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Santrauka. Nagrinėjama apleistų karinės paskirties objektų būklė, vertė ir išsaugojimo prasmė. Analizuojamos tokių objektų 
keliamos grėsmės aplinkai, aptariamos jų konversijos teikiamos galimybės turizmo sektoriaus plėtrai, vertinama jų reikšmė 
ekonominiu ir socialiniu aspektais. Trumpai aptariami ir analizuojami teigiami jau įvykdytos analogiškų objektų konversijos 
pavyzdžiai. Atskirai apibendrinta ir pateikta XIX–XX a. karinės paskirties objektų Lietuvoje būklės analizė, jų išsaugojimo 
poreikis ir galimybės bei potencialas augančioje turizmo rinkoje. Taip pat aptariama visuomenės dalyvavimo ieškant konver-
sijos alternatyvų  ir  jų vertinimo svarba. Apibendrintai pateikiami  autorių atliktų tyrimų, kurių vienas susijęs su XIX–XX a. 
karinės paskirties objektų Lietuvoje teikiamomis galimybėmis turizmo rinkoje, kitas – su karinių objektų konversijos Lietu-
voje galimybėmis, rezultatai. 
Reikšminiai žodžiai: konversija, karinė paskirties teritorijos, subalansuota  plėtra, turizmas, paveldas. 

Įvadas 
Keičiantis politinei padėčiai ir plėtojantis karo technikai 
įvairiais istorijos periodais, tapo nebenaudojami daugybė 
karinės paskirties statinių. Buvusios karinės žemės užima 
beveik 1,04 % šalies teritorijos. Vien sovietų armija, pasi-
traukdama iš Lietuvos, paliko apie 277 karines teritorijas, 
kurios užėmė per 67 762 ha. Iš jų daugiau nei 50 karinių 
bazių teritorijų yra nuniokotos ir užterštos (Interreg ... 
2006).  

Karinės paskirties objektai yra priskiriami prie rudų-
jų zonų (tai – nepakankamai panaudotos bei ankstesnio 
naudojimo metu nuniokotos ir (ar) užterštos teritorijos). 
Rudosios zonos yra tiek neišnaudota galimybė, tiek pro-
blema. Sprendimo, kaip efektyviai naudoti šias zonas, 
paieška yra itin svarbi užduotis kuriant efektyvią strategi-
ją, užtikrinančią subalansuotą teritorijų, ypač miestuose, 
plėtrą (Cabernet ... 2006). 

Nebenaudojamos teritorijos ir statiniai degraduoja ir 
kelia socialines bei aplinkosaugos problemas. Teršalai iš 
jų patenka į aplinkinių teritorijų gruntinį vandenį, kenkia 
visai ekosistemai. Nebenaudojamuose pastatuose dažnai 
apsigyvena asocialūs asmenys, todėl jos tampa pavojin-
gos ir mažina aplinkinių teritorijų patrauklumą. Papildo-
mą pavojų kelia jose užsilikusios kenksmingos ir 
sprogstamosios medžiagos.  

Akivaizdu, kad šias problemas būtina spręsti, tačiau 
kyla klausimas, kas ir kaip turėtų tai padaryti, kaip derėtų 
elgtis su išlikusiais pastatais: išsaugoti ar nugriauti, kaip 
juos ir jų teritorijas panaudoti, kokios šių objektų teikia-
mos galimybės ir keliama grėsmė. 

XIX–XX a. karinio paveldo išsaugojimas 
Šiuos objektus išsaugoti verta dėl keleto priežasčių. Pir-
ma, jie turi nemažą potencialą turizmo rinkoje. Globalinei 
turizmo industrijai reikalingi išskirtiniai miesto bruožai – 
lankytinos įsimintinos vietos ir su jomis siejami pasako-
jimai. Karinės paskirties objektai Lietuvoje (taip pat ir 
kitose vidurio–Rytų Europos valstybėse) gali tapti tokio-
mis vietomis, nes liudija svarbią mūsų tautos istorinę 
patirtį. Lietuva beveik nuolat gyveno karo sąlygomis, čia 
ėjo dviejų pasaulinių karų frontai, ir tai paliko pėdsaką 
lietuvių pasaulėžiūroje ir pasaulėjautoje. Taigi karinis 
paveldas glaudžiai siejasi su vietiniais simboliais ir pasa-
kojimais, ir tai sukuria jam išskirtinę vertę (1 pav.). Kū-
rybiškai naudojami paveldo objektai padeda plėtoti 
paslaugų verslą, nes neretai restoranų ar poilsio vietų 
privalumas būna ne tik standartiniai patogumai, bet ir 
restauruotos patalpos ar galimybė stebėti urbanistinės 
aplinkos ar gamtos vaizdus (Rubavičius 2005; Chlivickas 
et al. 2009).  

