metu  buvo atliekama objekt" fotofiksacija vietose, analizuojami istoriniai 
Kauno (em'lapiai (1928 m., 1938m.), renkama istorin', kartografin' med(iaga. 
Surinkti duomenys buvo sisteminami, klasifikuojami ir palyginami, taikant 
matematinB daugiakriterinB analizB - artumo idealiam ta(kui metod'. *io 
metodo esm' -  apibendrinto kriterijaus formavimas, remiantis lyginam" 
variant" nukrypimu nuo vadinamojo idealaus, susidedan%io i# geriausi" 
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nagrin'jam" variant" kriterij". Taikant matematin% artumo idealiam ta(kui 

metod', buvo atliktas pasirinkt" objekt" kult#rologinis vertinimas, objekt" 
vietos urbanistin"je strukt#roje vertinimas, objekt" panaudos perspektyv$ 

urbanistin"je pl"troje vertinimas. Kiekvieno vertinimo metu buvo nustatomas 
subjektyvus kriterij" reik#mingumas, lyginant kriterijus tarpusavyje porinio 
palyginimo metu. 

 
Statybinio paveldo objektas 

(agrarin# aplinka) 

Morfotipas Urbanizuotos 

aplinkos 

 lygis 

Marvos buv. dv. sodybos fragmentai didelis 

Linkuvos buv. dv. sodybos 

fragmentai 

vidutinis 

Sarg"n$ buv. dv. sodybos 

fragmentai 

vidutinis 

Auk(tosios Fredos buv. dvaro 

sodyba 

Dvar" ir palivark" 

sodybos ir j" fragmentai 

vidutinis 

 

Biruli(ki$ gyvenviet"s fragmentai didelis 

Milikoni$ gyvenviet"s fragmentai didelis 

Linkuvos gyvenviet"s fragmentai vidutinis 

U!(ili$ gyvenviet"s fragmentai ma!as 

Naujasod!io gyvenviet"s fragmentai 

Kaim" gyvenvie$i" 

fragmentai 

didelis 

 

Linkuvos gyvenviet"s fragmentai su 

!em"naudos liekanomis: 

 

Vienkiemis 1 ma!as 

Vienkiemis 2 ma!as 

Vienkiemis 3 

Kaim" gyvenviet#s su 

%em#naudos liekanomis 

ma!as 

 

Tirkili(ki$ buv. dvaro r#mai vidutinis 

Kazli(ki$ buv. dvaro r#mai vidutinis 

Armali(ki$ buv. dvaro r#mai ma!as 

Armani(ki$ buv. dvaro r#mai 

Pavieniai gyvenvie$i" 

statiniai 

 

ma!as 

 

1 pav. Tyrimams pasirinkt$ kaimi"kojo paveldo objekt$ morfotipas ir 

urbanizuotos aplinkos lygis 

 
Kult&rologinio objekt" vertinimo metu buvo nustatyta, kurie tiriami 

kaimi#kojo paveldo objektai gali tur'ti paminklin's kult!ros vertyb's status), 
kult!ros vertyb's status), ir objektai turintys kult!rin's vert's po(ymi".  
Remiantis prof. J.Bu%o sudaryta kult!rologinio vertinimo sistema [7], buvo 
vertinamas kiekvieno objekto istorinis informatyvumas, formos ir strukt!ros 
brandumas, autenti#kumas, aplinkos poky%i" laipsnis, vizualinis aktyvumas, 
kontekstualumas ir apsaugos statusas. Gautus rezultatus atspindi grafikas, 
pateikiamas  2 pav. 
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Kbit > 0.7 – objektas gali tur"ti paminklin"s vertyb"s status'; 

0.6 > Kbit > 0.3 – objektas gali tur"ti kult#ros vertyb"s status'; 

Kbit < 0.3 – objektas, turintis kult#rin"s vert"s po!ymi$; 
 

2 pav. Kult%rologinio vertinimo rezultatai 

 
I# grafiko matome, kad paminklin's kult!ros vertyb's status) gali tur'ti dvi 

Kauno mieste esan%ios dvaro sodybos: Linkuvos ir Auk#tosios Fredos dvaro 
sodyba.  

Objektai, kurie gali tur'ti kult!rin's vertyb's status): Marvos dvaro 
sodyba, kuri #iuo metu yra visi#kai sunykusi (daugumos dvaro periodo pastat" 
lik$ tik griuv'siai), taip pat Milikoni" ir Naujasod(io gyvenviet's fragmentai bei 
i#lik$ Linkuvos gyvenviet's fragmentai su (em'naudos liekanomis – 
vienkiemiai, kuriuose dominuoja agrarin's paskirties (em'. Visi kiti vertinami 
objektai gal't" tur'ti kult!rin's vert's po(ymi". 

Remiantis gautais rezultatais nustatyta, jog i# nagrin'jam" objekt" Kauno 
mieste tik 13% gal't" tur'ti paminklin's kult!ros vertyb's status), 68% - gal't" 
tur'ti kult!ros vertyb's status) ir 19% - objekt", turin%i" kult!rin's vert's 
po(ymi". 

Objekt" vietos urbanistin#je strukt&roje vertinimo metu nustatytas 
nagrin'jam" objekt" aplinkos urbanizacijos lygis ir jo teigiamas/neigiamas 
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poveikis objekt" fizinei b!klei. Vertinimo kriterij" (aplinkin's teritorijos 
urbanizacijos charakteris, susisiekimo patogumas, ry#ys su miesto (eldynais) 
porinio palyginimo metodu nustatyta, jog did(iausi) reik#mingum), vertinant 
urbanistin's strukt!ros poveik& paveldo objektams, turi j" aplinkin's teritorijos 
urbanizacijos charakteris. I# grafiko, kuris pateikiamas 3 pav., matome, kad itin 
urbanizuota aplinka (auk#tuminio tipo, pramonin's ar infrastrukt!ros paskirties, 
labai intensyviai naudojamos teritorijos) pasi(ymi Marvos dvaro sodyba, kuri 
jau dabar smarkiai paveikta urbanizacijos proceso. Taip pat pavojus kyla 
Biruli#ki", Milikoni" ir Naujasod(io gyvenvie%i"  fragmentams, prie kuri" 
spar%iai ple%iasi gamybin's ir daugiaauk#%i" pastat" teritorijos.  

Vidutin& aplinkin's teritorijos urbanizacijos lyg& (intensyvus (emo 
auk#tingumo u(statymas, pavieniai gamybin's paskirties pastatai) turi Linkuvos, 
Sarg'n", Auk#tosios Fredos dvaro sodybos ir Linkuvos gyvenviet's fragmentai. 

Ir ma(iausiai neigiam) urbanizacijos poveikis daromas, kuomet objekto 
artimoje aplinkoje dominuoja sodybinio tipo u(statymas, agrarin's paskirties 
teritorijos ir (eldynai. I# grafiko matome, kad objekt", kuri" Kbit < 0.4,  
aplinkin's teritorijos urbanizacijos lygis (emas,  ko pasakoje  atsiranda 
galimyb' juos i#saugoti ir panaudoti urbanistin'je pl'troje, kaip kra#tovaizd(io 
identiteto formantus. 
 

       
Kbit > 0.7 – urbanizacijos lygis auk(tas; 

0.7 > Kbit > 0,4  – urbanizacijos lygis vidutinis; 

Kbit < 0.3 – urbanizacijos lygis !emas; 
      

3 pav. Objekt$ vietos urbanistin#je strukt%roje vertinimo rezultatai 
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Remiantis gautais rezultatais, nustatyta, kad 25% nagrin'jam" objekt" 
urbanizacijos lygis labai auk#tas t.y. dominuoja gamybin's paskirties ir 
gyvenamosios daugiaauk#%i" pastat" u(statymo teritorijos, 25% - urbanizacijos 
lygis vidutinis ,  50% - urbanizacijos lygis (emas t.y dominuoja sodybinio tipo 
u(statymo ir agrarin's paskirties teritorijos. 

Atliekant objekt" panaudos perspektyv" urbanistin#je pl#troje tyrim', 
buvo vertinama nagrin'jam" objekt" realioji fizin' b!kl', teritorin' lokalizacija 
ir prieinamumas visuomenei. Vertinimo kriterij" porinio palyginimo metodu 
nustatyta, jog did(iausi) reik#mingum) objekt" panaudojimui ir i#saugojimui 
turi teritorin' lokalizacija. Galima i#skirti tris pagrindinius agrarini" objekt" 
teritorin's lokalizacijos atvejus urbanizuojamoje aplinkoje: visuomenini" 
proces" koncentracija; visuomenini" proces" slinktis (perk'limas); visuomeni" 
proces" sklaida. Teritorin' lokalizacija nusako objekto lankymo ir ap(i!r'jimo 
vietoje galimybes bei propagavimo tikslingum). Vertinimo metu gautus 
rezultatus atspindi grafikas 4 pav.  
 

 

Kbit > 0.6 – turi dideles panaudos perspektyvas; 

0.6 > Kbit > 0.3 – objekto panaudos perspektyvos sud"tingos; 

Kbit < 0.3 – objektui kyla gr"sm" sunykti, panaudos perspektyvos ma!os; 

        
4 pav. Objekt$ panaudos perspektyv$ urbanistin#je pl#troje vertinimo 

rezultatai 
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I# grafiko matome, kad did(i)sias panaudojimo urbanistin'je pl'troje 
perspektyvas turi Auk#tosios Fredos dvaro sodyba, kurioje #iuo metu &sik!r$s 
Vytauto Did(iojo universiteto Kauno botanikos sodas. Taip pat Linkuvos buv. 
dvaro sodyba ir Linkuvos gyvenviet's fragmentai, kuriuose dominuoja 
sodybinio tipo u(statymas – gyvenamoji paskirtis. Atsi(velgiant & tai, galima 
daryti i#vad), jog visuomenini" proces" koncentracija, padidina statybinio 
paveldo objekt" i#saugojimo galimybes.  

Remiantis gautais rezultatais, galima teigti jo i# nagrin'jam" objekt" 
Kauno mieste 19% turi gana dideles panaudos perspektyvas urbanistin'je 
pl'troje. Tai &takoja palankesn' objekt" aplinka – vidutinis ir (emas 
urbanizacijos lygis, bei didel' objekt" kult!rin' vert'. 50% objekt"  panaudos 
perspektyvos yra sud'tingos. 31% nagrin'jam" objekt" gr'sm$ i#nykti &takoja  
agresyvi aplinkin' teritorija – auk#tas urbanizacijos lygis t.y. gamybin's 
paskirties teritorijos ir gyvenam"j" daugiaauk#%i" pastat" kvartalai. 

 
Kaimi"kojo paveldo sklaidos tendencijos urbanistin#je pl#troje 

  

Remiantis tyrimais, nustatytos pagrindin's problemos kylan%ios 
urbanizuotos (miesto) ir agrarin's (kaimo) aplinkos zonoje: teritorij" funkcijos 
kaita, ry#i" sistemos kaita, ekologinio stabilumo kaita, vizualin's aplinkos kaita, 
visuomen's pasyvumas, nesuinteresuotumas i#saugoti. 

Atlikus tyrimus, galima teigti, jog kaimi#kojo paveldo objekt" 
panaudojimas urbanistin'je pl'troje tiesiogiai priklauso nuo:  

" paveldo objekt" tipo bei kult!rin's vert's,  
" urbanizuotos aplinkos funkcinio pob!d(io, 
" visuomenini" proces" tendencij" (5 pav.). 

5 pav. Statybinio paveldo panaudojimo urbanistin#je pl#troje tendencijos ir 

perspektyvos 
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Atsi(velgiant & #iuos aspektus, skiriamos tokios  kaimi#kojo paveldo 
objekt" sklaidos urbanizuotoje aplinkoje tendencijos: 

" Objektai pasi(ymintys didel#mis panaudos galimyb#mis – tai auk#tos 
kult!rin's vert's paveldo objektai, esantys kol kas ma(ai urbanizuotose 
teritorijose, bei turintys potencial) visuomenini" proces" koncentracijai. 

" Objektai, kuri" panaudos galimyb#s sud#tingos. Paprastai jiems 
b!dinga vidutin' kult!rin' vert', aplinkini" teritorij" urbanizacijos lygis bei 
visuomenini" proces" slinkties tendencijos. 

" Objektai, kuriems i!kyla gr#sm# i!nykti, d'l ma(os kult!rin's vert's, 
auk#to aplinkos urbanizacijos lygio bei visuomenini" proces" sklaidos. 

Priklausomai nuo objekto aplinkoje vykstan%i" proces" krypties, pob!d(io 
bei intensyvumo, formuojasi skirtingos #i" paveldo objekt" apsaugos bei 
integravimo visuomen's gyvenime s)lygos ir perspektyvos. 

Remiantis tyrim" rezultatais, galima si!lyti tokias agrarini" objekt" 
panaudojimo ir pritaikymo urbanistin'je pl'troje galimybes: 

" Pirmin#s paveldo objekt" funkcijos atgaivinimas – t(stinumas. 

Si!lomi galimi panaudos b!dai: 
! Kaim" gyvenvie%i" fragmentus si!loma pritaikyti gyvenamosios 

(sodybinio tipo u(statymo kvartalai), rekreacin'ms reikm'ms; 
! Kaimo gyvenviet's su (em'naudos liekanomis (vienkiemiai) – 

si!loma pritaikyti gyvenamosioms (jei tampa sodybinio u(statymo kvartalo 
dalimi), !kin'ms (ribota veikla), ekologinio !kininkavimo reikm'ms; 

! Dvar" ir palivark" sodybos – si!loma pritaikyti  gyvenamosioms, 
!kin'ms, rekreacin'ms, reprezentacin'ms, apgyvendinimo, kult!rin's, 
ekologinio !kininkavimo reikm'ms; 

! Pavienius kaimo gyvenam"j" vietovi" pastatus si!loma 
pritaikyti gyvenamosioms, !kin'ms reikm'ms. 

" Paveldo objekt" pritaikymas naujai paskir$iai. 

