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Anotacija 

Straipsnyje nagrinėjamas 2015-10-02 patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo 

planas. Dokumentas apima visą Lietuvos teritoriją ir nustato Lietuvos kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo principines 

nuostatas bei svarbiausias tvarkymo kryptis, todėl tai yra itin svarbi kraštovaizdžių formavimo grandis, integruojanti 

globalias, regionines tendencijas, krašto savitumą bei poreikius ir konkrečius planavimo uždavinius. Darbo tikslas – 

išanalizuoti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių aspektu: 

išsiaiškinti, kaip dokumente įvardijami ir traktuojami šie kraštovaizdžiai, kaip siūloma juos formuoti, tvarkyti ir 

naudoti. 

Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdis, 

priemiestinis kraštovaizdis. 

 

Abstract 

The article is aimed at analyzing the National Landscape Plan of the Republic of Lithuania adopted on 2nd 

October 2015. The solutions of the document cover the entire territory of Lithuania and determine the principal 

preservation and use provisions and management trends of country's landscape; this makes this document an important 

part in landscape development, integrating global, regional trends, country's identity and needs, and the particular 

territorial planning tasks. The aim of the research is to analyze the proposals of the National Landscape Plan from the 

point of view of the rural-urban interface landscapes: to determine how these landscapes are characterized and treated in 

the document, how they should be developed, managed and used according to the provisions of the document. 

Key words: National Landscape Plan, rural-urban interface landscape, peri-urban landscape. 

 

Įvadas 

 

Tyrimo objektas. Šiame straipsnyje nagrinėjamas teritorijų planavimo dokumentas – Lietuvos 

Respublikos nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas – buvo patvirtintas 2015-10-02 Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano patvirtinimo“ (Nacionalinio..., 2015). Šio teritorijų planavimo dokumento sprendiniai apima 

Lietuvos Respublikos teritoriją (65,3 tūkst. km²), įskaitant Kuršių marias (išskyrus teritorinius 

vandenis Baltijos jūroje). Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, planavimo organizatorė – Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija (Informacija..., 2015; Naujasis..., 2015). 2012–2015 m. laikotarpiu 

rengtas planavimo dokumentas apibendrina ir integruoja teritorijų planavimo, kraštotvarkos, 

geografijos, paveldosaugos žinias (Naujasis..., 2015). Dokumento tikslas – nustatyti ir patvirtinti 

veiksmus, kuriais siekiama formuoti šalies kraštovaizdį: planavimo priemonėmis užtikrinti 

siekiamų kraštovaizdžio kokybės etalonų formavimą, Europos kraštovaizdžio konvencijos ir 

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo įgyvendinimą (Informacija..., 2015). 

Patvirtintą planą sudaro tekstinė ir grafinė (4 brėžiniai) dalys. Plano originalai (įskaitant grafinę 

dalį) saugomi Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento 

Kraštovaizdžio skyriuje, su dokumento sprendiniais galima susipažinti Aplinkos ministerijos 

tinklapyje.  

Tyrimo aktualumas. Pristatant plano sprendinius visuomenei, pabrėžiama, jog „tokius 

nacionalinius kraštovaizdžio tvarkymo planus turi nedaugelis pasaulio šalių, todėl jį patvirtinę 

esame savotiški lyderiai. Lietuva, 2002 m. ratifikavusi Europos kraštovaizdžio konvenciją, 

kraštovaizdžio planavimo srityje žengia pirmaujančiųjų gretose ir siekia, kad mūsų vertingas 
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kraštovaizdis būtų atsakingai tvarkomas, naudojamas ir saugomas. <...> Planas padės numatyti 

kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos darbus bent dešimtmečiui į priekį ir integruoti juos ne tik į 

Aplinkos ministerijos, bet ir į kitų institucijų, savivaldos darbotvarkę“ (Naujasis..., 2015). Toks 

dokumento pristatymas ir tolesnei krašto raidai ir tapatumui itin reikšmingi plano siekiai, užmojis 

tikslingai ir darniai formuoti visos šalies teritorijos kraštovaizdį, skatina panagrinėti plano 

sprendinius ir tai, kaip jie atspindi šiandienines kraštovaizdžių kaitos tendencijas – teritorinę 

urbanizaciją, vadinamąją miestų drieką, miesto ir kaimo aplinkos sąveiką bei transformacijas 

(Antrop, 2004; 2008; Bardauskienė and Pakalnis, 2012) – ir traktuoja besiformuojančius ir sparčiai 

kintančius naujus kraštovaizdžių tipus, kuriuos bendrai būtų galima pavadinti miesto ir kaimo 

sąveikos kraštovaizdžiais (angl. rural-urban interface landscapes, rurban landscapes). 

Atsižvelgiant į tai, kad kraštovaizdžių, taip pat ir miesto, ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių, 

formavimas ir planavimas turėtų apimti visus lygmenis nuo globalaus (idėjos, tendencijos, mokslo 

atradimai ir pasiekimai) iki lokalaus (Zaleskienė et al., 2015). Nacionalinis kraštovaizdžio planas 

yra itin svarbi kraštovaizdžių formavimo grandis, integruojanti globalias, regionines tendencijas, 

krašto savitumą bei poreikius ir konkrečius planavimo uždavinius. Pristatant dokumentą 

visuomenei, teigiama: „Nacionalinis kraštovaizdžio planas leis integruoti kraštovaizdžio politikos 

nuostatas į kitų ūkio šakų strategines programas ir planus. Šį teritorijų planavimo dokumentą galima 

vadinti valstybės ir savivaldos institucijoms duotu įrankiu – atspirties tašku koreguojant rajonų, 

miestų savivaldybių teritorijų bendruosius planus, kitus teritorijų ar strateginio planavimo 

dokumentus, o visuomenei – raktu Lietuvos kraštovaizdžio įvairovei pažinti, pilietiškumui ir 

atsakomybei didinti“ (Naujasis..., 2015). Atsižvelgiant į tai, buvo suformuluotas darbo tikslas – 

išanalizuoti Lietuvos Respublikos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius miesto 

ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių aspektu: išsiaiškinti, kaip dokumente įvardijami ir traktuojami šie 

kraštovaizdžiai, kaip siūloma juos formuoti, tvarkyti ir naudoti.  

 

1. Metodai 

 

Darbe nuosekliai analizuojamos dokumento dalys (tekstinė ir grafinė), išskiriami ir aptariami 

minėtam kraštovaizdžių tipui (jo suvokimui, formavimui, tvarkymui, naudojimui) aktualūs 

dokumento aspektai. Tyrimui naudojama oficiali Aplinkos ministerijos tinklapyje 

(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12733) pateikta dokumento versija. Išskiriant miesto ir kaimo 

sąveikos kraštovaizdžių aktualijas, remiamasi ankstesniais straipsnio autorių tyrimais 

(Gražulevičiūtė-Vileniškė et al. 2014; Zaleskienė et al., 2013; 2015; Zaleskienė and Gražulevičiūtė-

Vileniškė 2013; 2014) ir kita moksline literatūra, kurioje atskleidžiami Lietuvos kraštovaizdžio 

(Bučas, 2001; Kavaliauskas, 2011 ir kt.) ir miesto, ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių (Overbeek and 

Terluin, 2006; Swensen and Jerpasen, 2008; Costa and Batista, 2011; Bardauskienė and Pakalnis, 

2012 ir kt.) savitumai ir ypatumai, kraštovaizdžių kaitos tendencijos (Antrop, 2004, 2008; 

Bardauskienė and Pakalnis, 2012 ir kt.). 

 

2. Rezultatai 
 

Pateikiant tyrimo rezultatus – Lietuvos Respublikos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano sprendinių aptarimą miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių aspektu – paeiliui analizuojami 

tekstinės dalies skyriai. Grafinės dalies sprendiniai aptariami lygiagrečiai. 

Bendrosios nuostatos. Pirmajame dokumento skyriuje „Bendrosios nuostatos“ pateikiamas 

planavimo dokumento rengimo teisinis pagrindimas, nurodoma teritorijų planavimo dokumento 

rūšis (specialusis planas) ir lygmuo (nacionalinis), planavimo organizatorius bei planuojamos 

teritorijos ribos. Šiame skyriuje taip pat išdėstyti penki Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

tikslai bei septyni uždaviniai šiems tikslams pasiekti, taip pat pateikiamas patikslinimas dėl sąvokų 

vartojimo dokumente. Kaip dokumento rengimo pagrindas įvardijami ne tik Lietuvos teritorijoje 
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galiojantys įvairaus lygmens teisiniai dokumentai, bet ir Europos kraštovaizdžio konvencija, 

skatinanti rūpintis ne tik išskirtiniais, bet ir kasdieniais, įprastiniais ar sunykusiais kraštovaizdžiais, 

tiek miesto, tiek kaimo vietovėse (Europos..., 2000). Akivaizdu, kad miesto ir kaimo sąveikos 

kraštovaizdžiai yra Europos kraštovaizdžio konvencijos,  taip pat ir ją įgyvendinančio Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano objektas; jiems turi būti taikoma atitinkama kraštovaizdžio politika, 

keliami kraštovaizdžio kokybės tikslai, jie turi būti saugomi, tvarkomi, planuojami atsižvelgiant į jų 

ypatumus. Galima teigti, kad Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas integruoja 

viršnacionalinius dokumentus, idėjas kraštovaizdžio tvarkymo srityje reikšmingas miesto ir kaimo 

sąveikos kraštovaizdžių formavimui. Bendrosiose nuostatose įvardijami planavimo dokumento 

rūšis, lygmuo, planuojamos teritorijos ribos taip pat aktualūs miesto ir kaimo sąveikos 

kraštovaizdžių formavimui – šie kraštovaizdžiai turėtų būti formuojami daugiapakopiame procese 

pradedant nuo bendrų idėjų ir baigiant lokaliu lygmeniu (Zaleskienė et al., 2015) ne tiek rengiant 

atskirus teisinius ir planavimo dokumentus, kiek jų problematiką integruojant į bendrą 

kraštotvarkos procesą. 