Visuomenei nekyla diskusijų dėl paveldo iki XIX a. 
pabaigos (pvz., piliakalnių, viduramžių pilių) reikšmės ir 
išsaugojimo svarbos. Kai kalbama apie renesanso ar kitas 
ankstyvąsias architektūros formas, išsaugojimas tampa 
visų pripažinta norma. Su kur kas kontroversiškesniais ir 
sudėtingesniais klausimais susiduriama vertinant XX a. 
architektūrą. Išsaugojančios raidos puoselėjimas čia tam-
pa didelė problema tiek praktiniu, tiek teoriniu lygiais. 
XX a. architektūra, o ypač to laikotarpio karinės paskir-
ties pastatai, dažnai kelia skaudžius prisiminimus, ne-
malonias ideologines asociacijas, bet istorija ne visuomet  
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1 pav. Karinio paveldo įtaka verslui ir turizmui 
Fig. 1. Rapport between business, tourism and military heritage 

būna graži ir nereikia bijoti jos sąžiningai atspindėti (Pet-
rulis 2004, 2007). 

Kitas svarbus aptariamų objektų aspektas – jų urba-
nistinė reikšmė. Pirmosios sienos, supusios iš pradžių 
citadelę, o vėliau ir visą miestą ar gyvenvietę bei iš jų 
išsivysčiusios sudėtingesnės karo architektūros formos iki 
pat XIX a., buvo vienos iš esminių urbanistinės struktūros 
planinės ir erdvinės struktūros generatorių. XIX a. antro-
sios pusės ir vėlesni įtvirtinimai buvo iškelti iš miesto, 
tačiau jų poveikis urbanizuotiems dariniams nesumenko – 
pakito tik poveikio formos – jis tapo nebe toks akivaizdus 
ir tiesioginis. Savo erdvinėmis charakteristikomis, santy-
kiu su aplinka ir architektūrine raiška esmingai besiskir-
dami nuo civilinės architektūros objektų buvę įtvirtinimai 
miesto kontekste turi išties unikalų potencialą. Vertinant 
gynybinių objektų semantinį potencialą, pirma, atsižvel-
giama į paties objekto potencialą. Antru etapu vertinamas 
potencialaus simbolio kontekstas tam tikrame miesto 
rajone ir visame mieste. Tapti miestovaizdžio simboliais 
didesnę galimybę turi tie objektai, kurie intensyviai for-
muoja miesto vaizdą ir tampa mentalinio miestovaizdžio 
dalis (Zaleckis, Steponaitytė 2009; Chlivickas et al. 2009; 
Koneenik et al. 2008). 

Buvusių karinių objektų konversijos galimybės 
Tokio pobūdžio architektūrai svarbu surasti naujų naudo-
tojų. Pastatas negali būti vien paminklas. Architektūra 
negali išgyventi tik kaip paminklas. Ji turi likti įdomi ir 
kaip paminklas, tačiau su naudotojais, su viduje būnan-
čiais žmonėmis. Tad reikia rasti naują paskirtį. Pastatams 
būtina suteikti naują užduotį, naują prasmę (Petrulis 
2004). Šių objektų integravimas į aplinką, randant jiems 
naują paskirtį, yra svarbus subalansuotos plėtros uždavi-
nys ir vienas ES finansinių prioritetų (Stauskas 2002). 
Žemė yra ribotas išteklius, tačiau europiečiai dažnai ne-
subalansuotai naudoja savo miestų teritorijas. Neteisingas 

jos naudojimas kliudo sistemingam miestų atsinaujini-
mui. Žemės potencialo nepanaudojimas yra prarasta suba-
lansuotos plėtros galimybė (Cabernet ... 2006). 

