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Gamtinis karkasas - gamtinio ekologinio kompensavimo 
teritorijų tinklas - atsvara urbanistinei sistemai

 Saugomų teritorijų 
įstatymas

 Teritorijų planavimo 
įstatymas

 Lietuvos Respublikos 
bendrasis planas

 Želdynų įstatymas
 Gamtinio karkaso 

nuostatai

Gamtinis karkasa ~ 65% šalies
Urbanizuotos teritorijos ~3,03% šalies



Želdynų sistemos formavimo tikslai:
 išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą;
 saugoti biologinę įvairovę;
 išryškinti istorinę vertę;
 palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą;
 gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos 

sąlygas /Želdynų įstatymas/

Miestuose formuojama ŽELDYNŲ SISTEMA. Kartu su miestų miškais, saugomomis teritorijomis (valstybės ir
savivaldybių įsteigtomis), vandens telkiniais, ji sudaro miesto GAMTINĮ KARKASĄ

Želdynų sistema gerinanti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos 
poreikius - sistemingo, tęstinio, ilgamečio darbo rezultatas



ŽMOGUS MIESTE

Iššūkiai gamtai mieste:
* didėja kraštovaizdžio fragmentacija;
* blogėja sąlygos laukinių gyvūnų migracijai;
* vienodėja kraštovaizdis;
* dėl kietųjų dangų mažėja natūrali vandens absorbcija, valymosi
procesai;
* nekokybiška želdinių priežiūra (apsauga, savalaikė priežiūra, rėžimai);
* visuomenės sąmoningumo stoka.

GAMTA

VISI POREIKIAI 
SVARBŪS

/Šaltinis: Europos raudonoji knyga/

Iššūkiai mieste, susiję su žmonių sveikata:
* oro kokybės gerinimas;
* temperatūros reguliavimas – dėl karščio bangų 
intensyvėja tam tikros ligos,  vėsinimosi poreikis, kuris 
kainuoja;
* vandens absorbcija ir valymas;
* kenkėjų, ligų platintojų gausa;
* be želdinių mietas pilkas, niūrus;
* poreikis erdvių fizinės, tiek psichinės sveikatos gerinimu



Teisės aktai, skirti padėti kurti socialiai ir ekologiškai sveiką želdynų sistemą mieste:

 Želdynų įstatymas: želdynų apsaugos ir tvarkymo principai, želdynų sistema, teisės ir 
pareigos valdytojų, želdynų ir želdinių apsauga, želdynų kūrimas, tvarkymas /teisingi 
terminai, išsireiškimai/;

 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
 Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas;
 Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas – ko vengti ir kas 

skatintina miestų želdynuose;
 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas (želdinių poveikis aplinkai);
 Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašas, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos 

aprašas;
 Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (NATURA apsauga);
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;
 žinoti ir naudotis esamomis duomenų bazėmis

Saugomų rūšių informacinė sistema https: www.sris.am.lt /LR saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/
/Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt /Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/ /Nacionalinis
kraštovaizdžio tvarkymo planas/ Kitų vykdytų projektų duomenys, analizės



Želdynų tvarkymo principų diferenciacija

Želdynai pagal 
naudojimo paskirtį Bendrieji reikalavimai

Pagal svarbą miesto erdvinėje struktūroje

Miesto centriniai želdynai Vietinės reikšmės želdynai.

Rekreacinės 
paskirties želdyna

Gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos 
gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus

Išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir
kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus

Saugoti biologinę įvairovę

Nemažinti želdynų plotų, neskaidyti į dalis

Užtikrinti želdynų sistemos vientisumą, nuolatinę 
želdinių priežiūrą

Išlaikyti užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui,
sveikatingumui skirtų teritorijų optimalų ploto 

santykį, ekologinius, estetinius ryšius

Įvertinti suinteresuotos visuomenės motyvuotą
nuomonę

Labiausiai reikalinga socialinių 
ir ekologinių funkcijų dermė.
Gali būti:
daugiau dekoratyvinių augalų, 
visuomenei reikalingos viešosios 
infrastruktūros, kietųjų dangų 
(didelės apkrovos, srautai)
Būtina:
saugoti ir gausinti natūralius 
kraštovaizdžio elementus, 
natūralėjimo procesus.

