
DARNI APLINKOS PLDARNI APLINKOS PLDARNI APLINKOS PLDARNI APLINKOS PLĖĖĖĖTRATRATRATRA
kuo visuomenei būtų naudingas sisteminis požiūris

Mantas Daukšys. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos 
narys



Sistema ir sisteminis požiūris

• Sistema – tarpusavyje susijusių elementų sąsaja, galinti dalytis 
į posistemius, dalis, elementus, 
kartu kitos, platesnės sistemos dalis

• Aplinka – tai sistema
• Pagrindiniai sistemos struktūriniai komponentai : 

• subjektassubjektassubjektassubjektas (individas, socialinė grupė, bendruomenė), 
• objektasobjektasobjektasobjektas (realiai egzistuojantys gamtos ir žmogaus sukurti objektai) ir 
• aplinkaaplinkaaplinkaaplinka (subjekto, aktyviai sąveikaujančio su objektu veiklos rezultatai)

• Aplinkos komponentai–posistemiai:
• socialinsocialinsocialinsocialinisisisis (bendruomenė), 
• antropogeninantropogeninantropogeninantropogeninisisisis fizinis (žmonių sukurtas)
• gamtingamtingamtingamtinisisisis fizinis (natūralusis) 
• ekonominekonominekonominekonominisisisis.



Sisteminis aplinkos kūrimas. 
Subalansuotos plėtros principas 

• Subalansuotos plėtros principas  - posistemiai turi harmoningai 
sąveikauti.

• Darnumo koncepcijoje lygiaverčiai sąveikauja trys komponentai:
– Visuomenė, 
– Aplinka, 
– Ekonomika.



Darnus vystymasis

• Darnus vystymasis (subalansuota plėtra, tvari raida, tausojantis 
vystymasis)

• 23 metai pasaulyje
• 18 metų Lietuvoje 

• Ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija, intencija.
• Brundtlant komisijos apibrėžimas: 

darnus vystymasis - tai toks vystymasis, kuris leidžia 
patenkinti dabartinius visuomenės poreikius, 
nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius.





Kontekstas

• Darnus vystymasis nebuvo ir nėra naujas dalykas. Tai 
ankstesnių idėjų ir principų raidos etapas

• Darnios plėtros supratimas kinta.
• Skirtingose visuomenėse skirtingu metu akcentuojami skirtingi 

aspektai.



Darnumo siekimo sunkumai

• Dėl orientavimosi į ilgalaikės tolimos perspektyvos tikslus 
(vystytis neužkertant kelio ateities kartoms) – tai tampa vizija, 
deklaracija, sunkiai taikoma praktikoje.
– sudėtinga nustatyti kriterijus, kada darnumas bus pasiektas.
– sudėtinga aprašyti rodiklius, kurioje “darnumo” stadijoje esama.



Darnumo siekimo sunkumai

• Dėl aplinkosauginių problemų sutapatinimo su gamtosauginėmis 
problemomis, ši sistema atrodo kaip ryškiai antiurbanistinio
charakterio. 
– tai absoliučiai neteisinga, nes urbanizuotoje aplinkoje socialiai 

ekonominiai darnumo matmenys yra labai svarbūs.



Darnumo siekimo sunkumai

• Ekologinio, gamtosauginio aspekto sureikšminimas sukūrė
atvejus, kuomet bendruomenės prarado ekonominius, kartu 
socialinio teisingumo pamatus.

– Visuomenės atsiduria trikampio apatinėje kraštinėje (ekonominio ir 
aplinkosauginio konflikto zonoje.



Artima darnaus vystymosi perspektyva

• Ekonominio ir demografinio sąstingio, merdinčių miestų patirtis, 
taip pat globalizacijos iššūkiai išryškino, iškėlė konceptus 

• “GYVENIMO KOKYBĖ”
• “liveability” – “patrauklumo būti apgyvendintam” arba 

“TINKAMUMAS GYVENIMUI” (pirmosios kategorijos poaibis)
• Remiamasi tais pačiais sistemos komponentais:

• ekonomikosekonomikosekonomikosekonomikos, 
• aplinkosaplinkosaplinkosaplinkos,
• socialinio socialinio socialinio socialinio gerbgerbgerbgerbūviovioviovio.



