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DPA steigėjai 2007, priemonės 

Teminės konferencijos, 
seminarai, apvalūs stalai, 
mokymo programos; 
•Gerosios praktikos kaupimas, 
konkursai  “Už darnią plėtrą”,  
Už darnią aplinką”; 
•Urbanistinio Forumo 
inicijavimas ir palaikymas; 
•Kultūriniai renginiai. 



DARNIOS PLĖTROS AKADEMIJA      
 (2007 – 2014) 

DPA - VIRTUALI ERDVĖ, NEFORMALUS, ATVIRAS ŽINIŲ IR INOVATYVIŲ 
SPRENDIMŲ BEI KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO IR PARTNERYSTĖS 
TINKLAS. 
 

TIKLSAS - Skleisti darnaus vystymo idėjas ir žinias visuomenėje, 
keistis informacija tarp skirtingų sektorių (mokslo, verslo, 
valdžios, visuomeninių organizacijų) bei kelti  jų narių 
kvalifikaciją.  
 



 
  

„Darnios plėtros akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas, 

vykdant darnią Lietuvos bendruomenių plėtrą“  
 

Tikslas: Ugdyti darnias bendruomenes, kurios gebėtų 

įvertinti plėtros situaciją ir poreikius, prisidėtų prie 
pilnavertės  gyvenimo kokybės ir gyvenamųjų vietų 
aplinkos kūrimo.   

Tai pasiektų per efektyvų išteklių naudojimą, aplinkos 
puoselėjimą, socialinės sanglaudos ir įtraukties skatinimą, 
šalies ekonominės gerovėss kūrimą. 

Dalyviai:  LNTPA, savivaldos,NVO darbuotojai, 
bendruomenės   
 

Organizacinis 
/norminis 
komponentas 

Turinio 
komponentas 



 
Programos uždaviniai: 

Darnios plėtros bendruomenių grupėms: 

 suteikti bazines žinias apie darnų vystymąsi, kuris iš 
esmės yra integrali, apjungianti ekonominius, socialinius, 
aplinkosaugos uždavinius; 

 padėti ugdyti atitinkamus gebėjimus ir kompetencijas, 
reikalingas tarpsektoriniam bendradarbiavmui, atsakingai 
socialinei partnerystei ir atsakomybei už gyvenamųjų 
vietovių darnų vystymą, saugią, švarią, estetišką ir 
edukacijai bei vertybiniam ugdymui palankią aplinką; 

 skatinti dalyvavimą visuomenės gerovės kūrime, 
socialinio kapitalo gausinime.  

Organizacinis 
/norminis 
komponentas 

Turinio 
komponentas 



Darnios plėtros bendruomenės grupės 

Pagrindinės profesijos:  
       Planuotojai, architektai, miesto projektuotojai, 

sprendimų priėmėjai ir juos įtakojantys asmenys – 
vietos ir centrinės valdžios darbuotojai, 
investuotojai, Nevyriausybinių organzizacijų, 
asociacijų darbuotojai.  

 
Susijusios profesijos:  

       kurių indėlis į darnių bendruomenių kūrimą yra itin 
svarbus, tačiau kurie nėra visą laiką įsitraukę į 
vystymo procesą. Pvz., policijos pareigūnai, 
švietimo darbuotojai, sveikatos priežiūros paslaugų 
vadovai, vietos verslo darbuotojai.  

 
Plačioji visuomenė:  

       žiniasklaida, studentai ir moksleiviai, gyventojai, 
kurie per iniciatyvas įgyvendina viešus interesus 
susietus su gyvenimo kokybe.  
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Urbanizacijos iššūkiai 

 
Demografinės tendencijos;  
Miestų susitraukimas, “hyper” teritorijų 
planavimas, naujos gyvenvietės be infrastruktūros; 
Esamų urbanistinių struktūrų deformacijos  
(kopmatiškumo ir centrų gyvybingumo praradimas,) 
Priemiesčių suburbanizacija, energijos vartojimas ir 
automobiliai, aplinkos tarša; 
Darbo vietos, ekonominė gerovė 
Viešosios paslaugos ir infrastruktūra 
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Miestai ir miesteliai tuštėja, 
sensta 

 



  

Urbanistinų struktūrų drieka į priemiečius 
(Vilniaus pavyzdys) 



Mažėja urbanizuotų    
teritorijų gyventojų 
tankumas  
Pvz. Vilniuje:  
1998 – 48 gyv./1ha 
2010 – 39 gyv./1ha 