Kaip teigiama tarptautinio rudųjų zonų konversijos 
projekte, šių zonų teikiamos galimybės subalansuotos plėt-
ros (Burinskienė 2003; Grybaitė et al. 2008; Tvaronavičie-
nė et al. 2009; Snieska et al. 2009) aspektu yra trijų tipų. 

Ekonominės. Žmogiškųjų išteklių mobilizavimas, 
esamų teritorijų ir infrastruktūros naudojimas urbanistinei 
kaitai ir modernizavimui, ekonominio augimo sukūrimas, 
valstybinių ir privačių pajamų padidėjimas (Cabernet ... 
2006). 

Tokios konversijos pavyzdys – Lenkijos karinių or-
laivių gamybos įmonė PZL-MIELEC. Sumažėjus tokios 
produkcijos paklausai įmonė atleido 12 000 darbuotojų. 
Pasekmės buvo itin skaudžios, mat tai buvo vienintelė 
stambi pramonės įmonė regione. Problema buvo išspręsta 
įvykdžius gamybos konversiją: karinių orlaivių gamykla 
buvo suskaidyta į šešias smulkesnes įmones. Gamybos 
įranga buvo naudota kitai produkcijai gaminti. Viena 
fabriko dalis naudojama elektros energijai gaminti. Taip 
pat įmonės teritorijoje buvo įsteigta  pirmoji speciali eko-
nominė zona Lenkijoje, turinti palankias teisines, finansi-
nes ir organizacines sąlygas užsienio investicijoms 
pritraukti. Regione buvo išspręsta nedarbo problema, 
pritrauktas užsienio kapitalas, paskatintas ekonominis 
augimas (Zukrowska et al. 1996). 

Aplinkosauginės. Anksčiau naudotų teritorijų išva-
lymas ir atkūrimas. Žemės naudojimo ir miestų išsidrie-
kimo sumažinimas (Cabernet ... 2006), specifinės floros ir 
faunos, susiformavusios gyventojams uždraustose ir 
menkai naudojamose poligonų teritorijose, išsaugojimas 
(Bonn ... 1997). 

Doberitzer Heide poligono Vokietijoje konversijos 
procese buvo sutvarkyta (išvežta per 60 t ginkluotės ir 
sprogmenų) ir lankymui pritaikyta anksčiau uždrausta 
poligono teritorija, kurioje išliko tris šimtus metų žmo-
gaus neliesta unikali flora ir fauna. 24 km pėsčiųjų takų 
su stebėjimo platformomis ir dalies teritorijos paskelbi-
mas rezervatu lėmė, kad dabar tai svarbus Vokietijos 
turizmo tinkle parkas, sulaukiantis daug tyrinėtojų ir tu-
ristų (Convernet 2006). 

Socialinės. Bendruomenių įtraukimas siekiant užtik-
rinti teisingą subalansuotą plėtrą, kuri sumažintų grįžimo 
į rudąją zoną pavojų, dėl to pagerėtų aplinkinių teritorijų 
gyvenimo kokybė (Cabernet ... 2006). 

Pavyzdžiui, uždaro Legnicos karinio miestelio Len-
kijoje konversija buvo įvykdyta vadovaujant miesto savi-
valdybei ir glaudžiai bendradarbiaujant su visomis 
interesų grupėmis: gyventojais, verslininkais, bedarbiais, 
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visuomeninėmis ir kultūros organizacijomis. Tvarkoma 
teritorija užėmė daugiau nei ¼ miesto, joje buvo apie 
1200 skirtingų objektų, tad sėkmingai įgyvendintas pro-
jektas – ilgo bendro darbo rezultatas. Konversijos rezulta-
tas – išsaugoti, rekonstruoti visi vertingi buvusio štabo 
pastatai, o 95 % iš jų naudojami. Darnią regiono plėtrą ir 
polifunkciškumą užtikrino interesų grupių bendradarbia-
vimas. Buvęs karinis miestelis yra savarankiška, puikiai 
funkcionuojanti Legnicos miesto dalis (Convernet 2006; 
Tujdowski 2008). 

