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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama darnaus miesto koncepcija: miesto patogumas ir pritaikymas kasdieniams gyventojų porei-
kiams, kompleksinis ekonomikos ir ekologijos problemų sprendimas ir jo svarba, darnaus miesto valdymo ypatumai, miesto 
kompaktiškumas bei transporto problemos. Siekiant įvertinti Vilniaus miesto darną ir jos vystymo progresą, atliekamas tyrimas 
Vilniaus miesto vidinei darnai nustatyti: remiantis pasirinktų Vilniaus miesto gyvenamųjų rajonų (Fabijoniškių, Justiniškių, Ka-
roliniškių, Lazdynų, Pašilaičių, Pilaitės, Šeškinės, Verkių, Viršuliškių, Žirmūnų) gyventojų apklausų duomenimis sudaroma dau-
giakriterinė analizė, daugiakriterinio kompleksinio proporcingo įvertinimo metodu nustatoma šių rajonų darna vienas kito 
atžvilgiu, pagal sukurtą kriterijų sistemą. Siekiant įvertinti pokyčius, gauti duomenys palyginami su 2004 metais mokslininko J. 
Šaparausko atlikto Vilniaus miesto vidinės darnos įvertinimo rezultatais, pateikiamos išvados ir pasiūlymai.  
Reikšminiai žodžiai: darnus miestas, kompaktiškas miestas, miegamųjų rajonų darna, darni miestų plėtra, ekologiškas mies-
tas, daugiakriterinė analizė. 

Įvadas 
Darnaus miesto koncepcijoje pabrėžiama miesto kompak-
tiškumas ir patogumas, kurių galima pasiekti ekonomiš-
kai naudojant miesto išteklius, puoselėjant ekologiško 
miesto idėją. Šiame straipsnyje aptariama Vilniaus miesto 
būklė darnios plėtros atžvilgiu, vidinę miesto darną įver-
tinant atlikto tyrimo rezultatais. 

Kadangi Vilniaus mieste, ypač miegamųjų rajonų 
planavime, yra jaučiama sovietinių laikų įtaka, miestas 
susiduria su kitokiomis darnios plėtros problemomis, nei 
Vakarų Europos miestai. Todėl svarbu, kad miesto plana-
vimas vyktų apgalvojant visus aspektus, miesto valdymas 
turi būti pagrįstas aiškia ir būtent Vilniaus miestui pa-
rengta planavimo strategija.  

Siekiant nustatyti Vilniaus miesto vidinę darną, ty-
rimui pasirinkti Vilniaus miesto gyvenamieji rajonai, 
turintys bendrų bruožų: Fabijoniškės, Justiniškės, Karoli-
niškės, Lazdynai, Pašilaičiai, Pilaitė, Šeškinė, Verkiai, 
Viršuliškės, Žirmūnai. Apklausus šių seniūnijų gyvento-
jus, rajonų prioretiškumui nustatyti atliekama daugiakri-
terinė analizė kompleksinio proporcingo vertinimo 
metodu. Apklausų duomenys ir skaičiavimai palyginami 
su 2004 metais J. Šaparausko atliktu Vilniaus vidinės 
darnos tyrimu, kuris buvo paremtas ekspertų nuomone ir 
įvertinimais.  

Darnaus miesto apibrėžimas, vystymo tikslai ir 
principai 
Sudėtingam miesto plėtros vystymo procesui didžiausią 
įtaką turi gamtiniai, ekonominiai, demografiniai, plana-
vimo, techniniai, valdymo ir kiti veiksniai. Šių veiksnių 
poveikis metodologiškai vertinamas trimis pagrindiniais 
aspektais: ekonominiu, socialiniu, ekologiniu (Burinskie-
nė 2003). 

Subalansuotas miestas – tai miestas, kurio gamtinės 
aplinkos aspektams urbanistikos politikoje suteikiamas 
prioritetas (Čiegis 2002). Miesto vystymas, jo planavimas 
turi nustatyti problemas, iškelti plėtros tikslus, susijusius 
su ūkine veikla, aplinka, kultūros paveldu bei ekonomi-
nėmis sąnaudomis ir socialiniu naudos paskirstymu (Bu-
rinskienė 2003). 

Darnus miestų vystymas įgyvendinamas keturiais 
pagrindiniais valdymo principais (Jenks 2000; Burton 
2000; Williams 2000): 

1. Tolydus vadovavimas miestui – tai politika, ku-
riai reikia planavimo priemonių ekologinėms, 
socialinėms ir ekonominėms sąlygoms pagerinti 
kaip būtino integracijos pagrindo.  

2. Politikos integracijos principas − koordinavimo 
ir integravimo pasiekiama kaip platesnės kon-
cepcijos principų derinio ir išskaidytos tiesiogi-
nės atsakomybės. Integracija turi būti pasiekta 
horizontaliuoju ir vertikaliuoju lygiu. 

3. Ekologinio sisteminio mąstymo principas − tai 
kompleksinė sistema, kurią apibūdina pokyčių ir 
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plėtros procesas. Tai energija, gamtiniai ištekliai 
ir teršalai. Šią veiklą reikia prižiūrėti, atnaujinti, 
skatinti, sužadinti ir užbaigti darnaus vystymo 
požiūriu. Transporto ir eismo reguliavimas – tai 
taip pat ekologinio mąstymo elementas.  

4. Kooperacijos ir bendradarbiavimo principas − 
tai padalyta atsakomybė, kooperacija ir bendra-
darbiavimas tarp skirtingo lygio organizacijų de-
rinant svarbiausiųjų interesus.  