Mažėja Vilniaus kompaktiškumas, auga pasiskirstymo 
teritorijoje pagal mažiaus grupes skirtumai  

30 gyv./ha tankis yra tik 
kompaktiškai užstatytoje 

savivaldybės dalyje – 
priemiestinė zona 

subsidijuojama socialiai 
silpnesnių kompaktiškai 

užstatytų rajonų gyventojų 

Vilniaus Centre dominuoja 
pensininkai, jaunimas 
(vidurkis 35 metai) keliasi į 
pakraščius, kur trūksta 
jaunoms šeimoms 
pritaikytos infrastruktūros 



Auga nuosavo automobilio kultas 

 

 

Lietuvos rekordai:  

1,2 mln. nuosavų 
automobilių! 

Senumo vidurkis - 14 
metų! 

tik 33,6 % vilniečių 
naudojasi viešuoju 
transportu !  

 



Vartojimas, vartojimas…  
 

 

 

Nežiūrint pažangos, natūralių išteklių 
vartojimas gamyboje ir buityje 
auga. Šiuo metu, apie 60%  
ekosistemų  nebepajėgia 
atsikurti ir degraduoja; 

 

Netaikant efektyvių priemonių: 

 2050 m - reikės tris kartus daugiau 
išteklių  (140 mln. tonų kasmet); 

2030m - 40% padidinsime vandens 
poreikį nei galime išgauti (50  % 
gyventojų jaus vandes stygių). 

European Environment Agency (EEA) Mar 
29, 2012 
http://www.eea.europa.eu/them
es/agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dažnai šiuolaikiniai technologiniai sprendimai 

siekia komercinės naudos, didelis dėmesys  
skiriamas ne gamtos ir žmogaus sugyvenimu, 
vietos bendruomenių išsaugojimui.  
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Žemė, transporto infrastruktūra, 
gyventojai 



 Ką daryti? Atsakymas yra! 

„Darnus vystymasis – tai 
toks vystymasis, kuris 
atitinka dabartinius 
visuomenės poreikius, 
nemažindamas ateinančių 
kartų galimybių tenkinti 
savus poreikius”.  

 
 
(1987 m. Jungtinių Tautų Aplinkos ir 

plėtros komisijos ataskaita „Mūsų 
bendra ateitis“.  

Lietuvos darnaus vystymosi strategija 
2003 ) 

“Darnios bendruomenės  
atsižvelgia į skirtingus esamų ir 
būsimų gyventojų, jų vaikų ir kitų 
vartotojų poreikius, prisideda prie 
aukštos gyvenimo kokybės 
galimybių bei pasirinkimo kūrimo.   

         Visa tai pasiekiama per efektyvų 
išteklių naudojimą, aplinkos 
puoselėjimą, socialinės sanglaudos 
ir įtraukties skatinimą bei 
ekonominės gerovės stiprinimą”.  
 
 
 
(The Egan review, 2004) 

 



Darnaus vystymosi principų žinojimas,  
rezultatų vertinimas 

Kaip vertinate DV rezultatus? 

25% 

29% 22% 

24% 

Socialinė sritis 
Aplinkosauga 
Ekonomika 
Bendruomenės 

 
Ar Jums žinomi DV principai? 
 

76% 

24% 
Taip 

Ne 



Gyvenamosios vietos 
pasirinkimas 

Visuomenė 

31% 

69% 

Mieste 
Už miesto, gamtinėje aplinkoje 

Ekspertai 

53% 
47% 

Mieste Už miesto, gamtinėje 
aplinkoje 



Išvados 

Darnaus vystymosi principai 
Lietuvoje žinomi. Geriausiai 
taikomi aplinkosaugoje. 

 

Turime sukaupę gerosios 
patirties miestų ir 
gyvenamosios kokybės  
vystymo srityse.  

 

 

Didžiausi uždaviniai, 
spręstinos problemos: 

tausus urbanistinių 
išteklių (ypač 
energetinių)vartojimas, 

teritorijų planavimas, 

demografinė situacija, 

silpnos bendruomenės. 