Konversijos proceso modeliavimas gali būti atlie-
kamas pasitelkiant šiuolaikinius matematinius algoritmus 
(Ginevičius et al. 2009; Kaklauskas et al. 2009a, 2009b; 
Zavadskas et al. 2008). 

Konversijai darantys įtaką veiksniai apibendrintai 
pateikti 2 pav. 

 
2 pav. Konversijos teikiamos galimybės 
Fig. 2. The potential of the conversions 

XIX–XX a. karinės paskirties objektai ir turizmas 
Lietuvoje 
Kaip jau minėta, svarbi buvusių karinių objektų teikiama 
galimybė – jų naudojimas turizmo rinkoje (Koneenik et 
al. 2008; Grundey et al. 2008; Grundey 2008). Akivaiz-
du, kad karinės paskirties objektai iki XIX a. plačiai nau-
dojami turizmui. Kad  būtų išsiaiškinta, ar gynybiniai 
XIX–XX a. objektai Lietuvoje yra naudojami kaip turiz-
mo rinkos išteklius ir kurie iš jų šiuo atžvilgiu yra popu-
liariausi, buvo atlikta profesionalių gidų apklausa. Joje 
taip pat aiškinamasi, kaip didinti šių objektų patrauklumą 
turizmo rinkoje. 61 % respondentų nurodė, jog minėtus 

objektus įtraukia į ekskursijų po Lietuvą maršrutus. Popu-
liariausi iš jų – Kauno fortai bei sovietų karinės bazės, 
taip pat fortifikacija pajūryje. Dauguma respondentų 
šiuos objektus įtraukia į bendro pobūdžio ekskursijas, o 
28 % rengia specializuotas ekspedicijas. Taip pat šie ob-
jektai naudojami „išgyvenimo“ programoms. 

Respondentai mano, kad turizmo rinkoje šie objek-
tai turi potencialą pažintinėms ekskursijoms (90 %), taip 
pat tai yra vieta pramogai – juose galima organizuoti 
veiksmo, išgyvenimo ir nuotykių programas (50 %). Kita,  
pastarajai funkcijai prieštarauja moralinė dilema: jei vieta 
iš dalies skirta atminti čia žuvusiems, ar ji gali būti nau-
dojama kaip žaidimų vieta? 

Apklausa parodė, kad šie objektai yra įdomūs, ta-
čiau jiems itin trūksta reklamos, o turistai nežino, kuo jie 
gali būti patrauklūs ir ne visada išreiškia norą juos lanky-
ti. Daugelis objektų nėra pritaikyti lankymui, šalia nėra 
reikiamų turistinės infrastruktūros elementų, tokių kaip 
patogus privažiavimas, kavinės ir restoranai, viešbučiai, 
viešieji tualetai. Tokie objektai gali būti nesaugūs, juose 
nėra informacinių ženklų.  

Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad net neparengti 
turizmo rinkai tokie objektai traukia lankytojus ir tampa 
turistinių maršrutų dalis. Tą patį liudija ir kitų Europos 
šalių patirtis. Tokie objektai kaip holokausto muziejus 
koncentracijos stovykloje Aušvice (Lenkija) ar kultūrinis 
centras su muziejais ir barais įkurtas kariniame štabe bei 
nakvynės namais štabo kalėjime Liublianoje (Slovėnija) 
tapo  turistų traukos objektais minėtose šalyse. 

Kaimyninėje Lenkijoje netgi siūlomas specialus aš-
tuonių dienų turas būtent kariniam paveldui lankyti. Į jį 
įtraukti įvairūs įtvirtinimai, mūšių vietos, pilys, o nakvy-
nės numatytos viešbučiuose ir nakvynės namuose įkur-
tuose buvusiuose karinės paskirties objektuose (pvz., 
XIX a. forte).  

Aptarti pavyzdžiai rodo, kad XIX–XX a. kariniai 
objektai turi potencialą turizmo rinkoje ir, esant galimy-
bei, turėtų būti jai pritaikyti. 