Tinkamumas gyvenimui

• “TINKAMUMAS GYVENIMUI” - apie tai, kaip lengva yra aplinka 
naudotis ir kaip saugi ji jaučiama. 
– Sąlyginis konceptas, nes tai, kas tinka viename pasaulio krašte ar  

bendruomenėje gali būti visiškai nepriimtina kitoje, todėl ypač
lokalus savo charakteriu

– Daugumai žmonių socialinio gerbūvio ir “tinkamumo gyventi”
reikšmingas aspektas yra vietos atmosfera ir gebėjimas užtikrinti 
socialinius bendravimus.

– “Trečiosios vietos” – sąvoka - kontrastas “namams” ( pirmosios 
vietos) ir “darbovietėms” (antros vietos) – neformalios susitikimo 
vietos – kaip neformalaus visuomeninio gyvenimo šerdis. Vietos
ypatingai svarbios bendruomeniškumo pojūčiams.

– Tai gali būti suprantamas kaip raktinis elementas konkurencijoje 
tarp miestų pritraukiant ir žmones ir verslus.



Išvada

“Darnus vystymasis” nėra lygu ekologijai, gamtosaugai

Darnus vystymasis gali būti lygu 
“Gyvenimo kokybės” siekimui dabar,

“Tinkamumui gyventi čia”



Darnumo principų įgyvendinimas

• Darna, gyvenimo kokybė – žmonėms bendri siekiai.
• Asmeninės pastangos siekiant labai svarbios, tačiau to 

nepakanka vietos “tinkamumui gyventi čia” pasiekti.
• Viešojo sektoriaus agentūrų pastangos pavieniui gali pasiekti tik 

ribotos sėkmės, turint omenyje, kad iš esmės jos yra autsaideriai 
(išoriniai veikiantys asmenys-besirūpinantys savo gyvenimo 
kokybe).

• Būtino kūrybingo, energingo veikimo raktas yra gilus ir tvarus 
(ilgalaikis) bendruomenės įtraukimas (su visais jai rūpimais 
klausimais ir siekiamais tikslais).



Partnerystė

• Siekiant darnumo (gyvenimo kokybės) Partnerystė tarp 
visuomenės sektorių yra svarbiausia.

• Partnerystė viešo sektoriaus agentūras išlaisvina ekspertuoti, 
skirstyti finansinę ir kitą paramą.

• Įsitraukdamos Savanoriškos organizacijos susidėlioja
strateginius veiklos planus ir randa didesnes finansavimo 
galimybes

• Įsitraukdami vietiniai verslai  gali stiprinti savo galimybes 
konkuruoti su išorine konkurencija. 



Bendruomenės

• Kasdieniai veiksmai ir sąveikos, bendradarbiavimas, projektai ir 
renginiai 
– gerina pasitikėjimą ir žmonių savitarpiškumą, 
– drąsina bendradarbiavimą, 
– padeda kurti energingas, atsakingas, gyvas ir įsitraukusias, veiklias 

bendruomenes.



ĮĮĮĮtaka sprendimamstaka sprendimamstaka sprendimamstaka sprendimams

• Visuomenės įtraukimą į aplinkos kūrimą reglamentuoja OrhusoOrhusoOrhusoOrhuso
konvencijakonvencijakonvencijakonvencija “dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais”.
– priimta 1998 m. Lietuvos Respublika ratifikavo Konvenciją 2001 m.

• Tai sutartis dėl aplinkos, kuri susieja teises į aplinką ir žmogaus teises. 
• konvencijos pagrindinis tikslaskonvencijos pagrindinis tikslaskonvencijos pagrindinis tikslaskonvencijos pagrindinis tikslas – saugoti ne „aplinką pačią savaime“, o 

užtikrinti kiekvieno šios ir būsimų kartų žmogaus teisę gyventi palankioje 
jo sveikatai ir gerovei aplinkoje (1 str.), nes tinkama aplinkos apsauga 
būtina žmonių gerovei ir pagrindinėms žmogaus teisėms užtikrinti, 
įskaitant ir teisę gyventi 

• Konvencijos pagrindas – žmonių ir valdžios santykiai, nustatomos šalių
pareigos visuomenei .

• Pabrėžiama, kad tvarus vystymasis galėtų būti įgyvendintas tik 
dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims. 



ĮĮĮĮtakatakatakataka sprendimamssprendimamssprendimamssprendimams

• Aplinką Orhuso konvencija apibrėžia plačiai – kaip su 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis susietą gyvenimo aplinką.