Plano tikslai, kurių dalis remiasi kraštovaizdžių formavimui ypač svarbiu atsargumo principu 

(Environmental..., 2014), taip pat aktualūs miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių pažinimo 

formavimui: siūloma didinti valstybės ir savivaldos institucijų, visuomenės supratingumą apie šalies 

kraštovaizdžio įvairovę, vertes, reikšmę, būtinybę jį saugoti ir racionaliai naudoti, konsultuotis su 

specialistais ir visuomene, įvertinti kraštovaizdžio pobūdį, numatyti tvarią kraštovaizdžio raidą. 

Šiandieninių miesto ir kaimo aplinkos sąveikos procesų suvokimas, tyrinėjimas funkciniu, 

socialiniu, estetiniu, ekologiniu ir kitais aspektais, miestų įtakos zonose besiformuojančių 

kraštovaizdžių įvairovės suvokimas ir valdymas yra būtini siekiant tvarios kraštovaizdžio raidos. 

Tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimas, atkūrimas ir kūrimas bei kraštovaizdžio kokybės etalonų 

(standartų) formavimas taip pat įvardijami kaip vieni iš dokumento tikslų (Nacionalinio..., 2015). 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ypač miestų įtakos zonose esantiems tradicinio kraštovaizdžio 

elementams kyla didelė sunykimo grėsmė, o pokyčių būtinybė skatina ieškoti kokybės etalonų 

priemiestinei aplinkai.  

Plano uždaviniai, kuriais siekiama sukurti įrankius dokumento tikslams įgyvendinti – 

suformuluoti principines šalies kraštovaizdžio formavimo nuostatas, išskirti kraštovaizdžio 

tvarkymo zonas, pateikti bendros teritorinės kraštovaizdžio struktūros kokybės rodiklius, nustatyti 

kraštovaizdžio reglamentavimo kryptis, užtikrinti informacijos prieinamumą ir integruoti plano 

sprendinius į savivaldybių bendrųjų planų, kitų žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinius, šviesti visuomenę ir ją įtraukti į kraštovaizdžio formavimo procesus – be abejonės yra 

reikšmingi miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių formavimui (Nacionalinio..., 2015). Pavyzdžiui, 

principinės šalies teritorijos kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir 

planavimo nuostatose, įvertinant kraštovaizdžių kaitos aktualijas, turėtų atsispindėti teritorinės 

urbanizacijos, kaimo kraštovaizdžio elementų miesto įtakos zonoje saugojimo, tvarkymo ir 

naudojimo, priemiestinio kraštovaizdžio formavimo ir kiti klausimai. Miesto ir kaimo aplinkos 

sąveikos teritorijų ypatumai turėtų būti įvertinti ir išskiriant kraštovaizdžio tvarkymo zonas, 

formuluojant kraštovaizdžio kokybės rodiklius, numatant kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo 

kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus. Įvairaus lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinių papildymas miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių tvarkymo nuostatomis taip pat yra 

aktualus darniam krašto vystymuisi. 

Kraštovaizdžio plano struktūra, sprendinių įgyvendinimas. Šiame skyriuje trumpai pristatoma 

plano aiškinamojo rašto struktūra ir sudėtis bei grafinės dalies (brėžinių) paskirtis.  

Atraminių kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema. Šiame skyriuje apibrėžiama kraštovaizdžio 

tvarkymo zonos sąvoka, nustatoma kraštovaizdžio tvarkymo zonų principinė struktūra, pateikiamas 

jų teritorinis pasiskirstymas (Nacionalinio..., 2015). Aiškinamajame rašte nurodoma, kad tvarkymo 

zonų sistemos kūrimo metodinį pamatą formuoja penkios principinės planuojamo kraštovaizdžio 

kategorijos, apimančios kraštovaizdžių spektrą nuo intensyviai keičiamo iki vyraujančio 
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konservacinio naudojimo prioriteto kraštovaizdžio. Miesto įtakos zonoje iš esmės gali egzistuoti 

visos išskirtos kraštovaizdžio kategorijos, tačiau geriausiai miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžius 

apibūdinančios kategorijos yra „intensyviai keičiamas (urbanizuojamas, technogenizuojamas) 

kraštovaizdis, patenkantis į urbanistinio karkaso įtakos arealus ir juostas“ ir „sudėtingos (mišrios) 

funkcinio naudojimo struktūros kraštovaizdis urbanistinio ir gamtinio karkaso ašių sankirtos 

arealuose“ (Nacionalinio..., 2015). Šie kraštovaizdžio kategorijų apibūdinimai geriausiai atspindi 

tokius miesto ir kaimo aplinkos sąveikos teritorijų bruožus kaip dinamiškumas, įvairovė, 

sudėtingumas, fragmentacija, ryšiai su miestu, kartu pasireiškiantys miesto ir kaimo aplinkos 

bruožai ir kt. (Overbeek and Terluin, 2006; Swensen and Jerpasen, 2008; Costa and Batista, 2011; 

Zaleskienė and Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2013).  

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų principinė struktūra dokumente nustatoma pagal tris 

kraštovaizdžio pobūdžius – bendrąjį, naudojimo ir gamtinį (Nacionalinio..., 2015). Tiek bendras 

kraštovaizdžio charakteris, jo kuriamas įspūdis, tiek jo funkcija ar funkcijų kompleksas, tiek ir 

gamtinis charakteris yra labai svarbūs miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių suvokimui, 

apibūdinimui ir tikslingam formavimui (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2014). Bendrasis 

kraštovaizdžio pobūdis dokumente nustatomas pagal natūralumo ir sukultūrinimo santykį ir 

išskiriami septyni jo tipai – didelių akvatorijų gamtinis, natūralaus pobūdžio miškingas, mišraus 

pobūdžio miškingas mažai sukultūrintas, sukultūrintas agrarinis, iš dalies urbanizuotas agrarinis, 

urbanizuotas (urbanistinis), technogenizuotas – su potipiais (Nacionalinio..., 2015). 1 lentelėje 

pateikti miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių charakterizavimui aktualūs bendrojo 

kraštovaizdžio pobūdžio potipiai su kiekybiniu apibūdinimu ir nurodomas jų užimamas šalies 

teritorijos plotas.  
 

1 lentelė. Kai kurie miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių apibūdinimui aktualiausi  

bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio potipiai (pagal Nacionalinio..., 2015) 

Table 1. Some subtypes of landscape general character relevant to the characterization of  

rural-urban interface landscapes (from Nacionalinio..., 2015) 

Pavadinimas Kiekybinis apibūdinimas 

Užimamas 

šalies teritorijos 

plotas ha 

Užimamas 

šalies teritorijos 

plotas proc. 

Miškingas mažai 

urbanizuotas 
Miškai 70–90 , urbanizuotos gyvenviečių  

teritorijos 10–20 proc., žemės ūkio naudmenos 0–20 % 
103 024,59 1,58 

Agrarinis Žemės ūkio naudmenos 80–90 proc., urbanizuotos 

gyvenviečių teritorijos 0–10 %, miškai 0–20 % 
1 988 905,20 30,46 

Agrarinis mažai 

urbanizuotas 

Žemės ūkio naudmenos 60–80 %, urbanizuotos 

gyvenviečių teritorijos 10–20 %, miškai 0–20 % 
156 680,86 2,40 

Agrarinis 

urbanizuotas 

Žemės ūkio naudmenos 40–60 %, urbanizuotos 

gyvenviečių teritorijos 40–60 %, miškas 0–10 % 
90 018,45 1,38 

Urbanizuotas 

ežeruotas/upėtas/ 

slėniuotas 

Urbanizuotos gyvenviečių teritorijos 60–80 %, 

ežerynai/slėniai 20–40 %, miškai 0–10 % 58 506,04 0,90 

Urbanizuotas Urbanizuotos gyvenviečių teritorijos 80–100 %, miškai 

0–10 %, žemės ūkio naudmenos 0–10 % 
119 680,35 1,83 

Urbanistinis 

technogenizuotas 

Urbanizuotos gyvenviečių teritorijos 60–80 %, 

inžinerinių ir pramoninių kompleksų teritorijos 20–

40 %, miškai 0–10 % 

5 723,62 0,09 

Industrinis 

technogenizuotas 

Inžinerinių ir pramoninių kompleksų teritorijos 80–

100 %, miškai 0–20 % 
13 552,12 0,21 

 