Konversijos galimybes ribojantys veiksniai 
Buvusios karinės teritorijos konversijos ir plėtros galimy-
bes lemiantys veiksniai gali būti skirstomi į dvi grupes: 
nekintami – geografinė padėtis, objekto techninė būklė, 
teritorijos užterštumo lygis, infrastruktūros plėtros gali-
mybės, objekto plėtojimo galimybės, paveldosauginė 
reikšmė ir kintami – regiono ekonominė situacija ir teisi-
nė sistema, finansiniai mechanizmai ir skatinančios bei 
remiančios programos, visuomenės ir investuotojų intere-
sai (Cabernet ... 2006; Bonn ... 1997; Interreg ... 2007). 
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Svarbią reikšmę plėtros procesui turi verslo interesai 
(Alas et al. 2009; Tvaronavičienė et al. 2009). 

Dauguma šių veiksnių (3 pav.) gali tapti tiek priva-
lumais, tiek trūkumais, ribojančiais konversijos galimy-
bes. Ar galimybėmis bus teisingai pasinaudota, lemia 
tinkamos naujos objekto funkcijos parinkimas, konversi-
jos proceso valdymas ir koordinavimas, panaudojimo 
alternatyvų įvertinimas, tinkamų finansavimo mechaniz-
mų sukūrimas bei rinkodaros strategijos parengimas ir 
visuomenės informavimas (Bonn ... 1997). 

 
3 pav. Konversijos galimybes ribojantys veiksniai 
Fig. 3 Factors that determine the potential of conversions 

Gera geografinė objekto padėtis iš nekintamų veiks-
nių yra pati svarbiausia. Čia yra svarbu patogus transpor-
tavimo tinklas, prieinami vietiniai ištekliai, verslo bei 
finansų centrai. Aukštas gyvenimo lygis, darželiai, mo-
kymo įstaigos, sporto ir sveikatingumo centrai,  natūralus 
kraštovaizdžio grožis, tinkantis poilsiui ir turizmui, daro 
teritoriją patrauklią naujam verslui plėtoti.  

Daugiausia dėmesio sulaukia objektai urbanizuotose 
vietovėse: miestuose ar netoli jų. Pagrindinė pasirinkimo 
priežastis yra ta, kad karinės paskirties objektų konversi-
jos projektai dažniausiai yra verslo plėtojimo ar gyvena-
mojo būsto statybos projektai. Objektai turi būti lengvai 
pasiekiami, todėl jie galimi tik urbanizuotoje teritorijoje.  

Kita priežastis – miesto ribose esančios buvusios ka-
rinės paskirties teritorijos trukdo bendram miesto urbani-
zavimui, todėl ir valdžios institucijos, ir visuomenė labiau 

suinteresuota jų sutvarkymu. Kita, tokių pastatų komp-
leksų, teritorijų konversijoms yra taikomi griežti apribo-
jimai būtent dėl pačios konversijos pobūdžio, o tai 
sunkina visą konversijos procesą (Cabernet ... 2006; 
Convernet 2006; Bonn ... 1997; Interreg ... 2007). 

Objektams, esantiems toli nuo miesto, daug sunkiau 
rasti tinkamą paskirtį, jų konversiją ir naudojimą apsun-
kina neišplėtota infrastruktūra. Jiems dažnai keliami 
griežti aplinkosaugos reikalavimai, nes tokiose teritorijo-
se dėl ekstensyvaus naudojimo susiformavo vertingas ir 
įvairialypis natūralus draustinis, kuris turi būti išsaugotas. 
Tinkamai parengus tokios teritorijos dažniausiai naudo-
jamos rekreacijai ir turizmui (Convernet 2006; Interreg ... 
2007). 

Objekto fizinė būklė taip pat gali būti įvairi. Nemažai 
karinių statinių yra visiškai susidėvėję ir nebetinkami eks-
ploatuoti, dauguma karinių teritorijų yra apleistos ir nesau-
gomos. Jų rekonstrukcija reikalauja milžiniškų išteklių ir 
dažnai yra ekonomiškai nenaudinga. Taigi vienintelė prie-
žastis juos išsaugoti ir rekonstruoti gali būti jų paveldosau-
ginė reikšmė (Convernet 2006; Interreg ... 2007). 