Si!lomi galimi panaudos b!dai: 
! Kaim" gyvenvie%i" fragmentus si!loma pritaikyti gyvenamosios 

(sodybinio tipo u(statymo kvartalai),  komercin'ms (!kinink" turgeliai), 
agroturizmo, kult!rinio turizmo, bendruomeni" reikm'ms; 

! Kaimo gyvenviet's su (em'naudos liekanomis (vienkiemiai) – 
si!loma pritaikyti ekologinio !kininkavimo, rekreacin'ms, kult!rinio 
turizmo, pramog" organizavimo ((irginio sporto) reikm'ms; 

! Dvar" ir palivark" sodybos – si!loma pritaikyti  gyvenamosioms, 
rekreacin'ms, reprezentacin'ms, komercin'ms, ekologin'ms, 
visuomenin'ms reikm'ms (kult!ros ir laisvalaikio centrai, bendruomeni" 
centrai, miesto ir rajono parkai, k!rybin's-kult!rin's industrijos, dvasin's 
atgaivos centrai); 

! Pavienius kaimo gyvenam"j" vietovi" pastatus si!loma pritaikyti 
gyvenamosioms, reprezentacin'ms, komercin'ms, kult!rin'ms reikm'ms. 
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Sudarant miest" bendruosius planus, b!t" tikslinga &vertinti agrarinio tipo 

objekt" lokalizacijos urbanistin'je aplinkoje ypatumus. Numatyti #iems 
objektams ir aplinkin'ms teritorijoms paskirtis, pad'sian%ias i#saugoti agrarinio 
paveldo vertybes mieste, atsi(velgiant & visuomen's poreikius. 

 
I"vados 

 

1. Urbanizacijos proceso &taka agrarin'ms teritorijoms yra nei#vengiama, 
ta%iau b!t" tikslinga #io proceso efektyvesn' koordinacija 
kra#totvarkin'mis priemon'mis, kurios u(tikrint" saug" kaimi#kojo paveldo 
funkcionavim) ir efektyv" jo panaudojim), siekiant miesto urbanistin's 
savirai#kos, aplinkos kokyb's ir visuomen's gerov's. 

2. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad did(iausi) panaudojimo ir i#saugojimo 
potencial) turi dvar" ir palivark" sodybos, nes #ie objektai da(niausiai 
i#siskiria savo kult!rine ir ekologine verte, kra#tovaizdine ir visuomenine 
reik#me. Tod'l rekomenduojama #iuos pastat" kompleksus pritaikyti naujai 
paskir%iai ir panaudoti rekreacin'ms, ekologin'ms, kult!rin'ms reikm'ms. 
*ie objektai gal't" tapti miesto „(aliosiomis salomis“ , tur't" didel& 
kult!rin&, estetin& potencial) bei ekologine reik#m$. 

3. Atlikus tyrimus, galima teigti, jog  did(iausi) &tak) statybinio paveldo 
objektams turi j" naudojimas, tod'l geriausiai juos pritaikyti pirminei 
istorinei funkcijai arba naujai funkcijai, i#saugan%iai ir padedan%iai 
atskleisti vertingiausias objekto savybes. Pritaikius statybinio paveldo 
objektus naujai funkcijai, jie tapt" labiau prieinami visuomenei. Statybinio 
paveldo objekt" ir j" aplinkos fizin$ b!kl$ ypa% teigiamai veikia j" 
pritaikymas rekreacin'ms, reprezentacin'ms, kult!rinio turizmo reikm'ms. 

4. Viena pagrindini" problem", daran%i" neigiam) &tak) kaimi#kojo paveldo 
objektams, yra visuomen's pasyvumas ir nesuinteresuotumas i#saugoti. 
Visuomenei reikalinga efektyvesn' informacija, padedanti suvokti, k) 
paliko praeitis ir kokios yra #iandienos kaimi#kojo paveldo i#saugojimo ir 
panaudojimo perspektyvos miesto pl'troje. 
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Miesto *takos zonoje esan!ios Linkuvos dvaro 

sodybos sociokult%rinio atgaivinimo galimyb#s 
 

Indr# Gra&ulevi!i%t#-Vileni"k# 
 

Kauno technologijos universitetas 

 
)vadas 

 

D'l miest" driekos & urbanizuot) aplink) patenka kaimo ar gamtiniame 
kra#tovaizdyje esantys nekilnojamojo kult!ros paveldo objektai. Priemiestini" 
teritorij" pl'tra yra pakankamai pla%iai nagrin'ta tema. Ma(iau d'mesio 
skiriama gamtiniame ar kaimo kra#tovaizdyje susiformavusio paveldo 
i#saugojimui ir panaudojimui miest" pl'tros kontekste. *i) problem) analizavo 
M. Fonseca ir kt. [1], J. Vitkuvien' [2, 3]. Neapgalvota pl'tra paveldo objekt" 
aplinkoje da(nai sumenkina j" atgaivinimo ir i#saugojimo galimybes. Buvusio 
Linkuvos dvaro sodyba yra charakteringas kaimo kra#tovaizdyje susiformavusio 
kult!ros paveldo egzistavimo urbanizuotoje aplinkoje ir infrastrukt!ros objekt" 
kaimynyst'je pavyzdys, apimantis istorinius pastatus ir statinius, (ali)sias 
strukt!ras, istorin's infrastrukt!ros ir vandens telkini" sistemos fragmentus.  

Nepaisant darnaus kompakti#ko miesto id'j", tam tikra miest" pl'tra & i#or$ 
yra nei#vengiama, taigi svarbu ie#koti galimybi" kurti semanti#kai &prasmint), 
psichologi#kai priimtin) priemiestini" teritorij" aplink), i#laikant ekologin$ 
pusiausvyr) ir i#saugant buvusi" dvar" sodybas ir kit) nekilnojam)j& kult!ros 
paveld). Tokia b!tinyb' pagrind(ia straipsnio tiksl' – i#analizavus Linkuvos 
dvaro sodybos raid) ir esam) situacij), nustatyti jos atgaivinim) ir pritaikym) 
besikei%iantiems visuomen's poreikiams lemian%ius veiksnius ir patekti sodybos 
sociokult!rinio atgaivinimo koncepcines gaires. 
 
Linkuvos dvaro sodybos sociokult%rinio atgaivinimo prielaidos 

 

Teritorijos atgaivinimo ir pakartotinio galimybes lemia tiek planuojamos 
veiklos pob!dis, tiek nagrin'jamos teritorijos charakteristikos. Tais atvejais, kai 
ketinama naujiems poreikiams pritaikyti kult!riniu po(i!riu vertingas teritorijas, 
planuojamos veiklos pob!dis tur't" b!ti parenkamas atsi(velgiant ne tik & 
teritorijos tinkamum) vienai ar kitai veiklai, bet ir & paveldosaugos reikalavimus, 
istorines teritorijos funkcijas, laikui b'gant susiklos%iusius ry#ius su aplinka. 
Atsi(velgiant & tai, i#skirti ir nagrin'jami penki pagrindiniai dvaro sodybos 
pakartotin& panaudojim) ir atgaivinim) &takojantys aspektai: sodybos ir j) 
supan%i" teritorij" kra#tovaizd(io pob!dis, sodybos ir j) supan%i" teritorij" 
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ry#iai, socialin' sodybos aplinka ir socialinis-ekonominis potencialas, kult!riniu 
po(i!riu vertingi sodybos elementai, istorin' sodybos raida ir su ja susijusios 
vert's. 

1. Istorin" sodybos raida. Linkuvos dvaro, kaip ir daugumos Lietuvos 
dvar", raidai ir poky%iams &takos tur'jo permaininga #alies istorija: (em's 
reformos, okupacijos ir kiti &vykiai. Linkuvos dvaro ir jo centro raidoje galima 
i#skirti kelet) svarbiausi" etap". J. Bu%as ir R. Rickevi%ien' [4] #iuos Linkuvos 
dvaro sodybos pasikeitim" etapus &vardija taip: sodybos apstatymas ir b!kl' iki 
Pirmojo pasaulinio karo, sodybos b!kl' Nepriklausomos Lietuvos metais, 
sodybos b!kl' sovietme%iu, sodybos ir jos statini" b!kl' atk!rus 
Nepriklausomyb$. 

Linkuvos dvaro ir jo centro raida iki Pirmojo pasaulinio karo gali b!ti 
&vardijama sodybos formavimosi periodu. *is laikotarpis pasi(ym'jo dvaro 
savinink" kaita: nuo XVI a. prad(ios, kuomet, J. Okso [5] teigimu, dvaras pirm) 
kart) buvo pamin'tas istoriniuose #altiniuose, j& vald' septyni ar net daugiau 
savinink". Pagrindin's formavimosi laikotarpio dvaro ir jo centro funkcijos – 
(em's !kio ir gyvenamoji. Reik#mingiausiu #io laikotarpio &vykiu galima 
&vardinti dvaro centro pritaikym) J'zuit" vienuoli" ordino poreikiams. J'zuitai 
dvar) vald' nuo 1660 iki 1773 m. [5, 6] – dvaro sodyboje atsirado religin'-
sakralin' funkcija. 

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, vykdant Vienkiemin$ (em's reform), 
dvaras 1926 m. buvo i#dalintas. *& laikotarp& galima &vardinti dvaro centro 
raidos etapu. *iuo laikotarpiu sodyb) vald' Kauno arkivyskupas J. Skvireckas. 
Valdant arkivyskupui sodyboje buvo atlikti reik#mingi pertvarkymai, greta 
gyvenamosios ir (em's !kio funkcij" i#ry#k'jo rekreacin' ir reprezentacin', 
toliau buvo palaikoma sakralin' funkcija. Sodybos teritorijoje buvo vystoma 
dekoratyvin' sodininkyst', pastatyta skulpt!r", fontan". *iuo laikotarpiu 
m!rinis dvaro svirnas buvo pertvarkymas & r!mus (1 pav. a.) [4, 6]. 

Sodybos teritorijos poky%iai sovietin's okupacijos metais ir po #alies 
Nepriklausomyb's atk!rimo gali b!ti &vardijami sodybos nykimo laikotarpiu. 
Sovietin's okupacijos metais sodybos teritorijoje &sik!r' Veterinarijos 
akademijos mokomojo !kio gamybinis centras [4]– sodyboje atsirado mokomoji 
funkcija. Ta%iau, vykdant intensyvius pertvarkymus ir statybas, buvo suardyta 
istorin' sodybos planin'-erdvin' strukt!ra, sunyko, ar buvo apgadinti savitum) 
lemiantys elementai, buvo prarastos rekreacin' ir reprezentacin' funkcijos. Po 
nepriklausomyb's atk!rimo skirtingiems savininkams privatizavus sodybos 
teritorijoje esan%ius pastatus ir patalpas, buvo prarastas valdos vientisumas. 
Netvarkant sodybos teritorijos, susidar' prielaidos jos nykimui ir niokojimui (1 
pav. b. ir c.). *iuo laikotarpiu i#liko tik gyvenamoji sodybos funkcija. 
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 a. 

 b. 

 c. 
 
1 pav. Kult%riniu po&i%riu vertingi buvusio Linkuvos dvaro sodybos elementai ir j$ 

kaita: a. – pagrindinis sodybos pastatas – r%mai, b. – kluonas 2004 m., c – kluonas 

2008 m. (I. Gra&ulevi!i%t#s-Vileni"k#s nuotraukos) 
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2. Kult#riniu po!i#riu vertingi sodybos elementai. I#analizavus buvusio 
Linkuvos dvaro sodybos esam) b!kl$ ir istorin$ raid), galima i#skirti #iuos 
kult!riniu po(i!riu vertingus sodybos elementus: istoriniai pastatai ir statiniai, 
dail's k!riniai, istorin' vandens telkini" sistema, istorin' keli" ir tak" sistema, 
istorinis sodybos ap(eldinimas kartu su nat!ralia Ver#vos upelio augalija 
formuojantis sodybos siluet) kra#tovaizdyje. Visi #ie elementai sudaro istorin$ 
sodybos planin$-erdvin$ strukt!r), kuri) V. Levandauskas ir D. Puod(iukien' 
[6] &vardija gerai i#likusia. Dail's k!rinius tarpukario laikotarpiu pastatytus 
sodybos teritorijoje J. Bu%as ir R. Rickevi%ien' [4] &vardija nauja tarpukario 
laikotarpio monumentaliosios skulpt!ros tendencija, ie#kan%ia dail's ir 
architekt!ros sintez's. 

3. Sodybos ir supan&i$ teritorij$ kra(tovaizd!io pob#dis. Buvusio Linkuvos 
dvaro sodybos teritorija yra 1996 m. &steigto Ver#vos kra#tovaizd(io draustinio 
dalis. Draustinio, kurio sukult!rinto kra#tovaizd(io zonoje yra buvusio Linkuvos 
dvaro sodyba, kra#tovaizd& J. Bu%as ir R. Rickevi%ien' [4] &vardijo unikaliu 
gamtinio ir antropogeninio kra#tovaizd(io kompleksu. Vertingais sukult!rintos 
zonos kra#tovaizd(io elementais jie &vardija nat!rali) upelio vag), jos patvankas, 
(eldini" juostas ir masyvus, dvaro sodyb) su jos priklausiniais. . pietvakari" 
pus$ nuo sodybos driekiasi Ver#vos upelio sl'nio kra#tovaizdis. *is 
kra#tovaizdis pasi(ymi i#rai#kingu reljefu ir gamtiniu charakteriu. Galima teigti, 
kad Linkuvos dvaro sodyba gali b!ti patraukli kaip rekreacijos objektas tiek d'l 
i#rai#kingo jos ir jos aplinkos gamtinio kra#tovaizd(io, tiek d'l istoriniu ir 
kult!riniu po(i!riu vertingo sukult!rinto kra#tovaizd(io. Greta gamtinio 
charakterio teritorij", sodybos aplinkoje dominuoja individualiais ir 
daugiabu%iais gyvenamaisiais namais u(statytos ir komercin's paskirties 
teritorijos. I#ilgai upeliui sl'nio kra#tovaizdyje taip pat driekiasi Kauno miesto 
vakarinis aplinkkelis. Sl'nio reljefas, (eldini" masyvai, sodybos statiniai sudaro 
#io kelio kra#tovaizd(io dal&.  