Galima teigti, kad miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių bendrajam pobūdžiui apibūdinti 

aktualiausios iš dalies urbanizuoto agrarinio, urbanizuoto (urbanistinio), technogenizuoto 

kraštovaizdžio kategorijos. Subkategorijos agrarinis mažai urbanizuotas ir agrarinis urbanizuotas – 

gali būti traktuojamos kaip įvardijančios miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžius; tačiau svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, jog gali būti įvairių tokio kraštovaizdžio variantų pagal urbanizacijos lygį, 
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kaimo kraštovaizdžio pobūdį ir pan. (Zaleskienė and Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2013). 1 lentelė 

rodo, kad subkategorijoms agrarinis mažai urbanizuotas ir agrarinis urbanizuotas dokumente 

priskiriama labai nedidelė šalies kraštovaizdžio dalis. Tačiau tokių kraštovaizdžių reikšmė negali 

būti nuvertinta. Plano autoriai nurodo, kad Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio formavime dominuoja 

sukultūrinto agrarinio pobūdžio kraštovaizdžio modelis, apimantis pusę šalies teritorijos ploto 

(Nacionalinio..., 2015). Lietuvos mokslininkai pastebi, kad kaimo kraštovaizdis – šalies identiteto 

formantas (Bučas, 2001). Taigi, miestų įtakos zonose esantys kaimo kraštovaizdžio fragmentai, taip 

pat ir istorinės kaimo aplinkos reliktai yra gerai matomi, reprezentuoja šalies kraštovaizdį, be to, čia 

formuojasi nauji kraštovaizdžio tipai; tai ne vien tik kaimo ir miesto bruožų samplaika, bet nauja 

kokybė: ir miestas, ir kaimas ir kartu nei miestas, nei kaimas.  
 

2 lentelė. Urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių ir  

juos apibūdinančių terminų klasifikacija ir kiekybinis apibūdinimas 

(Kavaliauskas, 2011; Zaleskienė and Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2013; Nacionalinio..., 2015) 

Table 2. Classifications of landscapes of rural-urban interface and terms applied for  

describing them and their quantitative characterization  

(Kavaliauskas, 2011; Zaleskienė and Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2013; Nacionalinio..., 2015) 
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Urbanizuotos ir kaimiškos aplinkos sąveikoje besiformuojančių kraštovaizdžių klasifikacija 

 Kaimiškasis ar 

gamtinis 

kraštovaizdis su 

nežymiomis 
urbanizuotos 

aplinkos ir / ar 

miestietiškos 

gyvensenos 

apraiškomis 

Kaimiškasis 

kraštovaizdis su 

ryškiais 
urbanizuotos 

aplinkos ir 

miestietiškos 

gyvensenos 

bruožais 

Urbanizuotasis-

kaimiškasis 

kraštovaizdis, 

kuriame vienodai 

intensyviai 
pasireiškia 

kaimiškos ir miesto 

aplinkos ir 

gyvensenos bruožai 

Urbanizuotasis 

kraštovaizdis su 

ryškiais 
kaimiškos 

aplinkos ir 

gyvensenos 

bruožais 

Urbanizuotasis 

kraštovaizdis su 

nežymiomis 
kaimiškos aplinkos 

ir / ar gyvensenos 

apraiškomis  

 

 

– miškai  

70–90 %, 

urbanizuotos 

gyvenviečių  

teritorijos  

10–20 %,  

žemės ūkio 

naudmenos  

0–20 % 

– žemės ūkio 

naudmenos  

80–90 %, 

urbanizuotos 

gyvenviečių 

teritorijos  

0–10 %,  

miškai 0–20 % 

– žemės ūkio 

naudmenos  

60–80 %, 

urbanizuotos 

gyvenviečių 

teritorijos  

10–20 %,  

miškai 0–20 % 

– žemės ūkio 

naudmenos  

40–60 %, 

urbanizuotos 

gyvenviečių  

teritorijos  

40–60 %,  

miškas 0–10 % 

– urbanizuotos 

gyvenviečių 

teritorijos  

60–80 proc., 

žemės ūkio 

naudmenos  

20–40 proc., 

miškai 0–10 roc. 

– urbanizuotos 

gyvenviečių 

teritorijos  

80–100 %, miškai  

0–10 %, žemės ūkio 

naudmenos 0–10 % 

– urbanizuotos 

gyvenviečių 

teritorijos 60–80 %, 

inžinerinių ir 

pramoninių 

kompleksų teritorijos  

20–40 %,  

miškai, žemės ūkio 

naudmenų reliktai  

0–10 % – inžinerinių 

ir pramoninių 

kompleksų teritorijos  

80–100 %, miškai, 

žemės ūkio 

naudmenų reliktai  

0–20 % 

 

Kraštovaizdžio gamtinis pobūdis dokumente apibrėžiamas ir diferencijuojamas pagal septynis 

gamtinio komplekso tipus, tokius kaip pajūrio kraštovaizdis, lygumų kraštovaizdis ir kt., išskiriant 

potipius. Pavyzdžiui, lygumų kraštovaizdžio potipiai yra smėlinga banguota lyguma, molinga 
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lyguma, molinga banguota / rumbėta lyguma. Plano rengėjai konstatuoja lygumų (apie 40 %) ir 

kalvynų (apie 23 %) kraštovaizdžių tvarkymo zonų vyravimą (Nacionalinio..., 2015). Gamtinis 

pagrindas, jo pobūdis be abejonės yra svarbūs miesto ir kaimo sąveikai, šioje sąveikoje 

besiformuojančių kraštovaizdžių identitetui (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2014).  

Kraštovaizdžio naudojimo pobūdis dokumente apibrėžiamas pagal galimą (leistiną) naudojimo 

intensyvumą ir išskiriamas kraštovaizdžio vertybes išsaugantis naudojimas (konservacinis ir 

konservacinis-tausojantis), kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinantis naudojimas (tausojantis), 

teritoriniu požiūriu diferencijuotas mišrus teritorijos naudojimas (tausojantis-intensyvus ir 

intensyvus-konservacinis) ir intensyvus teritorijos naudojimas (Nacionalinio..., 2015). Miesto ir 

kaimo aplinkos sąveikos teritorijose vyksta spartūs ir dideli pokyčiai, todėl čia aktualus tiek 

intensyvus vystymas, tiek kraštovaizdžio vertybių saugojimas ir ekologinė apsauga. 

Nagrinėjamiems kraštovaizdžiams aktualiausi „tausojantis-intensyvus“ ir „intensyvus-

konservacinis“ naudojimo pobūdžiai, nes dažnai priešybes (miestas ir kaimas, apsauga ir plėtra ir 

t. t.) jungiantys miesto ir kaimo kraštovaizdžiai yra savotiška ne tik estetinės raiškos, bet ir funkcijų 

mozaika (Overbeek and Terluin, 2006; Swensen and Jerpasen, 2008; Costa and Batista, 2011; 

Zaleskienė and Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2013). 

Grafinėje dalyje pirmajame brėžinyje pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo zonų, nustatytų 

sujungiant tris kraštovaizdžio pobūdžius, išreikštus integruotais indeksais, teritorinis pasiskirstymas 

(Nacionalinio..., 2015) (1 pav.). 
 

 
1 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorinis pasiskirstymas ir raiška:  

1-ojo brėžinio bendras vaizdas (a) ir fragmentai (b, c) – brėžinyje parodomas bendras kraštovaizdžio pobūdis 

(pažymėtas atitinkama spalva), kraštovaizdžio naudojimo pobūdis (pažymėtas atitinkamu ženklu – štrichu) ir 

kraštovaizdžio gamtinis pobūdis (nurodytas tvarkymo zonų indeksuose didžiosiomis lotyniškomis raidėmis) 

(Nacionalinio..., 2015); d – fragmente c. apskritimu pažymėtos ir urbanizuota bei agrarine įvardijamos  

teritorijos vaizdai (I. Gražulevičiūtės-Vileniškės nuotraukos)  

Fig. 1. Distribution and expression of landscape management zones: general view of the 1st drawing (a) and it's 

fragments (b, c) indicating general landscape character (marked with different colors), landscape use (marked with 

lines), landscape natural character (marked with capital letters) (Nacionalinio... 2015); d – the views of the areas 

circled in the fragment c and indicated as agrarian and urbanized (photographs by I. Gražulevičiūtė-Vileniškė) 
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Fragmentuose (1 pav. b, c) matomas Kauno miesto ir aplinkinių teritorijų vaizdas parodo, kad 

miesto ir kaimo ar gamtinės aplinkos sąveikos zonos vaizduojamos kaip urbanizuoto ir gamtinio ar 

agrarinio kraštovaizdžio sankirta arba išskiriamos pereinamosios agrarinio urbanizuoto, agrarinio 

mažai urbanizuoto ir kt. kraštovaizdžio zonos. Didžiųjų miestų įtakos zonose taip pat matomas 

kraštovaizdžio zonavimo susmulkėjimas, liudijantis apie miesto ir kaimo aplinkos sąveikos 

procesus (2 pav.). 