Aplinkos užterštumas yra labiausiai konversijos 
kainą lemiantis veiksnys. Kad būtų įvertinta aplinkos 
užterštumo rizika, būtinos didelės finansinės investicijos. 
Galutinis minėtųjų sąnaudų įvertinimas priklauso nuo 
planuojamo atstatomų teritorijų naudojimo pobūdžio 
(Convernet 2006; Bonn ... 1997; Interreg ... 2007). 

Visuomenės dalyvavimas konversijos procese 
Buvusių karinių teritorijų konversija – tai galimybė gerin-
ti žmonių gyvenimą. Didelių objektų konversija veikia 
vietines bendruomenes. Įtaka gali būti ir teigiama, ir nei-
giama, todėl bendruomenes būtina įtraukti į regeneracijos 
proceso sprendimų priėmimą (McDonald et al. 2009, 
Nacionalinės ... 2005).  

Be to, efektyvus visuomenės dalyvavimas visuose 
spendimų priėmimo etapuose labai padidina konversijos 
projektų subalansuotumą. O vykdant rudųjų zonų konver-
siją, subalansuotos plėtros aspektai itin svarbūs (Caber-
net... 2006).  

Rengiant plėtros ir atgaivinimo programas, priimami 
sprendimai apima socialines, ekonomines ir gamtines 
problemas, todėl visų interesų grupių dalyvavimas būti-
nas, norint užtikrinti efektyvią konversiją. 

Tam, kad būtų išsiaiškinta visuomenės nuomonė 
apie karinės paskirties objektus, šių objektų vertę, kon-
versijos poreikį bei galimybes, buvo atliktas tyrimas. 
Atliktoje apklausoje išskirti trys lygiai: apklausiama apie 
karinės paskirties objektus apskritai, apie  jų grupes pagal 
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paskirtį ir apie konkrečius Lietuvoje bei užsienyje esan-
čius objektus. 

Apklausos rezultatų analizė parodė, kad didžiuma 
apklaustųjų yra susipažinę vietiniais karinės paskirties 
objektais: 89 % apklaustųjų yra lankęsi XIX–XX a. 
karinės paskirties objektuose Lietuvoje. Tokius objektus 
(Kauno fortai, Klaipėdos universiteto pastatai) dauguma 
laiko vertingais, o objektų fizinę būklę dauguma ap-
klaustųjų apibūdina kaip patenkinamą arba blogą. Dau-
giau kaip 77 % apklaustųjų karinį paveldą laiko svarbia 
Lietuvos paveldo dalimi, o minėtųjų objektų priežiūrą 
vertina kaip netinkamą. Trečdalis respondentų yra lan-
kęsi ir užsienio muziejuose, įkurtuose istoriniuose kari-
niuose pastatuose. Pasak respondentų, geriausias 
apleistų karinių teritorijų tvarkymo būdas yra jų konver-
sija, pastatus pritaikant muziejams ar kitai visuomeninei 
paskirčiai. Galimybė teritorijas izoliuoti ir daugiau ne-
benaudoti vienareikšmiškai vertinama labai blogai.  

Išsaugoti ir panaudoti dauguma apklaustųjų siūlo 
įvairius fortus ir įtvirtinimus. Jiems taip pat parinkta 
tinkamiausia nauja funkcija – muziejai ir galerijos. To-
liau – kariniai oro ir vandens uostai, kuriems siūloma 
palikti tą pačią paskirtį pritaikant civilinėms reikmėms, 
taip pat naudoti muziejams arba rekreacijos ir sporto 
kompleksams. Trečius pagal išsaugojimo svarbą res-
pondentai nurodė karinius miestelius. Šiuo atveju gerai 
vertinamos galimos paskirtys: būstas, socialinis būstas, 
rekreacijos ir sporto kompleksas, prekybos ir pramogų 
centras. Kareivinėms respondentų gerai vertinamos 
galimos paskirtys – būstas, socialinis būstas, muziejus, 
kultūros centras, taip pat rekreacijos ir sporto komplek-
sas, jei objektas yra gamtinėje aplinkoje. Karinės tech-
nikos fabrikuose, esančiuose mieste, siūloma įrengti 
būstą arba muziejų. 