4. Sodybos ir supan&i$ teritorij$ ry(iai. Sodybos ir supan%i" teritorij" ry#ius 
galima nagrin'ti kra#tovaizdiniu, funkciniu ir vizualiniu aspektais. Linkuvos 
dvaro sodybos teritorijos kra#tovaizd& su Ver#vos upelio sl'nio gamtinio 
charakterio kra#tovaizd(iu sieja tampriausi kra#tovaizdiniai ry#iai: & upelio 
sl'nio (eldini" masyvus darniai &silieja (mogaus suformuoti ir nat!raliai 
susiformav$ sodybos (eldini" masyvai ir juostos. Sodyba su upelio sl'niu 
susijusi ir ekologiniais ry#iais. Ver#vos upelio sl'nio reljefas atriboja sodyb) 
nuo aplinkini" gyvenam"j" ir komercin's paskirties teritorij" ir kuria gamtin's 
oaz's urbanizuotoje aplinkoje &sp!d&. Funkciniais ry#iais – keliais ir takais – 
sodyba yra susijusi su aplinkin'mis gyvenamosiomis ir komercin's paskirties 
teritorijomis. Su #iomis teritorijomis sodyb) jungia Mos'd(io, Raini", 9-ojo 
forto gatv's. Galima i#skirti kelet) svarbiausi" sodybos ir aplinkini" teritorij" 
vizualini" ry#i". Vienas svarbiausi" – tai sodybos vaizdas, matomas va(iuojant 
vakariniu miesto aplinkkeliu. Nors nuo #io kelio nesimato svarbiausi" sodybos 
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pastat", ta%iau matomas (eldini" formuojamas sodybos siluetas. Itin 
charakteringas vaizdas atsiveria i# sodybos vakarin's dalies – matomi *ilaini" 
mikrorajono daugiabu%i" kvartalai (1 pav. c.). *is vaizdas atspindi unikali) 
sodybos urbanistin$ situacij). 

5. Socialin" sodybos aplinka ir socialinis-ekonominis sodybos potencialas. 
Tarptautiniu lygiu pripa(&stant (mogaus teis$ & kult!ros paveld) [7], tampa 
svarbu nagrin'ti ne tik pat& paveldo objekt), bet ir visuomen's santyk& su juo. 
Buvusio Linkuvos dvaro sodybai praradus beveik visas funkcijas silpn'ja ir jos 
socialiniai-kult!riniai ry#iai su aplinkini" teritorij" ir miesto gyventojais. 
Sodybos teritorija #iuo metu n'ra pritaikyta lankytojams, n'ra reikalingos 
infrastrukt!ros. Nykstantys paveldo objektai n'ra populiarinami visuomen'je ir 
lankytoj" beveik nesulaukia. Vieninteliu traukos objektu lieka gamtinio 
charakterio sodybos aplinka. Svarbu pasteb'ti, kad sodyb) supan%iose 
teritorijose vyrauja gyvenamoji ir komercin' funkcijos, ta%iau jose pasigendama 
kult!rin's funkcijos, visuomen's poreikiams pritaikyt", bendravim) skatinan%i" 
vie#"j" erdvi", tr!ksta &rengt", visuomen's rekreacijai pritaikyt" (eldyn". Tokia 
situacija rodo nei#naudot) socialin&, kult!rin&, ekonomin& Linkuvos dvaro 
sodybos potencial). Sodyba gal't" tapti patrauklia vie#)j) erdve, rekreacijai 
skirta vieta, kult!ros centru. *i" funkcij" tr!kumas aplinkin'se teritorijos leid(ia 
teigti, kad atgaivinta sodyba sulaukt" pakankamo kiekio lankytoj". 
 

Linkuvos dvaro sodybos sociokult%rinio atgaivinimo koncepcin#s gair#s 
 

Literat!ros ir dokument" analiz' parod', kad yra parengta nema(ai ekspert" 
rekomendacij" Linkuvos dvaro sodybos ir atskir" jos pastat" tvarkymui. 
Pavyzd(iui, J. Bu%as ir R. Rickevi%ien' [4] pateik' ekspertiz's i#vadas d'l 
Linkuvos dvaro sodybos ir joje esan%i" pastat" panaudojimo, V. Levandauskas 
ir D. Puod(iukien' [6] pareng' dvaro sodybos architekt!rin& &vertinim) ir 
tvarkymo si!lymus. Ekspertin& sodybos vertinim) atliko L. Perevi%ien' ir kt. [8]. 
Veikl) buvusio Linkuvos dvaro sodybos teritorijoje reglamentuoja 2003 metais 
parengtas Kauno miesto savivaldyb's teritorijos bendrasis planas, Ver#vos 
kra#tovaizd(io draustinio reglamentas, 2008 parengti Ver#vos kra#tovaizd(io 
draustinio ir buferin's apsaugos zon" rib" ir tvarkymo planai. I#analizavus ir 
apibendrinus #i" dokument" ir min't" specialist" rekomendacijas, galima 
i#skirti svarbiausias sodybos i#saugojimo nuostatas: 1) istorin's sodybos 
planin's - erdvin's strukt!ros i#saugojimas, 2) valdos vientisumo atk!rimas, 3) 
verting" pastat" ir statini" saugojimas, 4) ap(velgiamumo u(tikrinimas ir 5) 
sodybos teritorijos, kaip Ver#vos kra#tovaizd(io draustinio dalies, 
kra#tovaizd(io charakterio ir bio&vairov's apsauga. Sociokult!rinis ir 
socioekonominis buvusio Linkuvos dvaro sodybos teritorijos potencialas nelieka 
nepasteb'tas. Rekreacin' ir kult!rin' funkcijos sodyboje buvo pl'tojamos 
tarpukario laikotarpiu. Kauno miesto savivaldyb's teritorijos bendrajame plane 
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sodybos teritorijoje pa(ym'tos visuomenin's paskirties ir rekreacin's teritorijos. 
Bendrov' „Fudo“ sodybos teritorijoje privatizavo kelet) !kini" pastat" ir 
planuoja dal& teritorijos pritaikyti aktyviam miesto gyventoj" poilsiui. Remiantis 
Linkuvos dvaro sodybos teritorijos pritaikymo naujoms reikm'ms ir 
atgaivinimo galimybes lemian%i" aspekt" analize, darbe suformuluoti bendrieji 
sodybos tvarkymo ir atgaivinimo principai ir pasi!lytos galimos sodybos 
funkcijos. 

Bendrieji sodybos tvarkymo ir atgaivinimo principai apima rekomendacijas 
sodybos gamtos ir kult!ros paveldo saugojimui, tvarkymui, naudojimui: 

1. Daugiafunkci(kumas. Istori#kai Linkuvos dvaro sodyba visuomet talpino 
daugiau nei vien) funkcij). Pla%iausias sodybos funkcij" spektras buvo 
tarpukario laikotarpiu. Siekiant optimaliai i#naudoti kult!rin&, socialin&, 
ekonomin& sodybos potencial), j) tikslinga b!t" pritaikyti keletui funkcij": 
ramiam ir aktyviam poilsiui, pa(intinei, kult!rinei rekreacijai. Pasirinkta 
funkcija tur't" b!ti susijusi su sodybos istorija – u(tikrinti istorin& t$stinum) – ir 
nemenkinti sodybos savitumo. Kult!rin's funkcijos poreik& sodyboje patvirtina 
ir #ios funkcijos tr!kumas sodybos kaimynyst'je. 

2. Visuomeninis naudojimas. Atsi(velgiant & visuomen's poreikiams 
pritaikyt" vie#"j" erdvi" ir (eldyn" tr!kum) *ilaini" mikrorajone ir sodybos 
reik#mingum) visuomenei, sodyb) si!loma pritaikyti visuomen's poreikiams – 
sukurti joje vie#)sias erdves bendravimui ir &rengt) (eldyn) poilsiui. 

3. Sodybos ir aplinkos ry(i$ palaikymas ir k#rimas. Sodyb) ir jos aplink) 
tur't" sieti darn!s funkciniai, socialiniai-kult!riniai, kra#tovaizdiniai ir 
vizualiniai ry#iai. Svarbu i#laikyti patog" susisiekim) su sodyba, populiarinti j) 
visuomen'je, pritraukti miesto gyventojus, atvykstan%ius lankytojus, telkti 
vietos bendruomen$. Reik't" i#saugoti charakteringus vizualinius sodybos ir 
aplinkini" teritorij" ry#ius, kra#tovaizdin& ir ekologin& sodybos ry#& su gamtine 
Ver#vos upelio sl'nio dalimi ir kiek &manoma u(tikrinti sodybos ap(velgiamum) 
nuo miesto vakarinio aplinkkelio.  

4. Sodybos vientisumo atk#rimas ir integruotas sodybos savitum' 

pary(kinantis tvarkymas. Kiek &manoma reik't" atkurti prarast) sodybos valdos 
vientisum) ir sodybos elementus tvarkyti kaip visumos dalis. Svarbu atkurti ir 
palaikyti sodybos planin$-erdvin$ strukt!r): istorinius kelius ir takus, 
ap(eldinim), vandens telkinius, u(statym). Reik't" griauti prie sodybos 
charakterio nederan%ius sovietinius statinius, rekonstruoti sovietme%iu pakeistus 
tarpukario laikotarpio pastatus. Tose vietose, kur yra i#lik$ tik istorini" pastat" 
pamatai ir fragmentai, si!loma statyti naujus, prie sodybos charakterio deran%ius 
pastatus, i#saugant i#likusias istorines dalis. Nauja architekt!ra sodybos 
teritorijoje tur't" b!ti kuriama kaip reik#minga planuota investicija & 
susiformavusi) istorin$ aplink) [9]. 

5. Bio%vairov"s ir istorinio ap!eldinimo apsauga. Reik't" saugoti ne tik 
sodybos, kaip neatskiriamos Ver#vos kra#tovaizd(io draustinio dalies, 
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bio&vairov$, bet ir istori#kai susiformavus&, sodybos siluet) formuojant& 
ap(eldinim). Tvarkant istorin& ap(eldinim) reik't" laikytis Istorini" (eldyn" 
chartijos [10] nuostat" ir vengti imituoti istorinio ap(eldinimo charakter& tose 
sodybos dalyse, kur tokio ap(eldinimo nebuvo. 

Si#lomos sodybos funkcijos parinktos atsi(velgiant & istorin$ sodybos raid) 
ir istorin$ panaud), sodybos fizin$ ir socialin$ aplink): 

1. Buvusio Linkuvos dvaro sodyba – (iuolaikinio meno ir edukacijos centras 

ir visuomen"s poreikiams pritaikytas !eldynas. *ios funkcijos pasirinkim) l'm' 
tarpukario laikotarpiu sodyboje vykdyta k!rybin' menin' veikla ir kult!rin's 
funkcijos tr!kumas aplinkin'se teritorijose.  Sodyboje lankytojai gal't" ne tik 
susipa(inti su #iuolaikiniu menu, jo k!rimo procesu, bet ir jame dalyvauti. 
R!muose ir renovuotuose sodybos pastatuose gal't" b!ti &rengtos patalpos 
renginiams, biblioteka, knygynas, k!rybin's dirbtuv's, &vairios ekspozicijos, 
vaik" dienos centras, bendruomen's centras. 

2. Buvusio Linkuvos dvaro sodyba – visuomen"s pa!intinei rekreacijai ir 

poilsiui pritaikytas botanikos parkas, kuriame eksponuojami Lietuvos dvar$ 

sodybose auginti augalai. *ios funkcijos parinkim) l'm' tai, kad tarpukario 
laikotarpiu sodyboje vystyta dekoratyvin's sodininkyst's funkcija. +inoma, kad 
arkivyskupas J. Skvireckas sodyboje augino ne tik vaismed(ius, bet ir 
dekoratyvinius augalus, sodino spygliuo%ius, vijoklinius augalus. Dalis #i" 
augal" i#liko iki #i" dien" ir su sodybos istoriniu ap(eldinimu sudaro pagrind) 
botanikos parko k!rimui. Galimyb$ sodybos teritorijoje kurti botanikos park) 
lemia ir tai, kad joje nebuvo sukurta vertingo istorinio parko, kur& saugant 
didesni pakeitimai neb!t" galimi. 

3. Buvusio Linkuvos dvaro sodyba – religinis-kult#rinis centras ir 

visuomen"s poreikiams pritaikytas !eldynas. *i funkcija sodybai si!loma 
atsi(velgiant & istorijos b'gyje sodyboje susiformavusi) ir tik sovietme%iu 
i#nykusi) sakralin$-religin$ funkcij). *ios funkcijos parinkimui &takos tur'jo ir 
unikal!s sakralinio meno k!riniai sodybos teritorijoje. R!muose ir kituose 
pastatuose gal't" b!ti &kurtas sakralinio meno muziejus, su sodybos istorija, 
arkivyskupo J. Skvirecko gyvenimu ir darbais supa(indinanti ekspozicija, 
bendruomen's centras.  

4. Buvusio Linkuvos dvaro sodyba – „savo pa&ios muziejus“ ir visuomen"s 

poreikiams pritaikytas !eldynas. Sodybos r!muose ir kituose renovuotuose 
pastatuose gal't" b!ti &kurta su sodybos istorija ir dvar" kult!ra supa(indinanti 
ekspozicija, kult!ros centras su biblioteka, patalpomis konferencijoms ir kitiems 
renginiams ir *ilaini" bendruomen's centras. 
 