Mažiau priežiūros 
reikalaujantys želdiniai, 
vietovei būdingos rūšys, 
saugomų rūšių 
propagavimas, lankytojų 
srautų nukreipimas kad 
nebūtų pažeistos jautrios 
ekosistemos, sudaryti sąlygas 
apžvelgti, stebėti, pažinti 
vertybes

Mokslinės, 
kultūrinės ir 

memorialinės 
paskirties želdynai

Išlaikoma esama želdynų struktūra, nuolatinė želdinių priežiūra, 
edukacinės, švietimo veiklos

Prioritetas ekologinėms funkcijoms: oro, vandens kokybę 
gerinantys, biologinei įvairovei palankūs sprendimai, numatomos 
klimato kaitos poveikį švelninančios priemonės, 
Daugiafunkciškumas – ekologija, estetika, sveikata (apsauga nuo 
triukšmo, taršos, šviesos slopinimas ir kt.)

Apsauginės ir 
ekologinės paskirties 

želdynai



Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybinimas keliams ir geležinkeliams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m. 
Parengta 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I 
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3–1.4–AM–02–V 
priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ valstybės 
projektų sąrašo Nr. 01, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1–237, projekto 
„Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant 
Lietuvos kraštovaizdžio politiką“ (projekto kodas Nr. VP3–1.4–AM–
02–V–01–012) priemonės „Kraštovaizdţio apsaugos ir tvarkymo gairės 
valstybiniams keliams ir geleţinkeliams parengimas“metu. 
Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 
Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis 
Priemonės vykdytojas: UAB „Infraplanas“ 
Koordinatoriai: 
Ona Samuchovienė, dr. Giedrė Godienė
Autoriai:
Ona Samuchovienė, dr. Giedrė Godienė, dr. Aivaras Braga, dr. Irina 
Matijošaitienė, Jūratė Vitkienė, Jolanta Nemaniūtė–Guţienė, dr. Jūratė 
Kamičaitytė–Virbašienė, Rokas Radvilavičius, Sigita Bugenienė

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis



Europos kraštovaizdžio konvencija - vertingi visi kraštovaizdžiai. Gamtinės ir kultūrinės 
aplinkos išsaugojimo skatinama siekti kuriant harmoningą santykį tarp socialinių 
poreikių ir ekonominių veiklų.

Konvencijos 6 straipsnis (konkrečios priemonės):
A) didinti sąmoningumą (specializuotos žinios 

turi būti pasiekiamos visiems);
B) skatinti profesinį rengimą ir švietimą;
C) nustatyti ir vertinti kraštovaizdį;
D) apibrėžti kraštovaizdžio kokybės tikslus

Realizavimas vietos lygmenyje:
A) skatinti visuomenės dalyvavimą, suteikti žinių 

apie vietovės gamtinės aplinkos vertę
(informacinės, mokomosios kompanijos);

B) sudaryti sąlygas apžvelgti, stebėti, pažinti 
vertybes; 

C) diegti moksliškai pagrįstus, kompleksiškus 
sprendimus, remtis naujausia informacija, 
kraštovaizdžio pažinimu, vertybių analize;

D) derėti prie vietovės charakterio, saugoti ekologinį 
potencialą, atsižvelgti į vertę, kurią 
kraštovaizdžiui priskiria visuomenė 

/pažinimas * viešos konsultacijos*pagrįsti veiksmai/



2014–2020 METŲ ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE 

KLIMATO KAITOS“ 
05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“

Finansuotos veiklos regionuose:
 kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių 

bendruosiuose planuose;
 etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;
 kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose;
 bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas;
 kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.

IŠ VISO: 22 300 741€

Jau sutvarkyta 860 ha – planuota 814 ha

Ekologinės būklės gerinimo ir 
etaloniniai projektai 

Bendrųjų planų keitimai Bešeimininkų pastatų 
likvidavimas

Karjerų rekultyvavimas

vykdoma 41 projektas rengiami 19 vykdoma 457 tvarkoma 19

baigti – 13 (269 ha) baigti – 11 likviduota 280 rekultyvuota 4



“Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 
gerinimas gamtinio karkaso teritorijose”
 paskatinti savivaldybes integruoti ekosistemų 

išteklių apsaugai ir ekosistemų funkcijų 
stiprinimui skirtus sprendimus į teritorijų 
tvarkymą;

 didinti visuomenės, specialistų žinias, 
supratingumą apie kraštovaizdį, jo pobūdį ir 
vertę, darnaus vystymosi galimybes, skatinti 
bendruomeniškumą ir atsakomybę.