 

   
2 pav. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikos procesai Lietuvos miestų (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių)  

įtakos zonose (E. Zaleskienės nuotraukos) 

Fig. 2. Urban and rural environment interaction processes in the zones of influence of large Lithuanian cities  

(Vilnius, Klaipėda, Šiauliai) (photos by E. Zaleskienė) 

 

Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimas. Dokumento skyriuje, skirtame kraštovaizdžio 

tvarkymo reglamentavimui aptarti, pirmiausiai išdėstomos bendrosios kraštovaizdžio apsaugos ir 

naudojimo reglamentavimo nuostatos. Teigiama, kad šio plano nacionaliniame lygmenyje 

numatytas teritorinis reglamentavimas negali būti taikomas tiesiogiai lokaliame lygmenyje 

(Nacionalinio..., 2015), kas visiškai atitinka daugiapakopio kraštovaizdžio formavimo principus, 

taip pat aktualius miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžiams (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2014). 

Dokumento sprendiniai nacionaliniame lygmenyje nurodo principinę tam tikros teritorijos plėtros 

perspektyvą bei prioritetus ir turėtų užtikrinti viešąjį interesą, atitinkantį tvarų teritorijų vystymą 

(Nacionalinio..., 2015). 

Šiame skyriuje pateikiama aštuonių kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategijų ir jų 

konkretizuotų tvarkymo reglamentavimo krypčių sistema, apimanti kraštovaizdžio formavimo 

galimybių spektrą nuo kraštovaizdžio vertybių konservacinės apsaugos prioritetą užtikrinančių 

tvarkymo reglamentų formavimo strategijos iki esamų bei perspektyvinių urbanizacijai skirtų 

teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo ir esamų bei perspektyvinių industrinių teritorijų 

tvarkymo reglamentų formavimo strategijų (3 pav., b). Skyriuje aptariamos minėtų strategijų 

taikymo galimybės. Akivaizdu, jog atsižvelgiant į krašto teritorijos ir kraštovaizdžio ypatumus, 

didžioji dalis iš aštuonių strategijų yra nukreiptos į kraštovaizdžio saugojimą ir darnų bioprodukcinį 

naudojimą. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikoje besiformuojantiems kraštovaizdžiams aktualiausia 

strategija F (apimanti 2,34 % šalies teritorijos), atitinkanti urbanistinio vystymo interesus, skiriant 

joje dvi kryptis: ekstensyvios urbanizacijos, taikytiną mažiesiems miestams ir didžiųjų miestų 

periferinėms dalims (2,07 % šalies teritorijos) ir intensyvios urbanizacijos, dažniausiai taikytiną 

didžiųjų miestų centrinėms dalims (0,27 % šalies teritorijos). Strategija G, skirta technogeniniam 

kraštovaizdžiui formuoti (apimanti 0,83 % šalies teritorijos) (Nacionalinio... 2015), tai pat gali būti 

realizuojama urbanizuotos ir kaimo ar gamtinės aplinkos sąveikos teritorijose. 

Šioje dokumento dalyje pateikiamos tausojančio ir intensyvaus teritorijų vystymo sampratos, 

kurių laikomasi šalies teritoriją reglamentuojant pagal plane nustatytas kraštovaizdžio strategijas ir 

jų kryptis bei numatomi arealai su vyraujančiu intensyviu ar tausojančiu vystymu. Tekstinėje dalyje 

apibūdinama, kaip turėtų pasireikšti tausojančio ir intensyvaus teritorijos vystymo sampratos žemės 

ūkio, miškų ūkio ir rekreacijos atvejais. Nurodoma, kad valstybės teritorijos planavimo lygmuo 

(M 1:400000) yra „per smulkus, kad būtų galima detaliau diferencijuoti kraštovaizdžio tvarkymo 
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reglamentavimo strategijas urbanizuotose ir urbanizuotinose teritorijose“ (Nacionalinio..., 2015) ir 

skatinama tai padaryti kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Kaip rodo Lietuvos mokslininkų 

tyrimai (Bardauskienė and Pakalnis, 2012; Ramanauskas and Dringelis, 2013), to iki šiol padaryti 

nepavyko (3 pav., a). Tačiau dokumente nurodoma, kad didžioji ekstensyvios urbanizacijos 

reglamentavimo krypties zonų dalis daugeliu atvejų turės tausojančio urbanistinio vystymo pobūdį, 

akcentuojant mažesnį užstatymo tankį, žemesnį aukštingumą, intensyvesnį želdynų formavimą 

(Nacionalinio..., 2015).  

 

 
3 pav. Miestų driekos reglamentavimas:  

a – optimistinės Kauno rajono urbanizacijos prognozės 2007 m. bendrajame plane (Ramanauskas and Dringelis, 2013); 

b – 2-ojo plano brėžinio, kuriame pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategijų ir jų krypčių 

teritorinis pasiskirstymas, fragmentas, vaizduojantis Kauno miestą ir Kauno rajoną (Nacionalinio..., 2015) 

Fig. 3. Regulations of urban sprawl:  

a – the optimistic plans for urbanization of Kaunas district in the master plan of 2007 (Ramanauskas and Dringelis, 

2013); b – the fragment of the 2nd drawing of the plan demonstrating the distribution of landscape management 

regulation strategies and trends in the city of Kaunas and Kaunas district (Nacionalinio..., 2015) 

 

Šios dokumento dalies sprendiniai taip pat apima tris principines  kraštovaizdžio tvarkymo 

strategijų reglamentavimo krypčių kategorijas: I – vyraujančio konservacinio (saugojamojo) 

prioriteto, II – vyraujančio tausojančio (palaikomojo) vystymo prioriteto, III – vyraujančio 

intensyvaus (plėtojamojo) vystymo prioriteto. Trečiajai kategorijai priskiriami ir du mišraus 

reglamentavimo atvejai. Vienas iš jų (5–7a), taikytinas tais atvejais, kai ekologijos, kraštotvarkos ir 

ekonominio tikslingumo požiūriais yra tikslingiau kompleksiškai derinti teritorijų intensyvaus 

bioprodukcinio naudojimo ir pramoninių-logistinių kompleksų plėtrą (Nacionalinio..., 2015), yra 

itin aktualus miesto ir kaimo sąveikos teritorijoms.  

Kiekvienai kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčiai dokumente nustatomos 

kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir teritorijų formavimo principinės nuostatos. Šioje dokumento 
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dalyje taip pat pateikiami kraštovaizdžio formavimo, planavimo, tvarkymo, apsaugos ir teritorijų 

naudojimo principai konkretiems teritorijų tipams. Pavyzdžiui, nurodoma, kad žemės ūkio gamybai 

naudojamoje žemėje „prioritetas teikiamas intensyvaus bioprodukcinio naudojimo ir gamybiniams 

interesams tenkinti“; mažesniuosiuose miestuose, miesteliuose, didžiųjų miestų periferinėse dalyse 

„prioritetas teikiamas ekstensyvaus urbanistinio vystymo interesams tenkinti, parenkant mažesnį 

užstatymo tankį ir intensyvumą, atitinkamą užstatymo tipą, siekiant, kad urbanizacija nenustelbtų 

kraštovaizdžio erdves, iš esmės nepakeistų tradicinio kraštovaizdžio kompleksų struktūrą, 

nepažeistų pagrindines jos vertybes“; didžiųjų miestų centrinėse dalyse „prioritetas teikiamas 

intensyvaus urbanistinio vystymo interesams tenkinti: užstatymo tankio ir intensyvumo didinimui, 

parenkant atitinkamą užstatymo tipą, nustatant kitus urbanistinius reikalavimus“; pramoniniuose-

logistiniuose kompleksuose „prioritetas teikiamas pramonės ir logistikos objektų kūrimui“ 

(Nacionalinio..., 2015). Tokie apibūdinimai neleidžia susidaryti miesto ir kaimo aplinkos sąveikos 

vizijos ir gali būti traktuojami dviprasmiškai: jie gali būti traktuojami kaip skatinantys intensyviai 

naudoti vidines miesto teritorijas ir vengti vadinamosios miestų driekos, t. y. kaip vadinamoji 

„rudoji urbanistika“ (Pakalnis ir Bardauskienė, 2012), ir gali būti interpretuojami kaip vadinamoji 

„žalioji urbanistika“ (Pakalnis ir Bardauskienė, 2012) – skatinimas ekstensyviai urbanizuoti 

priemiestines teritorijas. 

Kraštovaizdžio bendrosios struktūros optimalumo rodikliai. Šis dokumento skyrius yra skirtas 

kraštovaizdžio bendrosios struktūros optimalumui nustatyti ir įvertinti: nustatomas kraštovaizdžio 

bendrosios struktūros optimalumas visai šalies teritorijai ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų 

optimalumas. Šie rodikliai yra neabejotinai aktualūs tyrinėjant ir formuojant miesto ir kaimo 

sąveikos teritorijas. Šiame skyriuje pirmiausiai įvardijami tolesniems skaičiavimams naudojami 

atraminiai žemės naudmenų tipai: didelės, atviros akvatorijos, žemės ūkio naudmenos, miškai, 

pelkės, sausumos vandens telkiniai – ežerai ir tvenkiniai, upių slėniai, urbanizuotos gyvenviečių 

teritorijos, inžinerinių ir pramoninių kompleksų teritorijos (Nacionalinio..., 2015). Naudojant šiuos 

atraminius tipus gali būti apibūdinami įvairūs kraštovaizdžiai (4 pav., b.), tarp jų ir 

besiformuojantieji miesto ir kaimo sąveikos teritorijose. 