I"vados 
 

1. Atgaivinant ir naujoms funkcijoms pritaikant miesto &takos zonoje esan%ias 
dvar" sodybas b!tina atsi(velgti & sodybos istorin$ raid) ir su ja susijusias 
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vertes, kult!riniu po(i!riu vertingus elementus, sodybos ir supan%i" teritorij" 
kra#tovaizd(io pob!d&, sodybos kra#tovaizdinius, funkcinius, vizualinius, 
socialinius-kult!rinius ry#ius su aplinka ir sodybos socialin&-ekonomin& 
potencial). 
2. I#analizavus Linkuvos dvaro sodybos pritaikymo ir atgaivinimo galimybes, 
sodyb) si!loma pritaikyti visuomen's rekreacijai, sukuriant joje istorin& 
t$stinum) u(tikrinant& kult!rin& centr), vie#)sias erdves bendravimui ir (eldyn) 
ramiam ir aktyviam poilsiui. Sodyb) pritaikant naujoms funkcijoms svarbu 
saugoti bio&vairov$, istorin& ap(eldinim) ir kitus planin's-erdvin's strukt!ros 
elementus, atkurti sodybos valdos vientisum) ir palaikyti darnius funkcinius, 
vizualinius, kra#tovaizdinius, socialinius-kult!rinius ry#ius su aplinka.    
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Miesto prieig$ vizualinio reprezentatyvumo 

klausimas urbanistin#s driekos kontekste 
 

J%rat# Kami!aityt# - Virba"ien# 
 

Kauno technologijos universitetas  
 

)vadas 

 
Miest" prieigos – viena svarbiausi" miesto urbanistinio karkaso dali" 

miesto vaizdo ir &vaizd(io formavimo po(i!riu. Tai tarsi miesto „vizitin' 
kortel'“, „&teikiama pirm) kart) susipa(&stant“ su miestu, kuri kartu su kitais 
veiksniais formuoja miesto lankytojo ir steb'tojo susikuriam) ilgam i#liekant& 
miesto vizualin& ir mentalin& &vaizd&. Jis juo dalijasi su kitais potencialiais miesto 
lankytojais ir steb'tojais ir taip socialin'je erdv'je kuria vienokias ar kitokias 
nuostatas vieno ar kito miesto at(vilgiu. O, kaip (inia, #iandien visuomen's 
nuomon' – vienas svarbiausi" miesto teigiamo ar neigiamo &vaizd(io 
formavimosi katalizatori", kurio poveikiui pakeisti metamos didel's finansin's, 
valdymo, (iniasklaidos ir kt. paj'gos. 

Dar 1979 m. (ymus norveg" architekt!ros teoretikas ir praktikas Norberg 
Schulz teig', kad nors tikroji „vietos dvasia“ gali b!ti suvokta tik po 
daugkartini" susid!rim" su ta vieta ir &gijus daugialyp's patirties joje, ta%iau 
prakti#kai visi individai jau turi suformuotus &vaizd(ius viet", kuriose niekad 
n'ra buv$, ta%iau apie kurias yra gird'j$ – jie turi (iniasklaidos ir kitomis 
vizualin's informacijos perdavimo priemon'mis suformuotos reprodukuotos 
patirties [1]. Taigi, tokiu b!du miesto prieigos gali b!ti ir tur't" b!ti suvokiamos 
kaip svarbi „vizualin's informacijos perdavimo priemon'“ apie miest), jo 
socialin&, ekonomin&, kult!rin& turin& ir potencial). Tuo tarpu praktikoje miest" 
teritorij" planavimo ir projektavimo darbuose miest" prieigoms #iuo po(i!riu 
skiriama nepakankamai arba visai neskiriama d'mesio. Tai patvirtina ir prof. G. 
/aikausko pasteb'jimas, kad &va(iavimai & miest" rib" teritorijas realyb'je 
da(niausiai yra pa(ymimi tik formalia transporto eismo taisykl'se apibr'(ta 
(enklinimo forma arba akcentuojami dekoratyviniu elementu [2]. Tod'l #iandien 
turime sunkiai valdomos horizontaliosios miest" driekos rei#kinio sunaikint) 
miesto prieig" reprezentatyvumo funkcij). 

*io straipsnio tikslas – aptarti miesto prieig" samprat) teisiniame ir 
teritorij" planavimo lygmenyje, suvokiant jas kaip miesto reprezentacin& 
objekt), i#ry#kinti did(i"j" Lietuvos miest" prieig" „nereprezentatyvumo“ 
prie(astis ir pasi!lyti kai kurias miesto prieig" architekt!rinio formavimo 
prielaidas siekiant reprezentacin's funkcijos atgaivinimo ir stiprinimo. 
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Miesto prieig$ samprata teisiniame ir teritorij$ planavimo lygmenyje: 

kokia yra ir kokia gal#t$ b%ti 

 
Suvokiant miest" planavim) ne tik kaip moksl), bet ir kaip men) formuoti 

miesto erdves, miesto prieigos tur't" b!ti nagrin'jamos kaip svarbus miesto 
urbanistinio karkaso funkcinis ir kompozicinis mazgas, savo planine erdvine 
kompozicija atskiriantis miest) nuo priemies%io. J" miestovaizdis – tai 
simbolini" miesto vart" miestovaidis, kur& tur't" formuoti profesional!s 
aplinkos planavimo ir projektavimo specialistai. Ta%iau #iandien yra kitaip – 
miesto prieig" vaizd) lemia privati iniciatyva, kurios &kaitais tampa architektai, 
o valdymo institucijos, remdamosi turimais teritorij" planavimo dokumentais, 
ma(ai kuo gali &takoti erdvin& #i" svarbi" urbanistinio karkaso komponent" 
formavim), nes juose miesto prieigos net nei#skiriamos kaip svarbi miesto 
erdvinio kompozicinio vizualinio karkaso dalis.  

Teisiniame lygmenyje miesto prieig" architekt!rinis formavimas n'ra 
specifi#kai reglamentuojamas ir remiamasi bendra teritorij" planavimo bei 
aplinkos i#tekli" naudojimo ir apsaugos &statymine baze. O joje architekt!rai 
kaip menui aplinkos i#tekli" naudojimo ir apsaugos planavimo bei teritorij" 
erdvinio organizavimo srityje skiriama labai nedaug d'mesio [3-6], tod'l 
formuoti miesto prieigas, kaip rai#k" ir &prasmint) architekt!rin& urbanistin& 
kompleks), remiantis meno d'sniais n'ra teisini" prielaid". Galb!t miesto 
prieig" s)vokos &teisinimas, greta kit" &statymin's baz's tr!kum" panaikinimo, 
suteikt" galimyb$ numatyti darni) miest" pl'tr) kokybi#kai formuojant miesto 
prieigas i# anksto nustatytoje teritorijoje greta miesto vaizd) formuojan%i" 
pagrindini" &va(iavim" & miest) ir tokiu b!du apibr'(iant galim) sklyp" 
savinink" veikl) #iose reprezentaciniu po(i!riu svarbiose miesto pakra#%io 
teritorijose.  

Teritorij$ planavimo dokumentai tur't" rezervuoti teritorijas, skirtas miesto 
prieig" formavimui, nustatyti miesto prieig" teritorij" pastat" auk#%io 
reglamentus, galimus teritorijos naudojimo b!dus, u(statymo tankum), 
intensyvum), morfotipus ir pan. I#vardintos miest" pl'tros dimensijos ir yra 
reglamentuojamos miest" teritorij" bendruosiuose, specialiuosiuose ir 
detaliuosiuose planuose [4-8]. Ta%iau nesuvokiant miesto prieig" kaip vientiso 
architekt!rinio urbanistinio darinio ir j" reprezentacin's funkcijos svarbos bei 
skirtingais planavimo dokumentais reglamentuojant pavienius erdvin's pl'tros 
rodiklius, ne&manoma gauti norimo rezultato. Min'tos priemon's &galint" derinti 
utilitarius ir dvasinius – meninius, vizualinius teritorij" miesto prieigose 
planavimo ir projektavimo klausimus tik tuomet, kai miesto reprezentacin's 
prieigos teritorij" planavimo darbuose b!t" i#skirtos kaip specifin' ir svarbi 
miestui teritorija ir planuojamos kaip vientisas architekt!rinis urbanistinis 
kompleksas. 



92 
 

 
Did&i$j$ Lietuvos miest$ prieig$ „nereprezentatyvumas“ ir  

„reprezentatyvi$“ prieig$ formavimo pavyzd&iai u&sienio miestuose 

 
*iandien miest" periferin'se zonose ir toliau, nors nebe taip spar%iai, plinta 

chaoti#kos architekt!rin's rai#kos ma(aauk#t' individuali gyvenamoji statyba su 
pavieniais komerciniais inkliuzais – nesuvaldomos horizontaliosios miest" 
driekos rezultatas. Taip formuojasi „i#skydusi“ takoskyra tarp miesto ir kaimo 
kra#tovaizd(io. Prava(iuojan%iam gali susidaryti &sp!dis, kad Lietuvos didieji 
miestai – tai nerai#kios architekt!ros, padrikos, ekstensyviai urbanizuotos 
teritorijos.  

Nors pastaruoju metu miest" &vaizd(iu vis labiau r!pinamasi, stebimas 
akivaizdus i#skirtinis d'mesys miest" centrin'ms dalims, kaip finansi#kai 
naudingiausioms teritorijoms. Greta Vilniaus istorinio centro tank'ja 
au#ktybini" pastat" u(statymas, formuodamas dirbtinio reljefo kalv), atsiranda 
pavieniai nauji auk#tybiniai akcentai. Tuo tarpu miesto rib" gretimyb'se stebimi 
nekilnojamojo turto verslo pl'tros &takoti atsitiktin's horizontaliosios driekos 
rezultatai ir j" s)lygojamos socialin's atskirtys bei neigiamos 
nereglamentuojamo aplinkos erdvinio formavimo estetin's pasekm's [2]. Kauno 
miesto prieigose taip pat neplaningai statomi pavieniai smulk!s objektai, 
ple%iasi ma(aauk#t' statyba. Ta%iau yra ir sveikintin" sprendim". Stambus 
privataus sektoriaus komercinis objektas – prekybos ir laisvalaikio centras 
„Mega“, kuria aktyvi) trauk) Kauno prieigose #iaur's vakar" pus'je. 
Architekt!rin' #io objekto kalba – jau globalizuotos postmodernios kult!ros 
rezultatas [9], ta%iau ai#kiai suvokiama tiek p's%i)jam, tiek judan%iam 
automobiliu. Abejoni" kelia gal tik komplekso architekt!ros rai#kos vietisumas, 
kur& lemia atskir" strukt!rini" dali" tarpusavio derm', bei jos savitumas ir 
i#skirtinumas, &vertinant objekto vietos reik#mingum) miesto ir visos #alies 
urbanistiniame karkase. Klaip'dos prieig" miestovaidis skiriasi nuo Kauno ir 
Vilniaus d'l skirtingos gamtin's situacijos – uostamiestis i#sid'st$s paj!rio 
lygumoje ir gamtinis pagrindas n'ra aktyvus miesto silueto formantas. Tod'l 
auk#tybiniai pastatai, projektuojami miesto centro zonoje, gerai matomi 
atvykstan%i"j" magistraliniais keliais (A1, A13). Miesto &vaizdis taip pat 
kryptingai formuojamas orientuojantis & atvykstan%iuosius vandens „magistrale“ 
– pramonin' uosto teritorija konversijos principu pertvarkoma & vadinamuosius 
„J!ros vartus“. Tuo tarpu miesto pakra#%iuose, kaip ir anks%iau aptartuose 
atvejuose, dominuoja gyvenam"j" rajon" pl'tra: gyventojai i#sikelia & teritorijas, 
esan%ias tarp Klaip'dos miesto ir Kretingos, Garg(d" bei Palangos. Netgi 
prognozuojamas Klaip'dos, Palangos ir Kretingos miest" susijungimas [10].  

Apibendrinus galima teigti, kad Lietuvoje dar nesuvokta miesto prieig" 
reik#m' miesto &vaizd(io k!rimui ir kol kas dar n'ra imamasi akivaizd(i" miesto 
prieig" architekt!rinio urbanistinio formavimo veiksm" siekiant u(tikrinti j" 
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reprezentacin$ funkcij) bendrame miesto aplinkos kontekste. Kyla klausimas, o 
kaip tai daroma svetur, i#sivys%iusiose u(sienio #alyse? Nors miesto vaizdo 
formavimo ir architekt!ros mastelio po(i!riu Lietuvai artimesn's Europos #alys, 
ta%iau metodiniu po(i!riu labai svarbi JAV patirtis, o i#skirtin's architekt!rin's 
rai#kos aspektu pamin'tini Azijos ir Afrikos miest" pavyzd(iai.  

Kalbant apie metodines nuostatas, aktualus Paso Robles (Kalifornija, JAV) 
miesto pavyzdys. 2008 m. parengtas Paso Robles miesto prieig" architekt!rinio 
formavimo planas (tai atitikt" Lietuvoje rengiam" speciali"j" plan" lygmen&), 
kuriame i#skiriami miesto prieig" tipai pagal svarb) bei miestovaizd(io pob!d& 
ir nat!ralumo laipsn& ir pateikiamos detalios rekomendacijos miesto prieig" 
gatv'vaizd(i" formavimui, pastat" tip" parinkimui bei j" „vie#ojo“, gatv'vaizd& 
fomuojan%io, fasado kompozicijai [11]. West Greenwich (Rhode Island, JAV) 
miesto atveju analizuojama visa konkreti miesto prieig" teritorija, kuriai 
numatoma urbanistin' strukt!ra, teritorij" ir pastat" funkcijos bei si!loma 
architekt!rin' i#rai#ka [12]. Taip pat pamin'tinas Gilberto miesto (Arizona, 
JAV) pavyzdys, kuriame 2004 m. parengiamos architekt!rinio formavimo 
rekomendacijos sodybiniam u(statymui miesto prieig" zonoje [13]. Galim) 
architekt!rin's rai#kos &vairov$ atspindi Malaizijos Penango miesto 
reprezentacini" prieig" formavimo pavyzdys – JAV architekt" biuro 
„Asymptote“ suprojektuotas dviej" 60 auk#t" vertikali" ir mil(ini#kos 
platformos polifunkcinis kompleksas „Penang Global City Center“ (PGCC), 
pasi(ymintis ypatinga „dinamin's“ architekt!ros estetine rai#ka, inspiruota 
vietos kra#tovaizd(io [14]. Kitas &domus objektas – spar%iai besiple%ian%ios 
Nigerijos sostin's Abujos plasti#k" form" t!riais formuojamos miesto prieigos, 
kuriose susipina praeities simboliai ir modernios ateities siekis [15]. I#skirtine 
architekt!rine rai#ka taip pat pasi(ymi ir esan%io Jungtiniuose Arab" 
Emyratuose miesto Ras Al Khaimah „vart"“ projektas [16]. Tai tik keletas 
pavyzd(i", kurie atspindi i#skirtin& u(sienio #ali" miest" vald(ios, architekt" ir 
urbanist" bei planuotoj" d'mes& #iai svarbiai miesto teritorijai. 
 