• TTTTrrrryyyys pagrindins pagrindins pagrindins pagrindinėėėės visuomens visuomens visuomens visuomenės teises s teises s teises s teises (Konvencijos „ramsramsramsramsčiaiiaiiaiiai“):
– TeisTeisTeisTeisėėėė gauti informacijgauti informacijgauti informacijgauti informaciją apie aplinkapie aplinkapie aplinkapie aplinką. 
– TeisTeisTeisTeisėėėė dalyvauti priimant sprendimus ddalyvauti priimant sprendimus ddalyvauti priimant sprendimus ddalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos.l aplinkos.l aplinkos.l aplinkos.
– TeisTeisTeisTeisėėėė kreiptis kreiptis kreiptis kreiptis į teismus.teismus.teismus.teismus.

• Visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas – valstybės 
institucijų pareiga ir atsakomybė.

• Visuomenės teises, įskaitant teisę kreiptis į teismus, reikia ne 
siaurinti, o vis labiau plėsti.



Pavyzdys

• Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija 
yra visuomeninė organizacija, kurioje savanoriškumo principu 
dalyvaujantys asmenys rūpinasi tiek  profesinės veiklos, tiek 
bendrai aplinkos kokybės klausimais.

• Prie apskrities organizacijos veikianti ekspertų taryba rūpinasi 
sprendimais miesto plėtra, rengiamų projektų, siūlomų
sprendimų kokybe.

Ne vien aplinkos estetinės kokybės klausimai, bet ieškoma 
kompromiso ekonominės naudos (investuotojo), socialinės aplinkos 
(visuomenės), aplinkos apsaugos (tiek gamtinės, tiek kultūrinės) 
srityse.



Pasiūlymai

• Gyvenimo kokybės kūrimas gyventojams turi būti pirmiausia 
siejamas su pačių gyventojų (būsimų naudotojų) įtraukimu į
procesą.
– Tik toks procesas laikytinas keliu darnumo link. 

• Visuomeninių organizacijų, bendruomenių (tiek teritorinių, tiek 
profesinių, kitų) įtraukimą kuriant aplinką kaip įmanoma skatinti. 
Nuomonę deramai vertinti ir atsižvelgti.

• Visuomenės informavimą atlikti kuo ankstesnėje stadijoje, kol dar 
korekcijos įmanomos ( pasiūlymų, sąlygų nustatymo stadijose)

• Visuomenės įtraukimo darbą numatyti kaip būtiną projektų dalį
svarbiuose projektuose.



Išvados

• Kuomet “gyvenimo kokybės”, arba “vietos tinkamumo gyventi”
siekiama tik pavieniui (tiek asmeniškai, tiek viešųjų institucijų), 
sėkmė visuomet bus tik dalinė.

• Reikalingas bendradarbiavimas, partneryste.
• Reikalingas visuomenės narių, bendruomenių įtraukimas.



Pabaigai

• “Nežinau  aukščiausių visuomenės galių saugesnio lobyno nei 
patys žmonės, ir jei mes galvojame, kad jie nėra pakankamai 
apsišvietę, kad vykdytų kontrolę vadovaudamiesi sveika sąmone,  
vaistas tam yra ne atimti [galias] iš jų, bet informuoti jų sąmonę.”

• Thomas JeffersonThomas JeffersonThomas JeffersonThomas Jefferson, architect and President of the United States, 1820 Letter to 
William Charles Jarvis



• “Profesionalams reikia konsultuotis su savo statinių naudotojais 
artimiau. Gyventojai turi vietos pažinimą: jų negalima ignoruoti. 
Žmonės yra ne tam, kad jiems būtų planuojama, jie yra tie, su 
kuriais turi būti dirbama. Turėtų būti viena auksinė taisyklė –
mums visiems svarbu būti įtrauktiems kartu – planavimas ir 
architektūra yra per daug svarbūs, kad palikt tai 
profesionalams.”

• HRH HRH HRH HRH TheTheTheThe Prince Prince Prince Prince of Walesof Walesof Walesof Wales,,,, A Vision of Britain, 1989



• “Visuomenės dalyvavimas yra pačioje darnaus vystymosi 
šerdyje. Darnios bendruomenės būna įvairių formų, priklausomai 
nuo vietos, bet vienas dalykas, be kurio nė viena neapsieis yra 
platus ir gilus dalyvavimo lygmuo.”

• Action Towards Local Sustainability, website introduction, 1999
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