 

 

 



Gyvenamosios vietos pasirinkimo 
kriterijai 

Saugi kaimynystė 

Sveika ir švari aplinka 

Patogus susisiekimas 

Pastatų ir infrastrūktūros 
kokybė 

Vaikų išsilavinimas/ Ugdymo 
įstaigų prieinamumas 

Gyvenamųjų vietovių gyvenimo kokybės vertinimo 14 kriterijų:  
[Graži aplinka], [Sveika ir švari aplinka], [Darbo vieta], [Oro kokybė], [Pastatų 
ir infrastruktūros kokybė], [Galimybė saugiai auginti šeimą] , [Vaikų 
Išsilavinimas /Ugdymo įstaigų prieinamumas], [Saugi kaimynystė], [Patogus 
susisiekimas], [Viešas transportas], [Galimybė auginti ekologiškus 
produktus], [Galimybė užsiimti mėgstamu darbu] , [Įperkamas būstas],  
[Galimybė dirbti ir išlaikyti šeimą]  



Darnios gyvenvietės priemonės 

Urbanistiniai sprendimai: 
Dalyvaujamasis planavimas 
Daugiafunkcinės gyvenvietės, 
gyvenami rajonai (gyvenimas, 
darbas, poilsis),  
Viešasis transportas, dviračiai, 
vaikščiojimas pėsčiomis; 
Viešoji infrastruktūra; 
Daugiafunkcinės viešosios 
erdvės; 
Reakreaciniai želdynai 
Daugiafunkcinis žemės ir 
statinių naudojimas,  

Technologiniai sprendimai: 
Idėjos paremtos gamtos ir 
žmogaus sugyvenimu, 
harmonija, o naujomis 
technologijomis.  
Maksimalus saulės ir “0” 
energijos vartojimas; 
40 proc. Žaliųių plotų; 
Vietinių medžaigų naudojimas 
(molis, šiudai, medis, akmuo, 
kt);  
Naujos kartos elektros 
prietaisai; 
Kt. 
 
 



 
Darnios gyvenvietės modelis 

 

 

1. BENDRUOMENĖS.  Informuota, žinanti bendruomenė - aktyvi darnios 
gyvenvietės kūrėja (mažiau naudoja, teršia, valdo visuomeninius išteklius).  

2. POLITIKA.  Miestų išskydimas vertinamas kaip darnios  plėtros antitezė. 

3. INTEGRACIJA . Darnios plėtros klausimai – integruoti į bendrą valstybės, 
savivaldybių politiką, teisinį reglamentavimą, planavimą ir įgyvendinimo 
priemones, kasdienę plėtros praktiką. 

4. POKYČIŲ STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS. Plėtros rezultatai stebimi ir vertinimi 
aplinkos, ekonomikos ir žmogaus gyvenimo kokybės požiūriais. 

5. PRIORITETAI. Prioritetas skirtas vietos bendruomenių stiprinimui, sugyvenimui 
su gamta, viešai infrastuktūrai, viešajam transportui ir judrumui, darbo vietų 
kūrimui. 



Miesto sodo modelis (XIX a) 



Lietuvos miestai – turi tapti 
darniais 



Darnūs miestai, kvartalai 
 

Skaiteks 
Esami Lietuvos miestai gali būti darnūs. Svarbūs 

veiksniai: 
• Bendruomenių dalyvavimas; 
• Miestų visuomeninių  centrų atnaujinmas; 
• Galimybė pėsčiomis patekti į darbą, kultūros, 

poilsio ir prekybos infrastruktūrą; 
• Pramoninių teritorijų konversija į 

daugiafunkcinius, gyvenamus kvartalus; 
• Viešoji infratsruktūra ir paslaugos; Estetiška, 

kūrybingai suprojektuota aplinka.  
• Daugiafukcinis visuomeninių ir komercinių 

pastatų naudojimas; 
 
 
Spręstina: būsto apgyvendinimo tipas - mišrus, 

prieinamas gyventojams 
 



Būtinos žinios ir įgūdžiai:  
 

 Žinios apie darnios plėtros 
modelį;  
vietos vizijos kūrimas ir 
politinė lyderystė,  
Esamų plėtros procesų 
supratimas ir 
pertvarkymas; 
bendruoenių dalyvavimas 
plėtros procesų 
organizavime  
Visuomenės, verslo 
irvaldžios partnerystė;  
 



Balsių gyvenvietės plėtros 
pamokos 

 

Kokie “magnetai” traukia žmones į Balsius ar 
stumia išvykti? 

Kokios Balsių pamokos gali būti naudingos 
kitiems miestams, gyvenvietėms?  

Kokios valstybės, savivaldybės paramos, 
verslo ir visuomenės partnerystės  reiktų, kad 
mūsų priemiesčiai taptų darnūs? 

 

 

 



LINKIM KONSTRUKTYVIŲ DISKUSIJŲ! 



Kas mus vienija? 