Galimos miesto prieig$ erdvinio formavimo prielaidos suvokiant jas kaip 

svarb$ miesto vaizdo ir *vaizd&io formant' 
 

Nors nuolatin' kaita yra pats stabiliausias miesto fenomeno bruo(as [2, 17], 
remiantis Lietuvos urbanistikos pradininku, profesoriumi K. *e#elgiu, 
kiekviename mieste turi b!ti ai#kiai suvokiama planavimo ir u(statymo id'ja, 
respektuojanti miesto augimo perspektyv). . pat& miest) reikia (i!r'ti kaip & 
nuolatos augant& organizm), ta%iau kiekviename raidos etape atrodant& kaip 
u(baigtos kompozicijos vieningas k!rinys [18]. Tokiu b!du planuojant miesto 
poky%ius jo prieigos tur't" b!ti suvokiamos kaip svarbus miesto urbanistinis 
architekt!rinis mazgas, ai#kiai atskiriantis miest) nuo priemies%io ir atspindintis 
kokybi#kai suformuot) miestovaizd& – urbanizuot) kra#tovaizd&, kuriame 
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sutelktas semantin's reik#m's kr!vis (miesto dvasios atskleidimo laipsnis) lemia 
miesto &vaizd& ir veikia epizodi#kai ar nuolatos j& stebin%ius (mones. To tur't" 
b!ti siekiama tiek teritorij" planavimo, tiek architekt!rinio urbanistinio 
projektavimo lygmenyje. Miesto prieig" architekt!rinis urbanistinis formavimas 
tur't" remtis tiek normatyviniais, teisiniais reikalavimais, tiek, atsi(velgiant & 
miesto prieig" reik#m$ miesto vaizdo i#rai#kingumui ir savitumui, formuojamo 
architekt!rinio urbanistinio komplekso vizualinio suvokimo galimyb'mis. 
Praple%iant pastar)j& teigin&, remiantis akademini" tyrim" rezultatais [19], 
galima i#skirti tris vizualinio miesto prieig" suvokimo lygmenis, &takojan%ius j" 
architekt!rin& urbanistin& formavim): 

! Did(iausiu atstumu nuo miesto prieig" suvokiamas miesto 
siluetas/panorama, kuriame miesto prieigos tur't" i#siskirti kaip 
vizualiniai orientyrai dominan%i" ar akcent" lygmens (pvz.: vir# 
foninio u(statymo i#kylan%ios vertikal's, nurodan%ios svarbaus 
urbanistinio mazgo – &va(iavimo & miest) viet) arba (eldini" ir 
padidinto auk#tingumo u(statymo pagalba formuojama akcentin' 
urbanistin' strukt!ra ir pan.). Atsi(velgiant & prieig" funkcini" ry#i" su 
miesto centru ir i#ore intensyvum), kai kurios i# j" gal't" b!ti 
suvokiamos ir formuojamos tarsi „antrinis“ miesto centras. 

! Art'jant prie miesto tur't" b!ti suvokiama konkreti miesto riba tarp 
urbanizuotos – u(statytos teritorijos ir priemies%io – sukult!rinto ir 
gamtinio kra#tovaizd(io. To tur't" b!ti siekiama &vertinant gamtos ir 
antropogenini" element" – miesto prieig" u(statymo morfotipo 
s)veikos darn). 

! Tre%iajame lygmenyje tur't" atsispind'ti miesto prieig" gatv"vaizd!io, 
kaip pagrindinio funkcinio, kompozicinio ry#io su istori#kai 
susiformavusiu miesto branduoliu – miesto centru, vientisumas, 
pasiektas nurodant reikalavimus urbanistinei strukt!rai, pastat" tipams 
ir funkcijoms bei „vie#ojo“ fasado galimai i#rai#kai. 

Taip pat pamin'tinos kai kurios architekt!rin's urbanistin's priemon's, 
ypa% svarbios miesto prieig" formavimui [18-21]: 

! gamtini" s)lyg" teikiam" erdv's formavimo galimybi" i#naudojimas, 
orientuojant miesto prieig" architekt!rin& formavim) & vidin$ kokybin$ 
miesto pl'tr) (esamo u(statymo tankinimas, pramon's rajon" ir 
urbanistini" dykr" konversija ir pan.); 

! architekt!rin's erdv's diferencijavimas, t.y. skirting" projekt" &vairiose 
urbanistin'se situacijose taikymas, atsi(velgiant & vis" miesto prieig" 
architekt!rinio formavimo koncepcij) (skirtingos prieigos gali tur'ti 
skirting) architekt!rin& urbanistin& charakter&, pvz.: ma(aauk#tis 
u(statymas (alumos fone, daugiaauk#tis u(statymas su (aliomis 
vie#osiomis erdv'mis – skverais, parkais, aik#t'mis ir pan.); 
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! visuomenin's paskirties pastat" ir j" grupi" i#ry#kinimas kit" pastat" 
fone, sud'tingesni" form" t!ri" &jungimasi & bendr) kompozicij), 
suteikiant joms simbolinio (enkli#kumo kr!v& svarbiausiose 
(reprezentatyvumo po(i!riu) miesto prieigose; 

! steb'jimo ruo(" ir ta#k" (vizualinio naudojimo karkaso a#i" ir mazg") 
lokalizavimas, sudarant u(daras ir pusiau u(daras erdves; 

! miesto prieig" urbanistinio architekt!rinio komplekso gatvi", aik#%i" ir 
kit" vie#"j" erdvi" formavimas vadovaujantis „p's%i"j" miesto“ 
koncepcija. 

 
I"vados 

 

1. *iandien suvokiant miesto prieigas kaip svarb" miesto vaizdo ir &vaizd(io 
formant), kuris &gyja urbanistin$ architekt!rin$ dimensij), j" erdviniam 
organizavimui turi b!ti skiriamas ypatingas d'mesys: teritorij" planavimo 
lygmenyje – rengiant specialiuosius miesto prieig" kra#tovaizd(io 
formavimo planus, o architekt!rinio urbanistinio projektavimo – 
projektuojant miesto prieig" architekt!rinius urbanistinius kompleksus, 
i#siskirian%ius miesto periferini" rajon" vizualiniame kontekste savo 
(enkli#kumu – miesto identiteto i#reik#tumo laipsniu. 

2. Erdviniu vizualiniu po(i!riu miesto prieigos tur't" b!ti formuojamos kaip 
&va(iavimo & miest) orientyras, i#siskiriantis miesto silueto/panoramos 
lygmenyje, kaip savita pastat" ar j" grupi" kompozicija darniai 
s)veikaujanti su kontekstine gamtine ar ekstensyviai urbanizuota aplinka 
miesto ribos lygmenyje, o gatv"vaizd!io lygmenyje tur't" tur'ti 
kokybi#kus urbanistini" vie#"j" erdvi" ir pastat" tarpusavio funkcinius ir 
kompozicinius vizualinius ry#ius bei miesto teritorijoje gal't" 
funkcionuoti kaip visuomenin's traukos mazgas. 
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Urboekologija: praeitis, dabartis ir ateitis 
 

Ingrida Lipnickyt# 
 

Kauno technologijos universitetas 
 

)vadas 
 

Biblijoje yra pasakojama apie garsty%ios gr!del&, „... kuris, s'jamas dirvon, 
esti ma(iausias i# vis" s'kl" (em'je, bet pas'tas u(auga, tampa didesnis u( visas 
dar(oves ir i#leid(ia tokias pla%ias #akas, kad jo pav'syje gali susisukti lizd) 
padangi" sparnuo%iai..." (Mt 13:31-32) Ten, (inoma, kalbama apie Dievo 
karalyst$, ta%iau #is palyginimas puikiausiai tinka ir m!s" paprastoms, 
(emi#koms karalyst'ms, m!s" miestams. 

Viskas prasideda nuo ka(ko ma(y%io (paprastos papilio gyvenviet's, 
bendruomenin's gyvenviet's svarbi" keli" sankirtoje). Ir jei tas gr!das krenta & 
ger) (em$ (susiklosto palankios socialin's, ekonomin's, s)lygos) i#auga 
did(iuliai miestai. Vystydamiesi, augdami, jie u(ima vis didesn& plot), okupuoja 
naujas teritorijas - ir nieko %ia nepakeisi. Urbanistin's pl'tros nesustabdysi. 
Tod'l kyla klausimas svarbus ne tik #i" dien" architektams, urbanistams ir 
statytojams, bet ir patiems gyventojams – „Kokius sprendimus reikia priimti, 
kad gal'tume maksimaliai naudotis gamtos teikiamomis dovanomis ir tuo pa%iu 
padarytume minimali) (al) mus supan%iai aplinkai ?“ 

*iame straipsnyje trumpai ap(velgiami praeities l!kes%iai, dabarties 
aktualijos ir ateities perspektyvos, nes tik „...teisingai vertindami praeit&, 
geb'sime &(velgti ateit&“ ( Onor' de Balzakas). 

 

Praeitis 
 

Lietuva – „t'vyn' dain" ir artoj"“, tod'l nieko stebinan%io, kad ilg) laik) 
did(iojoje Lietuvos teritorijos dalyje vyravo kaimi#kasis kra#tovaizdis. Miestai 
iki XVII a. buv$ kompakti#ki ir koncentruoti. Juos juos' siena, kuri buvo 
saugumo garantas ir tuo pa%iu stabd' miest" driek). Buvo tenkinama bene 
pagrindin' miesto egzistavimo s)lyga – maksimalus gyventoj" skai%ius 
minimaliame plote [1]. Ta%iau XIX a. situacija kei%iasi - i#nykus sienoms, tarsi 
i#nyksta miest" ribos. Miestai ret'ja, did'ja priemies%iai, u(statymas nut&sta 
pagal kelius, gele(inkelius, kitas strategi#kai svarbias vietas. Apleid(iami miest" 
centrai. Tarsi nebelieka ribos tarp miesto ir kaimo. Tarsi nebelieka ir pa%io 
miesto... 

Visai neseniai internetiniame portale www.delfi.lt buvo pasirod$s 
straipsnis, teigiantis “Lietuvoje miest" n'ra” (aut. J. *pakauskas). +inoma, toks 
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pasisakymas buvo audringai sutiktas, tuoj pat atsirado jam oponuojan%i" 
straipsni", bandan%i" &rodyti, kad straipsnio autorius klysta. Ka(kaip Lietuvos 
“didmies%i"” gyventojams, labai jau “neskani” mintis, kad jie gali b!ti ka(kokie 
provincialai, o ne tikr" tikriausi miestie%iai. Straipsnyje teigiama, kad Lietuvos 
miestuose iki #iol n'ra jokio miestieti#kojo gyvenimo, lietuviai ne(ino, kaip b!ti 
miesto dalimi, k) rei#kia mieste i#tirpti, jame i#garuoti, netgi apaugti miestu, kad 
lietuviai i# esm's u(daro b!do (mon's, kuriems tr!ksta saugumo, stabilumo ir 
“savos tvoros“ [2]. A# kol kas susilaikysiu nuo #io straipsnio vertinimo, juo 
labiau, kad jis para#ytas remiantis daugiau socialiniais, kult!riniais 
s)lygotumais, psichologiniu (mogaus suvokimu, kas yra miestas, miestietis ir 
miesto gyvenimas, o ne man aktualesniais urbanistiniais apsektais. 

Kaip ten beb!t" Lietuvoje galiojanti miesto s)voka (Miestai - kompakti#kai 
u(statytos gyvenamosios vietov's, turin%ios daugiau kaip 3000 gyventoj", kuri" 
daugiau kaip 2/3 dirban%i"j" dirba pramon'je, verslo bei gamybin's ir socialin's 
infrastrukt!ros srityse [3]) da(niausiai i#pildoma. 

 

Ateities vizijos 
 

Kaip m!s" t'vai, seneliai, &sivaizdavo, kad gyvensime mes? Kokios 
problemos tuo metu atrod' aktualiausios? 

1964 m. Niujorke buvo surengta paroda “Futurama 2”, kurioje buvo 
pristatomos ateities vizijos – Kaip atrodys pasaulis po 60 met".  

Jau tada m)styta, kad augant populiacijai, pritruks dirbamos (em's. Labai 
aktyviai buvo dirbama ties dykum" derlingumo projektais. Id'ja buvo labai 
paprasta - dr'gm$ imti i# oro, panaudoti nemokam) saul's energij), pastatyti 
u(darus #iltnamius ir auginti &vairius grybus. 

Pats Niujorkas iki 2000 met" tur'jo tapti dviej" lygi" rojumi (vir#uje 
skraidyt" ma#inos , o apa%ioje (mon's vaik#%iot" (aliuose parkuose). 

1962 metais #veicar" architektas Volteris Jhonas'as pasi!l' projekt) 
Intrapolis - piltuvo formos nam" miest). Jie ne tik sutaupyt" statybos plot), bet 
ir gaudyt" saul's spindulius, kurie specialios veidrod(i" sistemos d'ka, 
pasiskirstyt" per nam). 

Vienas i# &gyvendint" “ateities nam"” buvo gyvenamasis kompleksas 
“Habitat”, sukurtas specialiai tarptautinei parodai 1967 metais Kanadoje. 
Pirmiausia #is namas buvo patogaus ir pigaus namo prototipas. Deja, jis 
nepasiteisino. 

 

Dabartis 
 

O kaip gi gyvename mes? Pasi(i!r'j$ & Lietuv) i# pauk#%io skryd(io 
pamatysime, kad miestuose ma(as intensyvumas, juose daug laisv" neu(statyt" 
erdvi". Sakysite, taip yra tod'l, kad Lietuvoje tiesiog n'ra tiek gyventoj" , kaip 
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kokiame Niujorke, Tokijuje ar pana#iai, n'ra poreikio statyti tankiai 
apgyvendintus, kompakti#kus miestus. Bet juk gyvename ne vieni. Taip, 
(inoma, #iuo metu Europa (tame tarpe ir Lietuva) i#gyvena demografin$ kriz$. 
Lietuvoje (moni" populiacija ma('ja d'l keli" prie(as%i". Vis" pirma, tai vis 
auganti emigracija, jauni (mon's i#vyksta ie#koti laim's & kitas #alis. Be to 
ry#kiai ma('ja gimstamumas. Jei anks%iau #eimose b!davo po 4 ir daugiau 
vaik", tai dabar da(niausiai apsiribojama vienu, daugiausiai dviem vaikeliais, 
kuri" susilaukia jau brandaus am(iaus, turintis „pagrind) po kojomis“ (mon's. 
*ios prie(astys lemia ir gyventoj" sen'jim). Jei pasaulyje vidutinis am(ius yra 
28,4 m., tai Lietuvoje 39,7 m. [4]. Pana#i situacija ir visoje Europoje, tod'l 
Sen)ja Europa dabar ji gali b!ti vadinama ne tik prie#prie#inant „Naujajam 
Kontinentui“(Amerikai), bet ir d'l gyventoj" am(iaus. 