Dokumente optimaliu laikomas toks žemės naudmenų plotų santykis, kai santykinai 

natūralios naudmenos sudaro apie 60 %, o intensyvaus naudojimo antropogeninės arba 

sukultūrintos naudmenos – apie 40 % tyrinėjamos teritorijos ir, vertinant kraštovaizdžio struktūros 

optimalumą (nutolimą nuo optimalaus žemėnaudų santykio) visai šalies teritorijai, įvedama 

atraminė optimalaus naudmenų santykio reikšmė 1,63 (santykis 62:38), atitinkanti siektiną idealų 

gamtinio karkaso ir likusios teritorijos dalies santykį. Individualios teritorijos optimalumas 

vertinamas pagal jos natūralių ir sukultūrintų naudmenų santykio santykinį nutolimą nuo optimalios 

santykio reikšmės ir nustatomos teritorijos optimalumo klasės bei pagal kraštovaizdžio struktūros 

optimalumo skirtumus išskiriama šešiolika optimalumo rajonų šalies teritorijoje (4 pav., a). Kai 

kurių optimalumo rajonų pobūdis ir jį atspindintys pavadinimai – Klaipėdos urbanizuoto branduolio 

su optimalios struktūros periferija rajonas, Kauno natūralių teritorijų su urbanizuotu branduoliu 

rajonas, Rytų–Pietryčių Lietuvos natūralių teritorijų su urbanizuotais židiniais rajonas 

(Nacionalinio..., 2015) rodo rajonus su aktyviais, stipriais, plėstis linkusiais urbanistiniais centrais, 

kur ypač aktualu tyrinėti ir reguliuoti miesto ir kaimo sąveiką kraštovaizdžio aspektu. 

Dokumento rengėjai nurodo, kad kraštovaizdžio tvarkymo zonų optimalumo nustatymas 

skiriasi nuo kraštovaizdžio struktūros optimalumo skaičiavimo šalies mastu (Nacionalinio..., 2015). 

Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, intensyviai urbanizuotose teritorijose nėra aktualu pasiekti aukščiau 

optimaliu įvardintą natūralių ir sukultūrintų naudmenų santykį. Taigi, dokumente kiekvienam 

kraštovaizdžio tipui palaipsniui (trimis lygmenimis) – įvertinant optimalų natūralių ir sukultūrintų 

žemės naudmenų santykį skirtingo bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio tipuose, kraštovaizdžio 

tvarkymo zonų žemėnaudos struktūros optimalumo intervalų postūmius atsižvelgiant į 

kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos intensyvumą ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų žemėnaudos 

struktūros optimalumo intervalų postūmius atsižvelgiant į gamtinį kraštovaizdžio pobūdį – 
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nustatoma individuali optimalumo rodiklio reikšmė (4 pav., b) (Nacionalinio..., 2015). Toks 

optimalumo rodiklių skaičiavimo mechanizmas gali būti pritaikomas įvairiems miesto ir kaimo 

sąveikoje besiformuojantiems kraštovaizdžių tipams apibūdinti. Skirtingų žemės naudmenų 

santykis teritorijoje yra tiesiogiai susijęs su jos vizualine raiška, vizualine įvairove ir estetiniu 

charakteriu. Šis ryšys ir vizualinės įvairovės bei vizualinio optimalumo klausimai yra itin aktualūs 

miesto ir kaimo sąveikos zonose, kur pastebima tankesnė įvairių žemės naudmenų tipų mozaika. 
 

 

4 pav. Kraštovaizdžio optimalumo rodikliai ir jų pasiskirstymas: 

a – kraštovaizdžio bendrosios struktūros optimalumas visos šalies teritorijai, optimalumo klasės (A1 ir B1 klasės rodo, 

kad kraštovaizdžio struktūra yra optimali arba beveik optimali, A6 klasė rodo, kad kraštovaizdį formuoja beveik vien 

gamtinės naudmenos, o B6 atitinka visišką dirbtinių naudmenų dominavimą), optimalumo rajonai; b – būdingų realių 

kraštovaizdžio tvarkymo zonų optimalios žemėnaudos struktūros nustatymo pavyzdys (Nacionalinio..., 2015) 

Fig. 4. Indicators of landscape optimality and their distribution:  

a – optimality of landscape general structure for all the territory of the country, optimality classes (A1 and B1 indicate 

the landscape of optimal or almost optimal structure, A6 class indicates the almost natural landscape, B6 indicates the 

dominance of artificial environment), optimality regions; b – the example of calculation of land use structure optimality 

for real landscape management zones (Nacionalinio..., 2015) 

 

Gamtinio karkaso ir ekologinės pusiausvyros stiprinimas. Šiame skyriuje pateikiami 

apibendrinti pastebėjimai ir kai kurie konkretūs siūlymai, taip pat aktualūs miesto ir kaimo sąveikos 

kraštovaizdžiams, gamtinio karkaso formavimui ir ekologinės pusiausvyros stiprinimui šalies 

mastu. Dokumente nurodomi svarbiausi dokumentai ir jų nuostatos, kuriomis turėtų remtis į šiuos 

tikslus orientuotos veiklos. Pažymima, kad pagrindinis dokumentas, realizuojantis gamtinio karkaso 

koncepciją, yra Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. patvirtintas šalies teritorijos bendrasis planas, 

kuriame nustatytas gamtinio karkaso modelis. Šiuo metu jau nustatytos formuojamo gamtinio 

karkaso teritorijos apima apie 65 % šalies ploto. Nurodoma, kad tokia gamtinio karkaso teritorija iš 

principo yra pakankama (Nacionalinio..., 2015), tačiau reikšmingais uždaviniais išlieka jos apsauga, 

darnus tvarkymas ir formavimas tiek valstybės, tiek ir gyvenvietės ar konkrečios vietovės lygmeniu.  
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Tekste vartojama sąvoka „probleminės teritorijos“ – „integruota daugiaplanė probleminių 

teritorijų visuma, kuriai priskiriamos tiek pažeistos, sudarkytos, aštrius naudojimo ir apsaugos 

konfliktus turinčios zonos, tiek geoekologiškai jautrios, lengvai pažeidžiamos ir stipresnio 

kraštovaizdžio apsaugos reglamentavimo reikalaujančios teritorijos, tiek juridinio statuso 

nepakankamumą ir (ar) prieštaringumą turinčios zonos, tiek ryškia funkcijų konkurencija ar 

santykinai blogais teritorijos naudojimo raidos rodikliais išsiskiriantys arealai ar vietovės“ 

(Nacionalinio..., 2015). Šis probleminių teritorijų apibrėžimas puikiai atspindi miesto ir kaimo 

sąveikos teritorijų realijas, nors šios teritorijos skyriuje konkrečiai nėra minimos ir jų problematika 

dėl dokumento aprėpties ir mastelio nėra detalizuojama. Dokumento rengėjai konstatuoja, kad 

didžioji dalis probleminių arealų (57 %) bei vietovių (78 %) yra agrarinėse teritorijose, kur yra 

didžioji dalis nuskurdintų, ekologiškai nepilnaverčių gamtinio karkaso zonų, vandens telkinių 

(Nacionalinio..., 2015). Reikia paminėti, kad ekologiniu ir vizualiniu požiūriu nuskurdintos 

agrarinės teritorijos miestų įtakos zonose dažnai patiria chaotišką urbanizaciją, dažniausiai 

neprisidedančią prie šių teritorijų ekologinės ir estetinės kokybės didinimo ar gamtinio karkaso 

formavimo (5 pav.).  

 

  
5 pav. Miesto ir kaimo sąveikos zonoje esančių probleminių teritorijų pavyzdžiai (Šiauliai) (E. Zaleskienės nuotraukos) 

Fig. 5. Examples of problem areas in rural-urban interface zone (Šiauliai) (photos by E. Zaleskienė) 

 

Siekiant stiprinti gamtinį karkasą ir ekologinę pusiausvyrą, dokumente rekomenduojama 

teritorijų planavimo proceso metu skirti ypatingą dėmesį upių slėniams, sudarantiems labai svarbias 

struktūrines gamtinio karkaso dalis, bei šalies paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugai ir jų 

racionaliam tvarkymui apskritai. Šis raginimas itin aktualus ekstensyvios teritorinės didžiųjų miestų 

plėtros kontekste. Taip pat nurodoma, kad būtina stiprinti tausojančio naudojimo koncepciją 

(Nacionalinio..., 2015). Šios koncepcijos išplėtojimas ir praktinis taikymas nusipelno atskiro 

dėmesio ir yra itin aktualus miesto ir kaimo sąveikos teritorijoms, formuojamiems priemiestiniams 

kraštovaizdžiams, kur nepavyksta išvengti pokyčių, tačiau kartu svarbu tausoti vertingus gamtinio ir 

kaimo kraštovaizdžio elementus (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2014). Taip pat siūloma tobulinti 

žemėnaudos politiką suderinant miškų teritorinio išdėstymo ir gamtinio karkaso formavimo 

klausimus, rengiant teritorijų planavimo, kitus teritorijų apsaugos ir (ar) tvarkymo dokumentus, 

atsižvelgti į dokumente pateiktus šalies teritorijos kraštovaizdžio analizės pagal ekologinį 

pilnavertiškumą rezultatus, vykdant kraštovaizdžiui poveikį darančius darbus parinkti ir taikyti 

aplinkai tinkamas, ekologiškas, kraštovaizdį ir jo įvairovę atkuriančias veiklas, pavyzdžiui, upių ar 

jų vertingiausių atkarpų renatūralizavimą, hidrografinių vertybių, pažeistų reljefo formų atkūrimą. 

