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Siekis: Siekis: 
visuomenvisuomenėės, s, ūūkio ir aplinkos darnakio ir aplinkos darna

Visuomenė

Aplinka

Ūkis

Kultūros paveldas



VisuomenVisuomenėės raidos tendencijos: s raidos tendencijos: 
migracija, poliarizacijamigracija, poliarizacija

Daugai, urbanistikos paveldo Daugai, urbanistikos paveldo 
objektasobjektas

 SenSenųų bendruomenibendruomeniųų nykimas;nykimas;
 SvarbiausiSvarbiausiųųjjųų visuomeninivisuomeniniųų

paskirpaskirččiiųų iiššststūūmimas imimas išš istorinistorinėės s 
aplinkosaplinkos

Katedros aikKatedros aikššttėė, Vilniaus pili, Vilniaus piliųų rezervatasrezervatas
 RyRyššiiųų su nauja gyvenamsu nauja gyvenamąąja aplinka ja aplinka 

paiepaiešška;ka;
 KultKultūūros ir laisvalaikio ros ir laisvalaikio 

vietvietųų metropolizacijametropolizacija
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ŪŪkio tendencijos: kio tendencijos: 
mamažžos investicijos os investicijos įį paveldo paveldo tvarkybtvarkybąą

PivaPivaššiiūūnainai, ba, bažžnynyččios restauravimasios restauravimas
 Menkos finansinMenkos finansinėės paskatos saugoti s paskatos saugoti 

paveldo objektus paveldo objektus 

Kaunas, statyba I. Kanto / KKaunas, statyba I. Kanto / Kęęstustuččio g. io g. 
 Naujos statybos vertNaujos statybos vertėė didinama didinama 
paveldo eksploatavimo spaveldo eksploatavimo sąąskaitaskaita
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Aplinkos tendencijos: Aplinkos tendencijos: 
naujos statybos ir paveldo prienaujos statybos ir paveldo prieššprieprieššaa

Vilnius, Vilnius, ŠŠnipinipišškkėės, Giedrais, Giedraiččiiųų g. g. 
2020

 FinansiniFinansiniųų galimybigalimybiųų skirtumaiskirtumai
 BendruomeniBendruomeniųų atotratotrūūkis nuo kis nuo 

aplinkos vertinimo procesoaplinkos vertinimo proceso

““NidosNidos”” kompleksas, Vilniaus istorinio kompleksas, Vilniaus istorinio 
centro apsaugos zonacentro apsaugos zona

 Nekonkretizuota naujos Nekonkretizuota naujos 
statybos ir paveldo darnos statybos ir paveldo darnos 
sampratasamprata V

A

Ū



Aplinka: paveldo iAplinka: paveldo iššsaugojimo ir visuomensaugojimo ir visuomenėės  s  
poliarizacijos spoliarizacijos sąąryryššisis

KlaipKlaipėėda, J. Janonio g. 20da, J. Janonio g. 20
 Investicijos Investicijos įį ““prestiprestižžiniusinius”” paveldo paveldo 

objektusobjektus

Kaunas, ZanavykKaunas, Zanavykųų g. 9g. 9
 Nykstantys Nykstantys ““neprestineprestižžiniaiiniai”” objektai objektai 

nepatraukliose teritorijose nepatraukliose teritorijose 
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Darnos siekio Darnos siekio įįgyvendinimo gyvendinimo 
prielaidos ir kliprielaidos ir kliūūtys: teisinis reglamentavimastys: teisinis reglamentavimas

 Ratifikuoti tarptautiniai darniRatifikuoti tarptautiniai darniąą plplėėtrtrąą ir ir 
kultkultūūros paveldo apsaugros paveldo apsaugąą
reglamentuojantys dokumentai;reglamentuojantys dokumentai;

 IntegruojantisIntegruojantis įį ES ES neineiššvengiamai bus vengiamai bus 
stiprinama vietos savivalda;stiprinama vietos savivalda;

 PradPradėėta finansuoti saugomta finansuoti saugomųų objektobjektųų

tvarkybostvarkybos darbdarbųų dalis;dalis;

 Vietos bendruomenVietos bendruomenėės nedalyvauja s nedalyvauja 
sudarant Kultsudarant Kultūūros vertybiros vertybiųų registrregistrąą;;

 ĮĮ nacionalinnacionalinįį RegistrRegistrąą neneįįtraukti traukti 
objektai nobjektai nėėra privalomai saugomi, ra privalomai saugomi, 
savivaldybsavivaldybėės ns nėėra suinteresuotos ra suinteresuotos 
rengti vietos kultrengti vietos kultūūros paveldo ros paveldo 
registrus;registrus;

 Savininkai gali iSavininkai gali iššvengti vykdyti vengti vykdyti 
saugomsaugomųų objektobjektųų tvarkybostvarkybos ir ir 
priepriežžiiūūros darbusros darbus



Darnos siekio Darnos siekio įįgyvendinimo gyvendinimo 
prielaidos ir kliprielaidos ir kliūūtys: visuomentys: visuomenėės kaitas kaita

Atkurtas svirnas, Atkurtas svirnas, KurtuvKurtuvėėnainai, , KurtuvKurtuvėėnnųų regioninis parkasregioninis parkas

 IstorinIstorinėė aplinka imama tapatinti su iaplinka imama tapatinti su iššskirtiniu socialiniu statusu;skirtiniu socialiniu statusu;

 ““PasisotinusPasisotinus”” naujnaująąja ja staybastayba, , ““istorinistorinėėmismis”” kopijomis ir interpretacijomis ikopijomis ir interpretacijomis iššskirtinskirtinėė
svarba suteikiama kultsvarba suteikiama kultūūros paveldui, patrauklus tampa medros paveldui, patrauklus tampa medžžiaginis iaginis autentasautentas;;

 StiprStiprėėjant globalizacijai iejant globalizacijai iešškoma tautinio (vietos, koma tautinio (vietos, ššeimos) tapatumo raieimos) tapatumo raišškoskos;;