Bet, kaip jau min'ta, pasaulis nesibaigia ties Lietuva, nesibaigia ir ties 
Europa. 2009 m. (moni" populiacija pasiek' 6,79 milijardus. *is skai%ius did'ja, 
C+V apskai%iavimais vidutini#kai 203 800 (moni" per par) [5]. Yra kra#t" 
jaunesni" u( Europ). Tai Amerika ir intensyviai augan%ios Azijos #alys. Jos su 
mil(ini#kais gyventoj" kiekiais ir srautais stengiasi susitvarkyti kurdamos 
kompakti#k" miest" modelius. /ia nori – nenori, n'ra kitos i#eities kaip tik 
„lipti & dang"“. Ir nereikia atmesti galimyb's, kad kai jiems nebeu(teks vietos, 
jie ie#kos, kur jos dar yra. Visada reikia galvoti apie ateit&. 

 

Ateitis 
 

Bene did(iausia problema, atsirandanti d'l nevaldomos miest" driekos, yra 
ta, kad urbanizuotos teritorijos u(ima kitoms reikm'ms (rekreacijai, (em's 
!kiui) skirtas teritorijas. Be to, did'jantis miestai, tampa stiklo ir betono 
sp)stais. /ia gelbsti vertikalioji sodininkyst', juk ant(emin's erdv's kiekiai yra 
riboti, ta%iau gausu veritikalos erdv's. Gyvos augal" sienos ne tik primena meno 
k!rinius, bet ir turi praktin$ reik#m$ - v'sina aplink), veikia raminan%iai, 
atgaivina or), be to, kai kurios augal" r!#ys gra(iai (ydi arba i#augina vaisi" 
arba dar(ovi".  

Gyvosios sienos dar kartais vadinamos (aliosiomis sienomis (angl. green 
walls), vertikaliais sodais (angl. vertical gardens) arba dangaus fermomis (angl. 
sky farms). Jos paprastai yra pastato dalis ir susideda i# kokios nors augal" 
r!#ies. *ie (mogaus k!riniai gali b!ti gan &sp!dingi savo i#vaizda, o kai kuriais 
atvejais jie netgi specialiai auginami, kad filtruot" & pastat) (ant kurio jie auga) 
patenkant& or) .  

Vienas #ios srities pionieri" yra menininkas pranc!z" botanikas Patrick'as 
Blanc'as. Jis tyrin'jo, kaip laukiniai augalai sugeba augti vertikaliai, 
nereikalaudami dirvo(emio, ir greitai suk!r' b!d), kaip sukurti meni#kai 
atrodan%ias augmenijos sienas, kurios b!t" ir lengvos, ir reikalaut" ma(ai 
prie(i!ros. 
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Visame pasaulyje yra daugyb' vertikali" sod" pavyzd(i". Keletas pa%i" 
k!rybingiausi" ir gra(iausi" gyv"j" sien" i# viso pasaulio [6]:  

Musee du quai Branly, Pary(ius, Pranc!zija 
*is muziejus yra vienas geriausi" vertikali" sod" pavyzd(i", sukurt" 

menininko Patrick'o Blanc'o. /ia gyvoji siena yra apie 200 metr" ilgio ir 12 
metr" auk#%io.  

Residence Antilia, Mumbai, Indija 
*is 200 metr" auk#%io pastatas pavadinimu Residence Antilia tur's 

vertikalius sodus per vis) i#orini" sien" auk#t&. Revoliucinis dizainas leis pastat) 
vadinti ne tik pasaulio "(aliausiu" dangorai(iu, bet ir viena unikaliausi" ir 
gra(iausi" strukt!r" pasaulyje.  

ACROS Fukuoka Prefectural International Hall, Japonija 
Beveik 10000 kvadratini" metr" ACROS Fukuoka pastato stogas yra 

vienas toks pasaulyje. 18 auk#t" pastatas turi 15 pakopini" teras", kuriomis 
galima u(lipti iki pat vir#aus. Terasos skirtos sukurti rami) ir tyli) aplink) 
viduryje miesto.  

Vertikalieji sodai, Bankokas, Tailandas 
Vertikaliosios sodininkyst's fenomenas plinta visame pasaulyje - ne i#imtis 

ir Bankokas. Strategi#kai i#d's%ius augalus i#ilgai lifto Emporium Bangkok 
pastate galima sukurti puik" dekoratyvin& aspekt). 

Parabienta gyvosios sienos sistema, Japonija 
*i) gyv)j) siena gamina ir parduoda dvi Japonijos kompanijos. Joms pavyko 
sukurti lengv), pig" ir labai funkcional" produkt), kuris gerai v'sina pastatus, 
padedant nat!raliai augaluose vykstantiems v'sinimo procesams ir sudarant 

#e#'l&. 
Pasaulio gyventoj" skai%iui ir toliau spar%iai augant, apie 80% visos 

dirbamos (em's, tinkan%ios maistui skirtoms augalin'ms kult!roms auginti, #iai 
dienai naudojama kitiems tikslams [7]. Akivaizdu, kad #iuolaikiniai !kiai 
artimiausiu metu nei#gal's maistu apr!pinti augan%ios (moni" populiacijos. 
Id'ja i#saugoti verting) (em's plot) ir i#sipl'sti vertikalia kryptimi intriguoja 
daugel& projektuotoj", dizaineri", architekt" ir savivaldybi" atstov". "Dangaus 
fermos" leid(ia gauti derli" i#tisus metus ir jas galima statyti viduryje judriausi" 
pasaulio miest". Augant populiacijai, did'jant maisto kainoms ir vykstant 
intensyviai urbanizacijai, tradicinis (em's !kis gali tapti neefektyvus. Tai kelia 
&dom" klausim): ar gali #ios futuristin's (aliosios utopin's vizijos tapti standartu 
ir nauju ateities !kininkavimo b!du? Tai parodys tik laikas. 

Ateities #iltnamis 
Pirmin' tokio #iltnamio id'ja gim' (ymaus *vedijos i#rad'jo ir ekologi#ko 

!kininkavimo eksperto Åke Olssono galvoje. V'liau #i) i#skirtin$ koncepcij), 
tampriai bendradarbiaujant su *iaur's Amerikos Onondaga ind'n" gentimi, 
i#pl'tojo konsultacij" bendrov' SWECORP. 
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Dangaus ferma, Las Vegas 
Prie# kur& laik) pasi!lytas 200 milijon" doleri" vert's "dangaus fermos" 

Las Vegas mieste projektas b!t" pirmasis 30 auk#t" tokio tipo pastatas. 
Kiekviename auk#te b!t" (em's !kiui skirti plotai. Yra preliminariai &vertinta, 
jog tokio tipo ferma kasmet gal't" pagaminti tiek maisto, jog jo pakakt" 72000 
(moni". Pastate b!t" auginama apytiksliai 100 skirting" jav" r!#i". 

Dangaus ferma, Toronto, Kanada 
Nauja vertikali ferma Toronte gal't" i#maitinti 35000 vietos gyventoj" 

kasmet. Jos prana#umas yra tai, jog #iam 58 auk#t" pastatui pastatyti reik't" tik 
1,32 hektaro (em's ploto, bet ji gal't" sukurti produkcijos tiek, kiek ir 420 

hektar" ploto ferma. 
Ta%iau, vien ap(eldindami miestus j" problem" nei#spr$sime, tod'l visame 

pasaulyje ie#koma b!d" kaip sukurti ekologi#ko, kompakti#ko, patogaus 
vertikalios rai#kos miesto model&. 

Paolo Soleri \ ital" kilm's amerikietis, vienas (ymiausi" XX a. architekt" 
utopist", suk!r$s i#samias, detaliai apgalvotas ekologini" miest" ir j" 
visuomeni" vizijas. Tik'damas, kad architekt!ra (mogui suteikia galimyb$ 
prilygti didingam ir nuolatos kintan%iam nat!ralios gamtos pasauliui, savo 
futuristin'mis megastrukt!romis jis kuria alternatyvios visuomen's, geban%ios 
darniai gyventi su aplinka, modelius. Ekologi#kos, energija apsir!pinan%ios 
#iuolaikini" (moni" gyvenviet's – tai viena i# aktualiausi" XX–XXI a. utopij", 
kuri) P. Soleri pavyko &gyvendinti. 

Pagal jo koncepcij) Arizonos valstijoje, netoli Finikso, dykumoje buvo 
&kurtas Arcosanti – 3 t!kst. (moni" 0,1 akro plote geban%io talpinti miesto – 
modelis. Tai ekologi#ka megastrukt!r" sistema, kurioje sujungtos gyvenamoji, 
darbo ir poilsio gamtoje funkcijos. Pagal architekto sukurtos arkologijos id'j) 
Arcosanti, kitaip nei priemies%iuose i#sipl'tusios tradicini" amerikieti#k" miest" 
bendruomen's, yra orientuotas vertikaliai, taip panaikinant transportavimo 
poreik&. Integruotam ekologi#kos bendruomen's gyvenimui didel$ reik#m$ turi 
ir kult!rinis miesto gyvenimas. Tad kontraversi#kai vertintos architekto id'jos 
yra kartu ir poetiniai alternatyvaus pasaulio manifestai. 

Vincent Callebaut – belg" architektas, kuris vadovaujasi #!kiu “I#valyti 
or), o ne mirti”, suk!r' bok#t), kuris tur't" i#valyti or). Labai ilgai ir detaliai 
Vincentas pasakoja, kuo (mogaus organizmui ir aplinkai pavojingos mieste 
i#metamos dujos (automobili", fabrik"). Jis visais &manomais b!dais nori 
&rodyti, kad galima pastatyti taip vadinama aplinkos “filtr)”.  

Pirmoji “Anti-Smog” dalis pavadinta “Solar Drob”. Tai bus didelis 
pastatas, kuris i#kils ant tilto. Ant pastato stogo bus sumontuotos did(iul's 
saul's baterijos, kuri" plotas bus apie 250 kvadratini" metr". Visa konstrukcija 
bus padengta titano oksidu. V. Callebaut &sitikin$s, kad #i med(iaga puikiai 
valys or). Taip pat visas pastato pavir#ius bus padengtas specialia med(iaga, 
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kuri pati save i#valys nuo purvo, ir, kas svarbiausia, nuo smogo. Antroji dalis 
pavadinta “Wind Tower”. Bok#to viduje &rengta labai ilga 45 metr" spiral's 
formos galerija. Pastatas pats suksis v'jui pu%iant, o augalai esantis viduje, kaip 
ir tik'tina, valys or).  

David Fisher – ital" architektas, suk!r$s #okant& dangorai(&. *io 
dangorai(io sumanytojo nuomone, tai yra visi#kai nauja architekt!ros kryptis – 
dinamin' architekt!ra. Jis teigia: „M!s" nuolat spar%iai kintan%iame pasaulyje 
pastatai kinta labai l'tai. I# esm's jie ma(ai kuo skiriasi nuo prie# 3 t!kst. m. pr. 
Kr. statyt" Egipto piramid(i". Tod'l mes &pratome & pastatus (velgti kaip & 
stabilius, o tai neteisinga, nes viskas aplink mus juda. Pavyzd(iui, v'(lys turi 
savo nam) – kiaut), ir jis juda kartu su v'(liu“. Visgi pati besisukan%io namo 
konsepcija n'ra atradimas – tokie projektai pasirod' jau prie# kelerius metus. 
Tiesa iki #iol tik pavieni" nestandartini" ir netgi ekstravaganti#k" sprendim" 
fone.  

 

Pad#tis Lietuvoje 
 

Pasaulyje i#plitusios (aliosios architekt!ros tendencijos ry#k'ja ir 
Lietuvoje. Tiesa, nema(ai tautie%i" dar galvoja, kad ekologija – tai tik energijos 
taupymas. Lietuviai did(iuojasi jau netgi dviem oficialiai (aliaisiais vadinamais 
pastatais – „Veikm's“ pasyviosios energijos individualiu namu #alia Vilniaus ir 
biur" pastatu „Green Hall“ [8]. Ta%iau statydami tik pavienius pastatus 
problemos nei#spr$sime, miest" dr'kos nesustabdysime. Taip, (inoma yra 
smagu, kad imamasi nors koki" veiksm", bet tik pakeit$ savo po(i!r& – „Svarbu, 
kad man b!t" gerai“ – ne tik sukursime aplink), kurioje gyventi bus gera mums, 
bet ir paliksime vietos gyventi savo vaikams.  

 

Apibendrinimas 
 

Apibendrinant nor'%iau remtis Blaise‘o Pascal‘io (od(iais „Praeitis ir 
dabartis – m!s" priemon's, tik ateitis – m!s" tikslas.“ Negalima galvoti tik apie 
save, negali po m!s" nors ir tvanas b!ti. Kiekvien) savo (ingsn& turime 
atsakingai apsvarstyti ir &vertinti, kok& poveik& jis daro ne tik dabar, bet ir k) jis 
reik# ateityje. Negalime sau leisti i##vaistyti visas gamtos dovanas, ir nieko 
nepalikti ateities kartoms. Tik kompakti#ki, ekologi#ki, vertikalios rai#kos 
miestai i#saugos gamt) aplink save.  
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Planavimo dekadansas ir pl#tros valdymo "ansai 
 

Dalia Bardauskien#a
, Mindaugas Pakalnis

b
 

 
a
Lietuvos nekilnojamojo turto pl"tros asociacija, 

b
Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, SC „Vilniaus planas“ 
 
)&anga 

 
Europos s)jungos dokumentuose „urbanistiniu sprogimu“ yra vadinama 

pl'tra kuri susieta su neplaningu (nepagr&stu socialine, ekonomine ir 
aplinkosaugine tikrove) (emo tankumo kitos paskirties (em's naudojimo 
projektavimu miest" pakra#%iuose ir u( j" rib". Urbanistinis sprogimas 
neatitinka miest" tvaraus vystymosi princip", kurie deklaruoti Leipcigo tvari"j" 
Europos miest" chartijoje, kituose ES sanglaudos dokumentuose [1,2]. Kadangi 
„urban sprawl“ rei#kinys Lietuvoje yra palyginus jaunas, tikslaus s)vokos 
atitikmens urbanistikos termin" (odynuose kol kas n'ra. Tiesmuki#kai ver%iant, 
#& rei#kin& reikt" vadinti „urbanistiniu i#sidr'bimu“ ar „sudribimu“, nors tikt" ir 
Urbanistini" Forum" dokumentuose minimas urbanistinio chaoso, miest" 
driekos, kompakti#k" urbanistini" strukt!r" i#skydimo pavadinimas [3]. 