Šios nuostatos taip pat yra aktualios darnios priemiestinės aplinkos su ekokompensacinę ir 

rekreacinę funkciją atliekančiomis gamtinėmis teritorijomis formavimui. Taip pat reikšmingas ir 

siūlomas ūkininkų skatinimas už kraštovaizdžio būklei stiprinti, kraštovaizdžio vizualinei raiškai ir 

estetinei būklei pagerinti vykdomus darbus (Nacionalinio..., 2015), nes darniai tvarkomos žemės 
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ūkio teritorijos miestų kaimynystėje svarbios ne tik ekonominiu, ekologiniu, bet ir estetiniu, 

pažintiniu požiūriais. 

Kaip buvo minėta, gamtinis karkasas yra reikšmingas ne tik šalies teritorijos, bet ir miesto, 

gyvenvietės, konkretaus gyvenamojo rajono teritorijos požiūriu ir ypač miesto ir kaimo aplinkos 

sąveikos zonose, kur dėl sparčių pokyčių gamtiniams elementams kyla įvairių grėsmių. Dokumente 

nėra pateikta konkrečių siūlymų miestų gamtiniam karkasui formuoti, šie klausimai turėtų būti 

sprendžiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Dokumente nurodoma, jog 

„tikslinga atlikti gamtinio karkaso teritorinę vertinamąją analizę savivaldybių lygmenyje ir parengti 

patikslintus erdvinius jo modelius, atitinkamai pakoreguojant ir kraštovaizdžio apsaugos ir 

tvarkymo nuostatomis papildant galiojančius savivaldybių bendruosius planus, kitus teritorijų 

planavimo dokumentus“ (Nacionalinio..., 2015). Dokumento tekstinėje dalyje rengėjai taip pat 

pastebi, kad šiuo metu tiek apskričių, tiek savivaldybių lygmenyse gamtinio karkaso formavimo 

darbai vyksta chaotiškai ir nekoordinuotai: „rengiant šį kraštovaizdžio planą, buvo problemiška 

parengti bendrą (suvestinį) apskričių bendruosiuose planuose skirtingomis metodikomis ir 

nuostatomis lokalizuotą gamtinį karkasą. Naujuosiuose savivaldybių bendruosiuose planuose 

(beveik pusėje jų) teikiamas gamtinio karkaso lokalizavimas savo metodika ir raiška yra dar 

margesnis nei apskričių lygmenyje“ (Nacionalinio..., 2015). Esant tokiai situacijai yra sudėtinga 

tikėtis darnios urbanizuotos, gamtinės ir kaimo aplinkos sąveikos. 

Kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo apsauga. Šiame dokumento skyriuje aptariami 

kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo ir jo apsaugos klausimai. Dėl nagrinėjamos teritorijos 

aprėpties ir sprendinių mastelio dokumente orientuojamasi į vizualinių morfologinių kraštovaizdžio 

tipų išskyrimą, remiantis bendraisiais kraštovaizdžio apžvalgos ir suvokimo sąlygas lemiančiais 

struktūrinės raiškos bruožais. Išskirti šie kraštovaizdžio vizualinę struktūrą, jos informacinį-estetinį 

potencialą formuojantys kertiniai teritorinio pasiskirstymo veiksniai: vertikalioji sąskaida, 

horizontalioji sąskaida ir vizualinis dominavimas. Plano sprendiniuose analizuojant kraštovaizdžio 

struktūrą pagal vertikaliąją ir horizontaliąja sąskaidą nustatyta ir pažymėta 16 pamatinių vizualinės 

struktūros tipų, suskirstytų į keturias grupes: ypač ir vidutiniškai raiškios vertikaliosios sąskaidos 

atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžiai, ypač ir vidutiniškai raiškios vertikaliosios sąskaidos 

pusiau uždarų ir uždarų erdvių kraštovaizdžiai, nežymios vertikaliosios sąskaidos įvairaus 

pražvelgimo erdvių kraštovaizdžiai, neišreikštos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgimo 

erdvių kraštovaizdžiai. Analizė papildyta identifikuojant kraštovaizdžių vizualinio dominavimo 

pobūdžio lygmenis (Nacionalinio..., 2015). 

Plano rengėjai nurodo, kad nacionaliniame lygmenyje „kraštovaizdžio estetinį potencialą 

formuoja jo vizualinės struktūros raiškumas, dominančių buvimas, kraštovaizdžio elementų 

įvairovė, panoraminio apžvalgumo galimybės“. Taip pat pabrėžiama, kad „kraštovaizdžio 

sukultūrinimo laipsnis laikomas esmine suvokiamo kraštovaizdžio kategorija, o ne vaizdingumo 

laipsnį diferencijuojančiu veiksniu“. Taigi, sukultūrinti kraštovaizdžiai nėra laikomi estetiniu 

požiūriu menkesniais už gamtinius ir teoriškai darniai suformuotas priemiestines urbanizuotas ar 

agrarines teritorijas. Pavyzdžiui, dokumente nurodoma, kad kraštovaizdžio arealais su vizualinėje 

struktūroje išreikštomis dominantėmis laikomi urbanizuotų ar dalinai urbanizuotų slėnių ir paslėnių 

ruožai, ežerų duburiai (Nacionalinio..., 2015), taigi, tinkamai parinkti urbanistiniai elementai gali 

praturtinti miesto ir kaimo sąveikos teritorijas estetiniu požiūriu. Užstatymas lygiai taip pat gali 

sumenkinti formuojamo miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžio estetinę vertę. Pavyzdžiui, 

dokumente nurodoma, kad mažai vaizdingoms teritorijoms priklauso „vidutinės sąskaidos ir 

vandeningumo teritorijos, užstatytos standartiniais monotoniškais statiniais“. Miesto ir kaimo 

sąveikos teritorijų reikšmę estetiniam kraštovaizdžio potencialui lemia ir tai, kad didžiųjų šalies 

miestų įtakos zonos pasižymi vizualine įvairove ir aukštu estetiniu potencialu. Pavyzdžiui, Kauno ir 

Vilniaus apylinkėse išskirtos ypač raiškaus, vaizdingo kraštovaizdžio teritorijos, ypač saugomo 

šalies kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo arealai (6 pav.), Klaipėdos miestas patenka į 

rekomenduojamą įteisinti Pajūrio–Pamario vizualinės apsaugos zoną (apimančią Kuršių neriją, 
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Kuršių marias ir iki 10 km pločio kontinentinės pakrantės juostą, įskaitant Nemuno deltą ir 

Klaipėdos gūbrį). Dokumente nurodoma, jog šiuose ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealuose ir vietovėse būtina taikyti griežčiausius vizualinės apsaugos reikalavimus, 

įskaitant draudimą statyti pavienes vėjo jėgaines ir pramoninius vėjo jėgainių parkus 

(Nacionalinio..., 2015). 
 

 

6 pav. 3-ajame brėžinyje pateikiami šalies kraštovaizdžio vizualinės raiškos ypatumai:  

pateiktuose fragmentuose, vaizduojančiuose didžiuosius šalies miestus ir jų apylinkes, matomi pamatiniai 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipai, nustatyti pagal vertikalios ir horizontalios erdvinės sąskaidos išraiškos 

laipsnio derinius ir jų vizualinio dominavimo pobūdis bei kai kurie ypač saugotino šalies kraštovaizdžio 

vizualinio estetinio potencialo arealai ir vietovės (Nacionalinio..., 2015) 

Fig.6. The 3rd drawing presents the peculiarities of country's landscape's visual expression: the presented fragments 

demonstrating country's largest cities with their surroundings show the fundamental types of landscape visual structure, 

determined by the combinations of the degree of expression of horizontal and vertical division of landscapes, the type  

of their visual predominance and some areas and places of recommended high conservation due  

to their visual and aesthetic potential (Nacionalinio..., 2015) 

 

Dokumento tekstinėje dalyje pateikiamos rekomendacijos kraštovaizdžio vizualiniam 

estetiniam potencialui didinti. Čia rekomenduojama įteisinti aukščiau minėtą Pajūrio–Pamario 

kraštovaizdžio vizualinės apsaugos zoną (Nacionalinio..., 2015), kurios egzistavimas, tikėtina, 

turėtų teigiamos įtakos šiuo metu nedarniam teritorinės urbanizacijos procesui pajūryje. 

