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Lietuvos miestų chartijos 

metmenys



1. Gyventojai
• Depopuliacija
• Senstanti visuomenė
• Miestų neprisitaikymas 

demografiniams pokyčiams
• Socialinė atskirtis
• Nepatrauklūs/negyvybingi 

miestų centrai

2. Urbanistinė Sistema
• Nebalansuotas gyventojų 

pasiskirstymas
• Urbanizuotos teritorijos 

negeba prisitaikyti prie 
migracijos poveikio

• Nebeaktuali planavimo logika

3. Plėtra
• Chaotiška drieka
• Neišnaudojamas centrų/

užstatytų teritorijų potencialas
• Neefektyvus urbanizuotų 

teritorijų naudojimas 
(didėja pėdsakas, mažėja 
populiacija)

4. Susisiekimas
• Išbalansuotas modalinis 

pasiskirstymas (prioritetas 
automobiliams)

• Prastas transporto srautų 
valdymas, planavimas 
augančiam poreikiui kas 

iššaukia dar didesnius 
automobilių kiekius

• Kompleksinio požiūrio į darnų 
judumą trūkumas

• Eismo saugumas
• Sisteminio požiūrio į 

susisiekimo sistemos 
planavimą trūkumas

5. Būstas
• Energetiškai nuostolingi 

pastatai
• Pasenęs šalies būsto fondas/

lėtas atsinaujinimas
• Būsto įvairovės trūkumas
• Šešėlinė būsto rinka
• Nekompleksiška, 

nekoordinuota gyvenamųjų 
vietovių regeneracija

6. Gyvenamoji aplinka
• Fragmentuotas, chaotiškas 

viešųjų erdvių atnaujinimas ir 
planavimas

• Viešosios erdvės neatitinka 
šiuolaikinių poreikių

• Neefektyvus socialinių 
paslaugų valdymas

• Plėtra į periferines zonas 
(drieka)

• Driekai aukojamas gamtinis 
karkasas

7. Kultūra
• Identiteto, savitumo stoka

8. Tarša
• Prasta oro kokybė
• Neefektyvus atliekų 

valdumas

9. Sveikata
• Prasta visuomenės sveikata

10. Ekonomika
• Nepakanka lėšų
• Miestai negali valdyti turimų 

žemių
• Nekoordinuotos/taškinės 

investicijos
• Investuojama tik į tam 

tikras sritis priklausomai 
nuo finansavimo galimybių 
(gatvės, viešos erdvės, 
renovacija)

• Mažas gyventojų užimtumas
• Didelė bedarbystė
• Prasta aplinka verslui
• Baimė eksperimentuoti
• Miestai nesidalina patirtimi
• Nekonkurencinga aplinka
• Nebalansuotas pridėtinės 

vertės paskirstymas

11. Prisitaikymas pokyčiams/
atsparumas:

• Miestai neatsparūs/
nepasirengę reaguoti į 
demografinius, socialinius, 
ekonominius ar klimato 
pokyčius

• Saugumas (?)
• Neatsparūs gaivalinėms 

nelaimėms

12. Integralumas
• Integracijos tarp skirtingų 

lygių sistemų trūkumas
• Savivaldybės 

nebendradarbiauja

13. Planavimas / 
įgyvendinimas / valdymas
• Poreikių suderinamumo 

problema
• Pavienės nekoordinuotos 

pastangos
• Teritorijų monofunkciškumas, 

fragmentacija
• Nėra prioritetų
• Trūksta skaidrumo ir viešumo
• Įtraukties trūkumas
• Bendruomenių pasyvumas
• Nesuvaldomi interesų 

konfliktai
• Silpni miestų valdymo 

įgūdžiai
• Nekeliama urbanistų 

kompetencija

PROBLEMOS = NEDARNIŲ VYSTYMO TENDENCIJŲ SIMPTOMAI
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Autorius: Lukas Balandis



Šalies tvaraus vystymosi 
vertybes nusakantis dokumentas

 Pagrindas ir prielaida 
tarpinstituciniam, tarpsektoriniam 

skirtingų administracinių lygių 
bendradarbiavimui.
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ATVIRA DISKUSIJA: 
KO GALIME IŠMOKITI VIENI IŠ KITŲ?