Kiek darniai vystosi #iuolaikiniai Lietuvos miestai pagr&sto atsakymo 
neturime, nes nevykdomas situacijos kokybinis steb'jimas. *iuolaikin's 
urbanistikos tikrov$ fiksuoja kra#tovaizdis, priemies%iuose matome formuojantis 
nauj), menkavert& kra#tovaizd(io tip), kuris pasi(ymi monofunkcini" kvartal" 
arba j" fragment", atskir" pastat" padriku atsiradimu apie did(iuosius miestus. 
J& charakterizuoja degraduojantys gamtiniai elementai ir nuolat augantis gamtos 
ir energetini" i#tekli" vartojimas, infrastrukt!ros, vie#" erdvi", tvarkom" 
(eldyn" poreikis, aplinkos tar#a. 

Bendr"j" plan" analiz' rodo, kad sparti kaimo ir gamtos teritorij" 
urbanizacija apie Lietuvos miestus yra nepagr&sta nei socialiniu, nei ekonominiu 
po(i!riu, tai daugiau tradicij" ir nekilnojamojo turto rinkos burbulo pasekm'. 
*iuolaikin' urbanizacija esamus miestus daro ma(iau kompakti#kais, brangina 
j" eksploatavim), stabdo miest" vidini" teritorij", gyvenam"j" kvartal" 
renovacij), didina gyventoj" priklausomyb$ nuo nuosavo automobilio, aplinkos 
tar#) ir energetini" i#tekli" vartojim). Tai nesuderinama nei su demografine 
situacija, nei su vie#ojo sektoriaus skolomis. 

Straipsnio autoriai mano, kad vien tobulinant teritorij" planavimo &statym), 
urbanistinio sprogimo inercijos nesustabdysime ir kompakti#k" miest" 
nesukursime. B!tina ai#ki, kompleksi#ka valstyb's urbanistin', regionin' ir 
kaimo pl'tros politika. Valstyb' turi pri(i!r'ti ir vertinti urbanizacijos procesus, 
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aktyviai dalyvauti bendr"j" plan" rengime. Taikant teisines, finansines ir ES 
paramos priemones pad'ti savivaldyb'ms atnaujinti miest" vidin$ aplink) ir 
vie#) infrastrukt!r), neleisti prarasti centr" gyventoj" ir ekonominio 
gyvybingumo. Tokia patirtis jau kuriama naudojant ES param) probleminiuose 
rajonuose.  
 

1.Urbanistinio sprogimo apibr#&imas ir prie&astys 

 
Monofunkcin's, (emo tankumo urbanistin's pl'tros ekspansija & 

priemies%ius pasaulyje (inoma kaip “urbanistinio sprogimo” rei#kinys, kuris yra 
vadinamas darniosios pl'tros antiteze [3]. Europos Aplinkos Agent!ros (toliau 
EAA) parengta ataskaita rodo, kad Europoje miestai tampa vis ma(iau 
kompakti#ki, vis daugiau naudoja gamtos ir dirbamos (em's plot" 
priemies%iuose, energetini" i#tekli", ma('ja urbanistini" strukt!r" tankumas [2]. 
Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys: nuo 1950 m. iki dabar 
urbanizuotos teritorijos padid'jo 78%, kai tuo tarpu gyventoj" skai%ius padid'jo 
tik 33%. Net 90% statyboms skirt" teritorij" yra (emo tankumo. Dokumente 
tokia urbanistin' pl'tra yra vadinama urbanistiniu sprogimu. Fizinis urbanistinio 
sprogimo modelis atsirado rinkos s)lygomis. *io rei#kinio varikliai yra 
ekonomikos augimas, Eurointegracijos ir globalizacijos veiksniai, gyventoj" 
skai%iaus augimas, kokybi#ko ir prieinamo b!sto paie#kos, miest" vidin's 
problemos, transporto prieinamumas ir (inoma silpnas pl'tros teisinis 
reglamentavimas ir  centrin's vald(ios bei savivaldos veiksm" koordinavimas. 
Urbanistin& sprogim) skatina ir pragmati#kos aplinkyb's: brangi (em' ir b!stas 
mieste ir pigi (em' ir b!stas u( miesto, gyventoj" l!kes%iai d'l gyvenimo 
kokyb's augimo ir besit$sianti tradicija pirmenyb$ teikti sodybai su sodu, 
gyvenimui gamtoje. *i) tradicij) sustiprino ir galimyb' skolintis, tur'ti antrus ir 
tre%ius namus. 

Kod'l urbanistinis sprogimas #iandien yra aktualus klausimas? Pirmiausia 
tod'l, kad kompakti#kas  urbanizacijos modelis yra efektyvesnis: sunaudoja 20 – 
45 % ma(iau (em's ir dirvos i#tekli"; reikalauja 15 -25 %  ma(iau keli"; 7-15% 
ma(iau vandenvalos ir vandentiekio &rengini" lyginant su urbanistine drieka. 
Vykdant pl'tr) & priemies%ius, reikt" atsi(velgti & pasl'ptus ka#tus visuomenei. 
Rogers, R., Power, A. knygoje „Ma(os valstyb's miestai“ teigiama, kad 
kiekvieno priemies%io namo kaina gerokai padid't" jei apskai%iuotume kelion's, 
infrastrukt!ros ir paslaug" kainas. Pavyzd(iui JAV skai%iuojama, kad 
infrastrukt!ros subsidij" dydis siekia 25000 $ kiekvienam naujam priemies%io 
namui [4]. 

Prognozuojama, kad iki 2020 met" apie 80% gyventoj" gyvens 
urbanizuotose teritorijose. Jie susidurs su neigiamomis urbanizacijos 
pasekm'mis: 

• augs nam" !ki" i#laidos kelion'ms & darb) ir paslaugoms; 
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• verslas ir gyventojai gai# laik) transporto kam#%iuose; 
• augs ka#tai vie#ajai infrastrukt!rai ir paslaugoms; 
• augs energijos vartojimas; 
• augs vie#ojo transporto poreikis; 
• miest" viduje degraduos buvusios pramon's teritorijos, gyvenam"j" 

teritorij" renovacijai truks i#tekli".  
Europos ekspertai mano, kad urbanistinis sprogimas yra kompleksinis 

rei#kinys, kur& galima &veikti tik kuriant auk#tos kokyb's, kompakti#kas 
urbanistines teritorijas ir koordinuojant sektorines politikas ir iniciatyvas, 
skirting" valdymo lygi" administracij" veiksmus. ES valstyb's nar's yra 
&pareigotos pad'ti savivaldyb'ms ir regionams pagerinti miest" aplink). 
 
2. Urbanistinio sprogimo veiksniai ir j$ pasekm#s Lietuvoje 

 
*iuolaikin& Lietuvos kra#tovaizd& suformavo (mogaus veikla. Paveld'jome 

gamtinio, kaimi#ko, miesti#ko, kult!rinio, funkcinio kra#tovaizd(io tipus. 
Ta%iau per pastaruosius 20 met" did(i"j" Lietuvos miest" priemiestin'se zonose 
formuojasi sunkiai apibr'(iamas, ta%iau akivaizd(iai verting" savybi" neturintis 
„priemiestinis kra#tovaizdis“ charakterizuotinas degradavusiais gamtiniais 
elementais – reljefu, mi#k", atvir" erdvi" ir vanden" sistemomis, ta%iau 
neturintis miesti#kam kra#tovaizd(iui b!ding" element" – infrastrukt!ros, vie#" 
erdvi", tvarkom" (eldyn" sistem".  

Dar neturime tikslaus atsakymo apie tai kiek #iuolaikinis kra#tovaizdis ir 
miest" pl'tra atitinka nacionalinei darnaus vystimosi strategijai, nes 
nevykdomas miest" pl'tros kokyb's sisteminis steb'jimas ir vertinimas. 
Neturint pamatuojam" &ver%i", sunku parengti solid(ias i#vadas, ta%iau ir 
nesud'tingi tyrimai rodo esant urbanistin& sprogim), o tai patvirtina ir 
ekspertin's visuomen's  Urbanistiniuose Forumuose nagrin'jami klausimai. 
Ie#kodami urbanistinio sprogimo veiksni" analizavome Vilniaus, Kauno, 
Klaip'dos miest" bendruosius planus pagal esamas, naujai planuojamas 
teritorijas, planuojam) gyventoj" skai%i" ir palyginome su demografine tikrove. 
Taip pat analizavome nekilnojamojo turto registro (em'lapius ir nekilnojamojo 
turto kain" poky%i" miestuose priklausomyb$.  

Gyventoj$ skai&iaus, infrastrukt#ros ir pl"tros teritorij$ poreikis. Atlikus 
bendro gyventoj" skai%iaus, infrastrukt!ros ir pl'tros teritorij" poreikio analiz$, 
galima teigti, kad bendras naujas pl'tros teritorij" poreikis Lietuvoje yra 
nesuderintas su objektyviais veiksniais. Pateiktame 1 pavyzdyje, situacij) 
palyginome su EAA ataskaitoje pateiktu pana#iu pasirinkt" Europos #ali" 
(Belgija, /ekija, Danija, Pranc!zija, Vokietija, Latvija, Lietuva. Niderlandai, 
Lenkia, Slovakija,  ir Ispanija) vertinimu gyventoj" skai%iaus, u(statyt" 
teritorij", keli" infrastrukt!ros augimo at(vilgiu. Matome, kad Lietuvoje naujos 
pl'tros teritorij" ir infrastrukt!ros poreikis neatitinka demografin's situacijos. 
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Galvojant apie perspektyv) ir urbanistin$ politik), vietoje naujos pl'tros 
teritorij" &sisavinimo ir naujos infrastrukt!ros poreikio auginimo, bendruosiuose 
planuose tekt" galvoti apie efektyvesn& esamo urbanistinio potencialo tvarkym) 
ir atnaujinim). 
 

 
 

1 pav.  U&statyt$ teritorij$, keli$ tinklo ir gyventoj$ augimas ES (kair#je) ir 

Lietuvoje !altiniai: EEA ataskaita, autori" tyrimas 
 

Demografin"s tendencijos ir b#stas. Jei pasitvirtins Eurostato prognoz's, 
apie 2060 metus, m!s" gyventoj" skai%ius nukris iki pokario lygio (2 pav.). 
Lietuvos gyventoj" skai%iaus kitimo kreiv' bei Eurostat prognoz's rodo 
pavojing) gr&(im) prie po II pasaulinio karo Lietuvoje buvusio gyventoj" 
skai%iaus – apie 2,5 milijon". Toks gyventoj" skai%ius bus apie 2050-2060 
metus. Naivu tik'tis jog miestai geb's i#laikyti gyventojus ir tuo pa%iu geb's 
pl'stis & priemies%ius kuriant ten reikiam) infrastrukt!r). Prognoz's taip pat 
rodo kad #alis susidurs su senstan%ios visuomen's socialin'mis problemomis. 
+enkliai did'jant pensijinio am(iaus (moni" skai%iui, priklausomumas nuo #io 
faktoriaus i#augs 3 kartus ir galimyb's naudoti visuomen's l'#as naujos 
infrastrukt!ros k!rimui ir toliau ma('s. *ie klausimai i#sispr$st", jei kilt" nauja 
imigracijos & #al& banga, analogi#ka &vykusiai po 1945 met". 
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2 pav. Lietuvos demografin#s tendencijos, !altinis: Eurostat 2009 

 
Be to, ma('jant gyventoj" skai%iui net ir nestatant nauj" b!st" apie 2045 

metus pasiektume Europoje gyvenimo kokyb's standartu laikom) 30 kv.m./gyv. 
tenkant& b!sto plot). .vertinant pa%i) minimaliausi), 2009 buvusi) b!sto pl'tros 
apimt& #& rodikl& pasieksime apie 2035 metus (3 pav.). Tod'l ateityje, did(iausias 
valstyb's, savivaldybi", vystytoj" ir projektuotoj" u(davinys bus rekonstruoti ir 
renovuoti esam) b!sto fond), nes vystyti naujas teritorijas nebus poreikio ir 
galimybi". 

 

 
 

3 pav.  B%sto poreikio prognoz#s atsi&velgiant *  Eurostat 2009 demografines 

prognozes 

 
I# did(i"j" Lietuvos miest" tik Vilniuje i#lieka stabilus gyventoj" skai%ius. 

Kituose Lietuvos miestuose jis pastoviai ma('ja (4 pav). Kaunas 2001-2009 
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metais prarado 8 procentus -27400 gyventoj". Ta%iau gyventoj" skai%ius 
did(i"j" miest" priemiestin's teritorijose auga. 

  

 
 

4 pav. Gyventoj$ persiskirstymas i" miesto * priemies!ius 2001- 2009 m., !altinis: 

Lietuvos statistikos duomenys 

 
Gyventoj" persiskirstymas i# miesto & priemies%ius vyksta veikiant laisvai 

rinkai, „ta#kiniam teritorij"“ planavimui  ir miesto gyventojams ie#kant pigesni" 
(em's sklyp", #varesn's aplinkos ir tod'l keliantis & priemies%ius. Taip pat ir 
gyventojams i# periferijos siekiant apsigyventi ar%iau geresnes pajamas, darbo 
vietas ir paslaugas garantuojan%i" did(i"j" urbanistini" centr". Netur'dami 
finansini" galimybi" &sigyti nekilnojam)j& turt) miestuose, (mon's kuriasi 
priemiestin'je zonoje. Taip „nusiurbiamos gyvybingos“ j'gos i# miest" ir 
miesteli", sukuriamas naujos vie#os infrastrukt!ros poreikis, branginamas 
esamos infrastrukt!ros eksploatavimas, ter#iama aplinka.  