Rekomenduojama siekti, kad šalies pasienio dalys, patenkančios į didesnio šalies vizualinio 

estetinio potencialo arealus ir vietovės, kurioms nustatytas ypač ir vidutiniškai raiškios 

vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų, pusiau uždarų ir uždarų erdvių kraštovaizdis, 

tinkamai reprezentuotų kraštovaizdžio įvairovę, atskleistų jo grožį ir gerintų Lietuvos įvaizdį tarp 

šalies gyventojų bei užsienio lankytojų (Nacionalinio..., 2015). Reikia pastebėti, kad ši nuostata yra 

aktuali ne tik pasienio teritorijoms, bet ir didžiųjų mestų įtakos zonoms, kurios yra kur kas tankiau 

gyvenamos, dažniau lankomos ir matomos, nei kitos rečiau apgyventos šalies teritorijos. Taip pat 

siūloma įteisinti vizualinio estetinio potencialo vertinimą ir jo panaudojimą kaip kraštovaizdžio 

tvarkymo priemones diferencijuojantį veiksnį teritorijų planavimo darbuose, ypač rajonų 

(savivaldybių) ir lokaliame lygmenyse bei įvertinti galimybę koreguoti teritorijų planavimo teisinę 

bazę ir numatyti kraštovaizdžio vizualinio estetinio reguliavimo planų rengimą (Nacionalinio..., 

2015). Tokie teisiniai pokyčiai būtų itin naudingi darniam miesto ir kaimo sąveikos teritorijų 

formavimui, kadangi šiuo metu miestų plėtros procesai faktiškai vyksta beveik neatsižvelgiant į 

estetinę aplinkos kokybę ir kraštovaizdžio vertybes. 
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Saugomų teritorijų tinklo ir kraštovaizdžio teritorinės apsaugos plėtros galimybės. Šiame 

dokumento skyriuje ir pirmajame brėžinyje (fragmentai matomi 7 pav.) pateikiami siūlymai dėl 

perspektyvinės šalies kraštovaizdžio teritorinės apsaugos, papildant saugomų teritorijų tinklą ir 

steigiant naujus kraštovaizdžio teritorinei apsaugai ir racionaliam naudojimui skirtus teritorinius 

vienetus. Teritorinė apsauga yra reikšminga ne tik gamtos, bet ir kultūros paveldui bei 

kraštovaizdžio savitumui bendrai išsaugoti ir plėtoti.  

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų sistema šiuo metu yra orientuota į gamtinio 

kraštovaizdžio ir gamtos vertybių saugojimą (Lietuvoje esantys 2 istoriniai valstybiniai parkai 

tesudaro 2,8 % bendro visų Lietuvos valstybinių parkų teritorijos ploto (Nacionalinio..., 2015)). 

Dokumento sprendiniai akcentuoja integruotą teritorinę gamtos ir kultūros apsaugą, socialinį šios 

apsaugos vaidmenį (visuomenės švietimą, rekreaciją), numato galimybes stiprinti istorinio paveldo 

(saugomi senamiesčiai, miesteliai, kultūriniai rezervatai, archeologiniai draustiniai) teritorinę 

apsaugą, taip pat atkreipiamas dėmesys į kraštovaizdžio vaizdingumą – vizualinę, estetinę 

kraštovaizdžio vertę. Rekomenduojama tęsti istorinių valstybinių parkų tinklo formavimą, pradėti 

kurti naujas rekreacinio profilio teritorijas – rekreacinius ir (ar) rekreacinius regioninius parkus, 

įsteigti Sūduvos (Suvalkijos) nacionalinį parką; taip pat siūloma įvertinti galimybę „pasinaudoti 

anglosaksų šalyse naudojama „ypatingo kraštovaizdžio grožio“ – svarbiausio rekreacinio-turistinio 

ištekliaus – sąvoka, suteikiant estetiškai tvarkomoms, žemės, miškų ir (ar) vandens ūkio reikmėms 

naudojamoms teritorijoms, kai jos kartu naudojamos ir rekreacinėms (pirmiausia, pažintinio 

turizmo, ramaus poilsio) reikmėms, atitinkamą teisinį statusą, o kraštovaizdžio vaizdingumą ar 

rekreacinę vertę prilyginant kraštovaizdžio mokslinei vertei“ (Nacionalinio..., 2015). Siūlymai 

stiprinti teritorinę kultūrinio kraštovaizdžio apsaugą itin aktualūs miesto ir kaimo sąveikos 

kraštovaizdžiams. Miesto ir kaimo sąveikos zonose veiksmingai vykdoma teritorinė kraštovaizdžio 

apsauga gali padėti išsaugoti ir darniai integruoti urbanistinėje plėtroje vertingus kaimiškojo ir 

gamtinio kraštovaizdžio reliktus, kuriems, dėl sparčios priemiestinių teritorijų plėtros, priešingu 

atveju kiltų sunaikinimo grėsmė. Rekreacinės saugomų teritorijų dimensijos stiprinimas taip pat 

būtų labai aktualus aktyviai urbanizuojamoms priemiestinėms teritorijoms. Išanalizavus dokumente 

siūlomas įkurti naujas saugomas teritorijas, pastebėta, kad ypač akcentuojamos pasienio teritorijos 

kaip šalies kraštovaizdžio tapatumo ir savitumo reprezentantas (7 pav.). Siūlomos naujos saugomos 

teritorijos nėra didžiųjų miestų įtakos zonose (išskyrus ekstensyvios urbanistinės plėtros itin 

paveiktą Vakarų Lietuvos regioną (7 pav.). Visgi reikia paminėti, kad didžiųjų miestų įtakos zonos, 

pasižyminčios išskirtiniu kraštovaizdžiu ir kultūros paveldo gausa, taip pat turėtų reprezentuoti 

šalies kraštovaizdį ir joms turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys. 

Kraštovaizdžio kultūrinio identiteto saugojimas. Šis dokumento skyrius nagrinėja kultūros 

vertybių, kurios yra vienos iš svarbiausių kraštovaizdžio sudėtinių dalių, taip pat ir miesto, ir kaimo 

sąveikos kraštovaizdžiuose bei lemia jų identitetą, išsaugojimo klausimus, nustato jų apsaugos 

teritorinius prioritetus. Plane išskiriamos septynios didžiausios kultūrinio paveldo objektų 

sankaupos – trys nacionalinės reikšmės kultūros paveldo arealai ir keturi regioninio reikšmingumo 

paveldo arealai (8 pav.). Ši dokumento dalis dar kartą patvirtina miesto ir kaimo sąveikos teritorijų 

kraštovaizdinę, kultūrinę ir kitokią reikšmę: plano rengėjai nustatė, kad didžiausios visų pobūdžių 

(archeologinio, architektūrinio, urbanistinio, memorialinio) kultūrinio paveldo objektų sankaupos 

(15–24 vnt./25 km2 ir 25–68 vnt./25 km2) visų pirma yra ties didžiaisiais Lietuvos miestais.  

Nacionalinės reikšmės kultūros paveldo teritorijoms dokumente priskiriamos (8 pav.): 

Vilniaus krašto kultūros paveldo arealų sankaupų zona, Kauno krašto ir Panemunės kultūros 

paveldo arealų sankaupų zona, Klaipėdos krašto ir Vakarų Žemaitijos kultūros paveldo arealų 

sankaupų zona – didžiųjų Lietuvos miestų įtakos zonos. Teigiama, kad į šias teritorijas patenka 

„reikšmingiausi Lietuvos istorinio kultūrinio karkaso objektai, atspindintys Lietuvos valstybės raidą 

nuo II tūkstantmečio prieš mūsų erą iki XX amžiaus vidurio. Tai kultūrinio ir gamtinio 

kraštovaizdžio teritorijos, kuriose atsekami visi istoriniai miesto ir kaimo kraštovaizdžio tipai“ 

(Nacionalinio..., 2015). 



I. Gražulevičiūtė–Vileniškė, E. Zaleskienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 112–129 

126 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

 

7 pav. 1-ajame brėžinyje pateikiami šalies saugomų teritorijų plėtros siūlymai: siūlomų steigti saugomų teritorijų 

sąrašas, brėžinio fragmentai, vaizduojantys rekomenduojamo kurti Suvalkijos nacionalinio parko ribas  

(dėmesys pasienio teritorijoms), siūlomas kurti saugomas teritorijas Klaipėdos įtakos zonoje ir siūlomus kurti 

rekreacinius parkus netoli Alytaus (Nacionalinio..., 2015) 

Fig. 7. The 1st drawing presents the proposals for the development of the country's protected areas: the list of proposed 

new protected areas, the fragments of the drawing showing the limits of the proposed Suvalkija National Park 

(attention to the country's border areas), the proposed new protected areas in the influence zone of Klaipeda city and 

the proposed recreational parks near Alytus city (Nacionalinio..., 2015) 

 

 
8 pav. Šalies kultūrinio kraštovaizdžio tvarkymo prioritetai pateikiami 4-ąjame brėžinyje:  

fragmentuose matomas siūlomas saugomų kultūros vertybių arealų sankaupų zonų išsidėstymas ir paveldosaugos ir 

plėtros konfliktas didžiųjų miestų įtakos zonose (Nacionalinio..., 2015) 