Viešųjų pirkimų 
maratonas Panevėžio 
mieste

Daiva Gasiūnienė
Panevėžio miesto vyr. architektė 

Kauno miesto paveldo 
statinių tvarkybos 
darbų dalinio 
finansavimo programa

Saulius Rimas
Kauno miesto savivaldybės 
Kultūros paveldo skyriaus 
vadovas 

Dalyvaujamasis 
biudžetas Alytaus 
mieste

Vilija Ramanauskienė
Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja

Atvykelių integracija: 
Gyvenimas, darbas, 
laisvalaikis naujoje 
bendruomenėje

Tomas Martinaitis
Akmenės rajono mero patarėjas



Daugiau informacijos: 
www.urbanistinechartija.com 

Komentarus ir pastebėjimus galite siųsti : 
algimante.treiniene@am.lt,  
gintare.dubickaite@am.lt ir 
info@mashstudio.eu.



TARPTAUTINĖS REKOMENDACIJOS

INTERNATIONAL 

GUIDELINES ON 

URBAN AND 

TERRITORIAL 

PLANNING

InternatIonal
GuIdelInes on
urban and 
terrItorIal 
PlannInG

HandbooK

IMPLEMENTING THE

2015-2017

INTERNATIONAL
GUIDELINES ON
URBAN AND 
TERRITORIAL
PLANNING

Tarptautinės gairės miestų ir 
teritorijų planavimui

Tarptautinių gairių miestų 
ir teritorijų planavimui 
įgyvendinimo vadovas

Tarptautinių gairių miestų 
ir teritorijų planavimui 

įgyvendinimo apžvalga 
(2015-2017)

Urban Agenda for the EU
Pact of Amsterdam

www.habitat3.org
#NewUrbanAgenda #Habitat3

NEW

URBAN

AGENDA

Europos miestų darbotvarkė 
(Amsterdamo paktas) 

(2016)

Naujoji miestų darbotvarkė 
(2016) (Habitat III)

Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 

2030 m. (2016)

Manifesto 
for a new 
urbanity
EUROPEAN URBAN
CHARTER II

C O L L E C T I O N
R E F E R E N C E S

Final D R A F T (02 May 2007) 
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LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities 

PREAMBLE 
The “LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities” is a document of the Member 
States , which has been drawn up with the  broad and transparent participation of  European 
Stakeholders. In the knowledge  of the challenges and opportunities as well as the different 
historical, economical, social and environmental backgrounds of European cities, the 
Member States’ Ministers responsible for Urban Development agree upon common 
principles and strategies for urban development policy. The Ministers commit themselves  

• to initiate a political debate in their states on how to integrate the principles and 
strategies of the Leipzig Charter on Sustainable European Cities into national, 
regional and local development policies,  

• to use the tool of integrated urban development and the related governance for its
implementation and, to this end, establish any necessary framework at national level 
and

• to promote the establishment of balanced territorial organisation based on a 
European polycentric urban structure. 

The Ministers thank the German Presidency for having prepared the report “Integrated 
urban development as a prerequisite for successful urban sustainability” and the studies 
“Strategies for upgrading the physical environment in deprived urban areas”, “Strengthening 
the local economy and local labour market policy in deprived urban areas”, “Proactive 
education and training policies on children and young people in deprived urban areas” and 
“Sustainable urban transport and deprived urban areas” with their examples of good practice 
in Europe. These studies will help cities of all sizes in the  effective implementation of the 
principles and strategies set out in the Leipzig Charter on Sustainable European Cities. 

The Ministers declare:
We, the ministers responsible for urban development in the Member States of the 
European Union, consider  European cities of all sizes which have evolved in the course of 
history to be valuable and irreplaceable economic, social and cultural assets.  

With the objective of protecting, strengthening and further developing our cities, we 
strongly support the EU Sustainable Development Strategy, building on the Lille Action 
Programme, the Rotterdam Urban Acquis and the Bristol Accord. In doing so, all 
dimensions of sustainable development should be taken into account at the same time and 
with the same weight. These include  economic prosperity, social balance and a healthy 
environment. At the same time attention should be paid to cultural and health aspects. In 
this due attention should be paid to the institutional capacity in the Member States.  

Our cities possess unique cultural and architectural qualities, strong forces of social 
inclusion and exceptional possibilities for economic development. They are centres of 
knowledge and sources of growth and innovation. At the same time, however, they suffer 
from demographic problems, social inequality, social exclusion of specific population 
groups a lack of affordable and suitable housing and environmental problems. In the long 
run, cities cannot fulfil their function as engines of social progress and economic growth as 
described in the Lisbon Strategy unless we succeed in maintaining the social balance 

Europos urbanistinė chartija
(1992 + 2008)

Leipcigo tvariųjų Europos 
miestų chartija

(2007)