Paklausti, ar būtų linkę lankytis prekybos ar laisva-
laikio centre, įkurtame istoriniuose kariniuose pastatuo-
se, teigiamai atsakė 77 % respondentų, 63 % iš jų 
rinktųsi istoriniuose kariniuose pastatuose įkurtą viešbu-
tį, 40 % – tokį gyvenamąjį būstą. 80 % teigia, kad mie-
lai apsilankytų  istoriniuose kariniuose pastatuose 
įkurtame muziejuje. 

Esminiai tokį pasirinkimą lemiantys veiksniai būtų 
neįprasta aplinka bei didelė statinių erdvė, kurią galima 
suskaidyti pagal savo poreikius (tarkim, būstui), antroje 
vietoje – mažesnė kaina, trečioje – patogi, graži vieta. 

Kita, tokių objektų vengti daugumą verčia nejauki 
aplinka bei nemalonios psichologinės sąsajos su smurtu, 
karu ir mirtimi, kiek mažesnę įtaką daro galimas nepa-
lankus kainos ir aplinkos kokybės santykis. 

 Taip pat buvo klausiama, kas, respondentų nuo-
mone, turėtų finansuoti teritorijų valymą ir konversiją. 
Net 80 % respondentų teigia, kad turėtų finansuoti vals-
tybė arba privatūs investuotojai, kurie vėliau šias terito-
rijas naudos, 68,2 % respondentų mano, kad tai turėtų 
būti daroma pasitelkiant tarptautines organizacijas 
(NATO, ES, UNESCO), o 23 % siūlo, kad darbus finan-
suotų suinteresuotos bendruomenės arba specialiai 
įsteigtas fondas. 

Tyrimo rezultatai parodo, kad visuomenės ir anks-
čiau straipsnyje išsakyta autorių nuomonės koreliuoja – 
šias zonas reikia išsaugoti ateities kartoms, efektyviai 
pertvarkant ir sėkmingai integruojant. 

Išvados 
1. Apleistų karinės paskirties objektų keliamos 

grėsmės: užterštumas, pavojingumas, socialinės proble-
mos, teritorijos prestižo sumažėjimas reikalauja neatidėlio-
tinai spręsti minėtąsias problemas. 

2. Karinės paskirties objektus reikia išsaugoti dėl jų 
urbanistinės, architektūrinės ir istorinės reikšmės, taip pat 
dėl jų svarbos miesto identitetui  ir patrauklumo turizmui.  

3. Lietuvos karinis paveldas yra vertingas, o tinka-
mai pateiktas turi potencialą turizmo rinkoje ir galėtų būti 
jai pritaikytas surandant pastatams ir teritorijoms naują 
funkciją,  paverčiant juos visaverčiu objektu. 

4. Konversijų teikiamos galimybės apima ekonomi-
nę, aplinkosauginę, socialinę ir turizmo sritis, o galimy-
bes riboja daug veiksnių, kurių svarbiausi – geografinė 
padėtis, fizinė būklė ir teritorijos užterštumo lygis. 

5. Karinių objektų konversijos privalo remtis suba-
lansuotos plėtros principais ir skatinti visuomenę aktyviai 
dalyvauti priimant sprendimus. 
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CONVERSION OF ABBANDONED MILITARY AREAS 

D. Marcinkevičiūtė, G. Ambrasas  

Abstract 
The article analyses the situation of abandoned military sites, 
their value and significance of their conservation. It also re-
views their impact on their environment and their potential in 
tourism, environmental, economic and social spheres. Further 
the positive experiences in military sites' conversion are studied. 
The importance of society's involvement in the conversions is 
discussed. 

The situation of XIX-XX age's military object's, the sig-
nificance of their conservation and their potential in tourism 
market is separately analysed. 

The results of two researches are introduced, one of which 
inquires about the Lithuanian military objects' potential in tour-
ism sphere, another one explores the possibilities of conversion. 
Keywords: conversion, military sites, sustainable development, 
tourism, war heritage. 