/2017 m./



TAUROSTOS PARKO TVARKYMAS JONAVOJE

Su tvarkyta apie 5 ha Taurostos parko teritorija:
- atlikti invazinių medžių, krūmynų šalinimo darbai, -
- pasodinti Lietuvai būdingi medžiai ir krūmai; 
- iš gamtai draugiškų medžiagų įrengti pažintiniai 
takeliai; 
- įrengti inkilai įvairioms paukščių ir šikšnosparnių 
rūšims, pažintiniai ir informaciniai stendai su augalų 
pavadinimais, aprašymais

Tvarkymui skirta 185 293,60 Eur

PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI



Sutvarkyta Šalčininkų miesto tvenkinio teritorija

Sutvarkytas 5 ha plots.
- iškirti nesaugūs želdiniai, atlikti medžių genėjimo 

darbai, pasodinti nauji medžiai: ąžuolai, 
juodalksniai, paprastos ir juodosios pušys, lanksvos
ir kt.

- įrengtos poilsio zonos, lieptai žvejams;
- iškelti inkilai sparnuočiams ir šikšnosparniams, 

įrengti vabzdžių viešbučiai, ežių nameliai, lesyklos;
- atlikti mažojo tvenkinio pralaidos sutvirtinimo, 

šlaitų tvarkymo ir pakrančių valymo darbai;
- išsaugota dumblinė salelė tvenkinyje, kurioje 

palankios jauniklių perėjimo sąlygos. Tvenkinyje 
padaugėjo vandens paukščių

- Įrengti dviračių laikikliai, suoliukai, gultai, 
informaciniai stendai.

Skirta sutvarkymui 471,039 Eur



Bendruomenių parko sutvarkymas Šilalės mieste

Sutvarkyta 6,21 ha parko teritorija:
- Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas

gamtinėmis priemonėmis (500 m.);
- Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų

teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, 
želdinimas bei r.eljefo formavimas (5 ha).

- pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų
danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas;

- įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai (40 vnt.);

- želdinių inventorizavimas visoje
teritorijoje (5 ha);

- įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas.

Skirta tvarkymui 377,371 Eur



Kauno mieste projektas Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Tvarkyta 128,59 ha iš 446,50 ha draustinio teritorijos.
Projektu siekta išsaugoti esamą atvirų vietų augalijos 
bioįvairovę, o tuo pačiu ir estetinį natūralių augimviečių 
vaizdingumą, įrengti minimalią infrastruktūrą vietovės 
pažinimui:
- numatyti pievų šienavimo režimai, siekiant išsaugoti 

natūralią pievų augmeniją nuo užkrūmėjimo;
- naikintos invazinės rūšys – uosialapiai klevai (visoje 

draustinio teritorijoje), dygiavaisius virkštenius, kurie 
aptinkami aliuvinėse, užliejamose pievose;

- stabilizuotas varpinių augalų plitimas mezofitinėse
pievose;

- atvertos apžvalgos vietos;
- įrengti informaciniai stendai su vertybių, panoramų 

aprašymais, takeliai koordinuojantys lankytojus, 
suoliukai.

Tvarkymui skirta 358 140 Eur. 



Žeimenos pažintinis takas Švenčionėlių mieste

Teritorijos plotas apie 16 ha. Išsidėsčiusi periferinėje
Švenčionėlių miesto dalyje palei Žeimenos upę. 
Žeimenos upė – Natura 2000.
Tikslai: pabrėžiant turtingą gamtinę aplinką, 
išryškinti jos vertingąsias savybes, sukurti patrauklias 
erdves gyventojų poilsiui, įterpiant gamtinius 
rekreacinius elementus išsaugant ekologinę vertę.

Tvarkymui skirta 437 760,00 Eur



Kitų šalių kraštovaizdžio tvarkymo pavyzdžiai:
Europos kraštovaizdžio konvencijos puslapyje

www.https://www.coe.int/en/web/landscape/home



Nenaikinkime miestų skverų išgrįsdami juos trinkelių 
danga, nekurkim nepatrauklių, vietovei nebūdingų, 

negyvų erdvių- plynių

AČIŪ
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