Bendrieji planai ir demografin"s tendencijos. Tyrimas rodo, kad bendrieji 
planai neatsi(velgia & demografines tendencijas ir numato did(iulius miest" 
teritorinius rezervus.  Pavyzd(iui teori#kai suskai%iavus urbanizuotas ir 
urbanizacijai skirtas naujas teritorijas bei imdami Europos miestams b!ding) 
gyventoj" tankum), gauname kad Vilniuje gal't" gyventi apie 2 kartus daugiau 
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gyventoj". Pana#iai skai%iuojant gautume, kad Vilniaus rajone gal't" gyventi 
apie 4 kartus, Kaune 1,4 karto, Kauno rajone 2,5 karto daugiau gyventoj". Tai 
neatitinka demografin's situacijos, tod'l planai kei%iami, pvz., Klaip'dos rajono 
bendrasis planas numat' did(iul& (em's !kio teritorij" vertim) & gyvenam)sias 
galimybes, tod'l dabar kei%iamas savivaldyb's iniciatyva. Ta%iau dabar 
atsisakyti bendruosiuose planuose numatyt" hiper - pl'tros galimybi" gali ir 
nepavykti d'l (em's savinink" spekuliavimo „teis't" l!kes%i"“ principais. Be 
to, vis dar manoma, kad (em's panaudojimas statybai yra pati geriausia  ir 
naudingiausia forma, (em's !kio veikla dar nepopuliari. 

Tad galima teigti, jog bendrieji planai i# esm's nepakankamai subalansuoja 
demografines tendencijas ir savivaldybi" siek& tur'ti nauj" teritorij" 
investicijoms. D'l nekoordinuoto miest" ir priemiestini" savivaldybi" teritorij" 
planavimo ir „ta#kinio“(statytojo, vystytojo sklype) detaliojo planavimo apie 
miestus kuriamos chaoti#ki urbanistiniai dariniai (5 pav.) 

 
 

5 pav. Chaoti"ki urbanistiniai dariniai apie Klaip#dos ir Vilniaus miestus kuriami 

ta"kinio detaliojo planavimo priemon#mis 
 

Norint i#spr$sti #i) problem) reikia suprasti jos m)st) ir pasekmes ateities 
kartoms. Valstyb's lygiu turi b!ti numatytos pareigos ir atsakomyb' u( 
koordinuot) miest" ir kaimo pl'tr). Turi b!ti sukurtos naujos planavimo 
priemon's, kurios leist" valdyti i#orin$ miest" ir infrastrukt!ros pl'tr). 
+velgiant & ateit&, galima teigti, kad ateityje did(iausias valstyb's, savivaldybi", 
vystytoj" ir projektuotoj" u(davinys bus i#taisyti padarytas klaidas, rekonstruoti 
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ir atnaujinti esamas teritorijas ir b!sto fond), nes vystyti naujas teritorijas nebus 
nei poreikio, nei galimybi".  

Priemies&i$ pl"tra ir nekilnojamojo turto kainos. Analizavome 
nekilnojamojo turto registro (em'lapius ir nekilnojamojo turto kain" poky%i" 
priklausomyb$ miestuose. Lietuvoje urbanistin& sprogim) labiausiai &takojo 
nekilnojamo turto burbulas, susiformav$s 2006 – 2008 metais. Klaip'dos 
priemiestin'je zonoje matomi atskiri urbanizacijos (idiniai – „naujosios 
gyvenviet's“ be reikiamos infrastrukt!ros ir kit" tradicin'ms gyvenviet'ms 
b!ding" atribut". Individuli" nam" statyba Klaip'dos priemiestin'je zonoje 
siejosi su nekilnojamojo turto burbulu ir dalies didmies%i" gyventoj" siekiu 
tur'ti „antruosius namus“ paj!ryje (6 pav). Reikia pa(ym'ti, kad tokie „antrieji 
namai“ priemiestin'je zonoje sukuria did(iul& infrastrukt!ros poreik&, ta%iau d'l 
gyventoj" tuose namuose sezoni#kumo investicijos & infrastrukt!r) neatsiperka, 
ir jos ka#tai perkeliame ant vietini" gyventoj" pe%i". 

 

 
6 pav. Urbanizacijos sklaida Klaip#dos metropolyje, !altinis: V) Registr" centras, 

2010 
 

Apie Vilni" pavien's gyvenviet's, j" fragmentai jau suauga & i#sidriekusias 
identifikuojamos strukt!ros neturin%ias gyvenam)sias zonas, analogi#kas 
Amerikos miest" priemies%iams. B!tent #iuo metu apie Vilni" buvo pastatyta 
(ymiai daugiau individual" gyvenam"j" nam", lyginant su 2005-2006 met" 
laikotarpiu, kai kain" disbalansas tarp miesto ir priemiestin's zonos teritorij" 
nebuvo toks ry#kus (7 pav.).  
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7 pav. Urbanizacijos sklaida Vilniaus metropolyje, !altinis: V) Registr" centras, 2010 
 

Kauno atvejis skiriasi nuo Vilniaus. /ia kain" #uolis nebuvo toks ry#kus. 
Gyventojai, d'l Kauno specifikos - & smulk", privat" versl) (kartais ir #e#'lin&) 
orientuotos Kauno ekonomikos, anks%iau gavo ekonomines galimybes statytis 
individualius gyvenamuosius namus priemiestin'je zonoje, tod'l 2006-2008 
metais priemiestin'je zonoje bumo nebuvo (8 pav.). 
 

 
 

8 pav. Urbanizacijos sklaida Klaip#dos metropolyje, !altinis: V) Registr" centras, 

2010 
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Urbanistini$ strukt#r$ energetinis efektyvumas. Urbanistini" strukt!r" 
efektyvum) apibr'(ia keletas objektyvi" rodikli". Vienas i# charakteringiausi" – 
gyventoj" tankis & hektar). Tyrimai, rodo, kad urbanistin's strukt!ros n'ra 
efektyvios, investicijos & infrastrukt!r) neatsiperka, jei #is tankis ma(esnis nei 
30 gyv/ha. Vilniuje #is tankis yra apie 48 gyv/ha. Ta%iau jau #e#tame kilometre 
nuo centro, jis tampa ma(esnis nei 30 gyv/ha, o tai rei#kia, kad brangsta miesto 
transporto eksploatacija, o kartu #vaistoma energija. (9 pav.).Pasaulyje (inomi: 
reti (amerikieti#ki) - su ai#kiai i#reik#tais centrais ir ekstensyviais priemies%iais - 
tankiai iki 25 gyv/ha; auk#ti (azijieti#ki) tankiai – vir# 150 gyv/ha; ir europieti#ki 
(subalansuoti) – tankiai 30-100 gyv/ha miest" modeliai. .vertin$ miest" 
tankumo aplinkybes, ir lygindami jas su energijos s)naudomis transporte, 
galima galime teigti, kad m!s" miestai (Vilniaus miesto pavyzd(iu) nutolo nuo 
europieti#ko modelio, pavojingai art'ja prie australi#k" ir amerikieti#k"j" 
miest", kurie yra orientuoti & pig" individual" transport), neturi individualiam 
transportui nepritaikyt" istorini" miest" dali", bei europieti#kiems miestams 
b!ding" jauki" vie#" erdvi", ir funkcionuoja pigi" energetini" resurs" 
s)lygomis (9, 10 pav.).  

 

  
 

9 pav. Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai ir gyventoj$ tankis miesto 

teritorijoje 
 

Amerikieti#ki miestai yra neekologi#ki, nes jie i#skaido (mones & nuolat 
augan%ias priemiestines gyvenvietes, tod'l %ia 1ha sunaudojama (ymiai daugiau 
energijos nei Europos ar Azijos miestuose. I# kitos pus's akivaizdu, kad 
energijos suvartojimui didel's &takos neturi hiperdidelis gyventoj" tankis – 
energijos suvartojimas 1 ha Europos ir Azijos miestuose (enkliai nesiskiria. Tad 
pana#u, kad Europos miestai rado ekologi#kumo balans). 
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10 pav. Vilniaus miesto palyginimas pagal energijos vartojim' transporte su kitais 

pasaulio miestais 

 

I"vados 

 

Mokslininkai ir ekspertai analizuojantys Europos miest" raidos strategijas 
ir urbanistinio sprogimo pavojus, akcentuoja kad naujai u(statom" teritorij" 
did'jimas pavojingai atsilieka nuo gyventoj" skai%iaus did'jimo ir 
infrastrukt!ros vystymo galimybi". Lietuvoje taip pat matome pana#ias 
tendencijas: gyventoj" skai%ius drasti#kai ma('ja, bet smarkiai did'ja u(statytos 
teritorijos ir esame priversti kurti nauj) infrastrukt!r). Akivaizd(ios „(irkl's“ 
tarp nor" gyventi gamtoje ir galimybi" tur'ti reikiam) infrastrukt!r) 
(visuomenin& transport), vandentiekio, nuotek" sistemas, socialin& apr!pinim), 
kt.). 

Ma('jant gyventoj" skai%iui j" sklaida & priemiestines teritorijas 
nei#vengiamai taps na#ta mokes%i" mok'tojams. Tod'l esamo b!sto ir vidini" 
miest" teritorij" atnaujinimas, pramonini" teritorij" konversija turi tapti 
pirmaeiliu vald(ios institucij" r!pes%iu, & %ia tur't" b!ti nukreipti ES paramos 
fondai ir kitos paskatos.  

Turimos #iuolaikin's technologijos leid(ia steb'ti ir analizuoti miest" 
driekos rei#kin&, ta%iau valstyb's ir savivaldybi" lygmenyse tai nevyksta, nors 
tokios priemon's egzistuoja (pvz. V. Registr" centras, kitos valstyb's ir 
savivaldybi" duomen" baz's kaupia daugyb$ informacijos, kuri gal't" b!ti 
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naudojama priimant sprendimus ir vykdant valstybin$ prie(i!r)). Nesant tikslios 
analiz's ne&manoma &vertinti situacijos ir pasi!lyti priemones kaip suvaldyti 
miest" ver(im)si & derlingas (emes ir gamtines teritorijas.  

Urbanistin's driekos klausimus kelia ekspertai praktikai, ta%iau valstyb's 
urbanistin'je politikoje ir sektorin'se politikose tokio supratimo dar neturime. 
Da(niausia girdime apie investicij" naud), kai vienas litas generuoja 50 2nt. 
biud(ete, bet praktikoje yra kitaip, po spartaus investicij" & nekilnojam)j& turt) 
augimo etapo ir valstyb's ir savivaldybi" skolos i#augo. Kartu i#augo ir poreikis 
naujoms vie#ojo sektoriaus investicijoms.  

Nevykdoma ir vie#osios infrastrukt!ros poreikio priklausomyb' nuo 
urbanizacijos proces" analiz', neturime gyvenam"j" vietovi" infrastrukt!ros 
pl'tros &statymo. Tod'l savivaldyb's konkuruoja tarpusavyje kurdamos 
nepamatuotas pl'tros vizijas, kas daugiau suplanuos teritorij" naujai statybai, o 
u( tai mok's visi mokes%i" mok'tojai... *iandien jau visos (i#skyrus Kupi#kio) 
miest" ir rajon" savivaldyb's turi bendruosius planus, tai reik#t", jog pl'tra bus 
&teisinta. Ta%iau ar ji bus darni, - atsakymo neturime. 

Ar #ie u(daviniai gali b!ti i#spr$sti? Situacija kei%iasi, vienas i# svarbi" 
urbanistini" forum" ir Aplinkos ministerijos (2007-2010) pasiekim" yra tai, kad 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb' 2010 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 422 
patvirtino naujos redakcijos teritorij" planavimo &statymo koncepcij). Ta%iau 
naujas teritorij" planavimo &statymas, teisin's priemon's be urbanistin's 
politikos, sektorini" politik" integravimo ir efektyvaus urbanistinio potencialo 
planavimo ir &gyvendinimo valdymo, - darnaus vystimosi rezultat" nepasieks. 
*i) problem) turime suvokti visuose vald(ios ir teritorij" planavimo lygiuose 
suvokti. Miestai turi b!ti suvokti kaip m!s" paveld'tas turtas, valstyb's gerov's 
pagrindas. Siekiant i#laikyti kompakti#kus miestus, b!tina vykdyti dirbamos 
(em's vertimo urbanizuotomis teritorijomis ir vie#osios infrastrukt!ros poreikio 
augimo monitoring).  

Kra#tovaizd& formuoja (mogaus veikla. Jei veikla nyksta, kra#tovaizdis 
gr&(ta & nat!rali) b!kl$ – Lietuvos atveju tai b!t" mi#k" ir pelki" kra#tovaizdis. 
Tokias kra#tovaizd(io „sulauk'jimo“ tendencijas akivaizd(iai stebime 
va(in'dami Lietuvos keliais – degraduoja, kr!mynais apauga pievos, genda 
melioracijos sistemos, pakeli" estetik) pa%iu banaliausiu b!du u(go(ia 
reklaminiai skydais. 

Apibendrinant, galima b!t" teigti, kad esami urbanizacijos procesai 
Lietuvoje dar nepilnai atitinka ES urbanistin's politikos nuostatas, demografini" 
tendencij" ir ekonomin's situacijos. Norint u(tikrinti darni) #alies raid), 
efektyv" visuomen's ir priva%i" l'#" gerb!vio k!rimui naudojim) b!tina tur'ti 
Lietuvos erdvin's raidos vizij), atsakan%i) & pagrindinius laikotarpio i##!kius ir 
vykdomas kokybinis teritorij" planavimo dokument" &gyvendinimo 
monitoringas, naudojant esamas valstyb's ir savivaldybi" duomen" bazes. 
Savivaldyb's privalo tapti savo tikraisiais savo teritorij" savininkais ir 
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infrastrukt!ros vystytojais, gauti tam reikalingus finansinius bei (mogi#kuosius 
resursus. Efektyv" teritorij" planavim) turi lyd'ti efektyvus ir skaidrus 
socialinis ekonominis – vie#" investicij" planavimas. Privalo b!ti sukurti ir 
prad'ti realiai veikti urbanizacijai ir kitam vystymui numatomos (em's 
konsolidavimo, pa'mimo visuomen's poreikiams mechanizmai. I#sprend$ #iuos 
u(davinius galime tik'tis, kad investicij" pritraukimo para#t'se esanti #alis taps 
konkurencinga ir patraukli investicijoms, ims ger'ti ir demografin' perspektyva, 
ger's gyvenimo kokyb'.  
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