Fig. 8. The 4th drawing presents the priorities of country's cultural landscape management:  

the presented fragments show the distribution of proposed zones of accumulations of areas of cultural values and the 

conflict between the preservation and development in the zones of influence of the largest cities (Nacionalinio..., 2015) 
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Siekiant išlaikyti savitus gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio komplekso bruožus, istorinius 

teritorijos struktūros elementus, nacionalinės ir regioninės reikšmės paveldo arealų zonose 

kraštovaizdžio apsaugos aspektu dokumente siūlomos kompleksinės apsaugos priemonės: pastovus 

kultūrinio kraštovaizdžio ir paveldo kaitos monitoringas bei apskaitos dokumentų tikslinimas ir 

vertybių inventorizavimas, itin reikšmingi sparčiai kintančiai priemiestinei aplinkai; išsamesnis, 

kompleksiškas paveldotvarkos planavimas, teritoriniu požiūriu į kompaktiškas grupes sujungiant 

gretimas kultūros vertybes, pasižyminčias tuo pačiu ir / ar panašiu kraštovaizdžio pobūdžiu, paveldą 

suvokiant kaip kraštovaizdžio komponentą ir vertybę, taip pat padėtų išsaugoti gamtinės ir kaimo 

aplinkos reliktus urbanistinėje plėtroje, kurti naujai besiformuojančių miesto ir kaimo sąveikos 

kraštovaizdžių identitetą; siekiant paveldosaugos kompleksiškumo, taip pat siūloma intensyviau 

taikyti kultūros paveldo teritorinės apsaugos principus. Kaip buvo minėta ankstesniame skyriuje, 

teritorinė paveldo apsauga miesto įtakos zonose yra labai reikšminga, tačiau, kaip rodo praktinė 

patirtis, šiuo metu vis dar sunkiai įgyvendinama. 

Suvestinėje skyriaus pabaigoje minimi autentiškos paskirties, tausojamojo naudojimo 

prioritetiniai vertybių teritorijų saugojimo režimai bei tokie kultūrinio kraštovaizdžio tvarkymo 

prioritetai, kaip susiformavusio kraštovaizdžio modelio vystymas, istorinio kraštovaizdžio 

išryškinimas, tradicinio užstatymo ir gamtos santykio palaikymas, vietos savitumo išsaugojimas, 

darnus urbanizuoto kraštovaizdžio vystymas, laikantis susiklosčiusių erdvių formavimo dėsnių, 

vietos savitumo išsaugojimas, dvarų sodybų paveldo atgaivinimas, kaimiškojo kraštovaizdžio 

pobūdžio, istorinės žemėnaudos formavimo dėsningumų palaikymas, darnus kraštovaizdžio 

vystymas, laikantis susiklosčiusių erdvių formavimo dėsnių, paveldo ekspozicinių priemonių 

vystymas. Šie paveldosaugos ir kraštotvarkos tikslai rodo, kad paveldosaugos problemos turi būti 

sprendžiamos platesniame urbanistinio ir kraštovaizdžio vystymo kontekste. Svarbu paminėti, kad 

taikant šias rekomendacijas miesto ir kaimo sąveikos teritorijose, tausojamąjį naudojimą ir 

egzistuojančių vertybių saugojimą būtina derinti su urbanizacijos diktuojamomis inovacijomis.  

 

Išvados 

 

1. Visą Lietuvos teritoriją apimantis Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, turintis tikslą 

nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama formuoti šalies kraštovaizdį, be abejo yra 

svarbus dokumentas miesto ir kaimo sąveikos teritorijose besiformuojančių kraštovaizdžių 

formavimui ir tvarkymui. Šio lygmens dokumentas teoriškai turėtų integruoti globalias, 

regionines tendencijas, krašto savitumą bei poreikius ir konkrečius planavimo uždavinius. 

2. Galima teigti, kad Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane pateikiamos sąvokos, 

apibrėžimai, klasifikacijos (pvz., agrarinis mažai urbanizuotas ir agrarinis urbanizuotas 

kraštovaizdis, intensyviai keičiamas (urbanizuojamas, technogenizuojamas) kraštovaizdis, 

patenkantis į urbanistinio karkaso įtakos arealus ir juostas ir sudėtingos (mišrios) funkcinio 

naudojimo struktūros kraštovaizdis urbanistinio ir gamtinio karkaso ašių sankirtos arealuose ir 

t. t.) iš esmės yra tinkami miesto ir kaimo sąveikoje besiformuojantiems kraštovaizdžiams 

suprasti ir juos charakterizuoti. 

3. Miesto ir kaimo aplinkos sąveikos problemų Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas dėl 

savo aprėpties ir mastelio išsamiai nesprendžia. Tikimasi, kad jos bus sprendžiamos žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Nors dokumente pateikiama vertingų idėjų ir 

įrankių, galinčių padėti parengti darnią miesto ir kaimo aplinkos sąveiką kraštovaizdžio 

aspektu užtikrinančius žemesnio lygmens planavimo dokumentus, tačiau analizuojant 

sprendinius, sunku suprasti šio kraštovaizdžio plano viziją miesto ir kaimo sąveikos 

teritorijoms. 

4. Dokumente siūlomi kraštovaizdžio optimalumo rodikliai, atraminiai žemės naudmenų tipai, 

optimalumo rodiklių skaičiavimo mechanizmai gali būti pritaikomas įvairiems miesto ir 

kaimo sąveikoje besiformuojantiems kraštovaizdžių tipams apibūdinti. Visgi skirtingų žemės 
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naudmenų santykis teritorijoje yra tiesiogiai susijęs su jos vizualine raiška, vizualine įvairove 

ir estetiniu charakteriu. Dokumente pasigendama dėmesio kraštovaizdžio estetikai, įvaizdžiui, 

kuris iš principo turėtų būti aptartas ir „užprogramuotas“ nacionaliniame lygmenyje.  

5. Išanalizavus dokumentą, galima teigti, kad valstybės teritorijos lygmeniu gamtinis karkasas 

yra pakankamai išplėtotas, optimali yra ir kraštovaizdžio struktūra. Pagrindinės kraštovaizdžio 

formavimo problemos, taip pat ir susijusios su urbanizuotos ir kaimo bei gamtinės aplinkos 

sąveika, kyla savivaldybių, lokaliame lygmenyje. 

6. Dokumente pristatomi tyrimai ir jo sprendiniai rodo, kad didžiųjų miestų įtakos zonos yra 

tikri įvairaus kultūros paveldo sankaupos arealai kartu pasižymintys skirtingo charakterio 

išraiškingais kraštovaizdžiais. Šios teritorijos galėtų ir turėtų būti puikus šalies kraštovaizdžio 

reprezentantas. 
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Summary 

 
The document under analysis in this article is the National Landscape Management Plan of the Republic of 

Lithuania. The document was adopted on 2nd October 2015, by the order No. D1-703 of the Minister of Environment of 

the Republic of Lithuania. The solutions of this territorial planning document cover the entire territory of the Republic 

of Lithuania (65.3 thousand square kilometers) including the Curonian Lagoon (except the territorial waters in the 

Baltic Sea). The aim and goals of the document are of crucial significance for the further development and identity of 

the country, the plan aims at purposeful and sustainable development of landscape in the entire territory of the country; 

these aspects urge to analyze and discuss the solutions of this planning document on how they reflect the contemporary 

trends of landscape change and development - territorial urbanization, so-called rurban sprawl, rural-urban interface and 

transformations – and how they treat the developing and rapidly changing landscape types, which could be referred as 

rural-urban interface or urban landscapes. This contribution aims at the analysis of the solutions of the National 

Landscape Management Plan form the point of view of rural-urban interface landscapes: how these landscapes are 

characterized and treated in the document, how they should be developed, managed and used according to this 

document. 

The analysis has demonstrated that the National Landscape Management Plan is undoubtedly important for the 

development and formation of rural-urban interface landscapes. The document of this level theoretically should 

integrate global and regional landscape management trends, peculiarities and needs of the country and the particular 

planning tasks. 

It is possible to conclude that the definitions, concepts, and classifications presented in the document (take for 

example "agrarian slightly urbanized" or "agrarian urbanized" landscape and many others) are suitable for 

understanding and description of landscapes emerging in the rural-urban interface zones. 

However, due to its scale and coverage, the National Landscape Management Plan does not offer specific 

guidelines or recommendations for the rural-urban interface. The text of the document mentions that it is expected that 

rural-urban interface issues will be solved in the territorial planning documents of the lower levels. Although the 

document under analysis presents many valuable ideas and tools, which could be helpful for preparing lower level 

planning documents for sustainable development of rural-urban interface landscapes, however it is difficult to 

understand a vision of rurban landscapes from this document.  

The landscape optimality indicators, basic land use types, the mechanisms for calculation of optimality 

indicators can be adapted for the characterization of different types of rurban landscapes. However, the existence of 

different land use types in the territory is directly linked with its visual expression, visual diversity, and aesthetic 

character. The document lacks considerations on landscape aesthetics, landscape image, which in principle should be 

discussed and programmed at the national level. 

After the analysis of the document it is possible to conclude that in the level of country's territory (macro level) 

the natural frame is well developed, at this level the landscape structure is optimal. The main landscape formation and 

management problems, as well those related to the interface of urban, rural, and natural environments, are present in the 

municipality at local levels (micro level). 

The research results and solutions presented in the document under analysis demonstrate that the zones of 

influence of the large Lithuanian cities are the significant areas of accumulation of cultural heritage and at the same 

time are characteristic for expressive landscapes of different character. Such territories could and should function as 

good representatives of country's landscape. 