Šiuo metu išskiriami šie pagrindiniai darnaus miesto 
vystymo tikslai (Houghton 1998; Hunter 1998): 

1. Saugoti privačią nuosavybę ir visuomenės inte-
resus. 

2. Taupiai naudoti žemės plotus. 
3. Pagerinti susisiekimą su svarbiausiais miesto ob-

jektais. 
4. Taupiai naudoti gamtos išteklius. 
5. Saugoti gamtą bei kultūros paveldą, siekiant iš-

laikyti jų savitumą. 
6. Integruoti ir koordinuoti aprūpinimą infrastruk-

tūra. 
7. Laikytis techninių įrengimų sanitarijos, gaisrinės 

saugos ir saugumo reikalavimų. 
8. Subalansuoti aptarnavimo sistemą, kad būtų pa-

tenkinti gyvenimo kokybės reikalavimai, gyven-
tojus aprūpinti būtina infrastruktūra. 

9. Mažinti gyvenimo lygio skirtumus tarp skirtin-
gai išsivysčiusių miesto rajonų, t.y. miesto cent-
ro ir periferinių rajonų. 

10. Derinti įvairių (gamybos, prekybos, poilsio ir 
kt.) sektorių veiklą mieste. 

11. Taupiai naudoti lėšas koordinuojant infrastruktū-
ros priežiūrą ir remontą. 

ES darnaus vystymosi strategijoje (Atnaujinta ES 
tvaraus vystymosi strategija 2006) nagrinėjamos kelios 
svarbiausios problemos, nustatyti šie darnaus vystymosi 
prioritetai: 

− pasaulinės klimato kaitos sušvelninimas; 
− transporto poveikio aplinkai mažinimas; 
− pavojaus žmonių sveikatai mažinimas; 
− efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas;  
− skurdo ir socialinės atskirties mažinimas;  
− visuomenės senėjimo problemų sprendimas. 
Ekonominio augimo ir aplinkos degradavimo santy-

kio ženkli dalis yra ypač susijusi su aplinkos Kuznets 
kreivių tyrimais (1 pav.). Remiantis tyrimais, esant že-
mam pajamų lygiui, aplinkos niokojimas spartėja greičiau 
nei didėja pajamos. Antrame etape aplinkos niokojimas 
vyksta jau lėčiau nei didėja pajamos, kol pasiekiamas 
kritinis taškas. Kai pasiekiama kritinė riba, trečiajame 

etape aplinkos niokojimas pradeda absoliučiai mažėti ir 
įvyksta stiprus atsiejimas (Ghosh 2008). 

Aplinkos Kuznets kreivės numato taršos mažėjimą 
tik pasiekus pakankamai aukštas vidutines pajamas, virši-
jančias BNP, tenkančio vienam gyventojui (Štreimikienė 
2006; Ramanauskienė 2006). 

 

1 pav. Aplinkos taršos ir ekonomikos santykis reimiantis 
Kuznets kreive (Ghosh 2008) 
Fig. 1. Proportion between pollution of environment and 
economic growth accoring to Kuznets curve (Ghosh 2008) 

Kadangi Rytų Europos šalyse žmonių pajamos lygi-
nant su Vakarų Europa yra gerokai mažesnės – miestai 
šiame regione taip pat yra mažiau užteršti.  

Vilnius kaip kompaktiškas miestas 
Vilniuje ir jo apylinkėse yra beveik 1 milijonas gyvento-
jų, o 300 kilometrų spinduliu miestą supančiame regione 
– 16 milijonų Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos ir 
Rusijos gyventojų. Tai sudaro didžiausią dalį Baltijos 
šalyse (Vilniaus miesto savivaldybės veiklos ataskaita 
2009). 

Pagrindiniai kompaktiško miesto šalininkai teigia, 
kad kompaktiškas miestas turi aplinkos ir energijos pra-
našumų, teikia socialinės naudos. Pagrindiniai išskiriami 
argumentai už kompaktišką miestą yra šie (Zagorskas 
2007): 

− galima aukšto lygio urbanistinio vystymosi kont-
rolė, anksčiau išvystytos infrastruktūros ir žemės 
panaudojimas, atnaujinimas ir iš to didėjantis ur-
banistinis gyvybingumas;  

− visuomeninio transporto efektyvumo didėjimas ir 
transporto srautų mažėjimas; 

− polifunkcinių zonų gyvybingumo padidėjimas 
kaip didesnio gyventojų tankio rezultatas; 

− švaresnė aplinka dėl sumažėjusios taršos skleidi-
mo ir geresnė sveikatos būklė; 
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− mažesnės šildymo sąnaudos dėl didesnio urbanis-
tinio tankio; 

− socialinių sluoksnių išsimaišymo galimybė, atsi-
randanti esant dideliam gyventojų tankiui; 

Teoriniai kompaktiškų miestų dydžių skaičiavimai 
grindžiami pasiekiamumu. Didžiausias atstumas nuo 
namų durų iki visuomeninio transporto stotelės turėtų 
būti toks, kurį galima būtų įveikti per 10 minučių, t.y. 
apie 600 metrų. Gyventojų tankis turi būti pakankamai 
didelis, kad išlaikytų vietines paslaugas teikiančias įstai-
gas (Frey 1999). 

Tyrimais (Zagorskas 2007) nustatyta, kad Vilniaus 
miesto gyventojų tankis yra per mažas, todėl kompaktiš-
kumo rodiklis yra nedidelis (5,22). Nėra tankaus užstaty-
mo zonų, miesto rajonai yra labai nutolę nuo miesto 
centro, tai mažina viešojo transporto efektyvumą ir skati-
na naudojimąsi automobiliais.  

Vilniaus miestas ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu 
aspektu 

Per keletą metų Vilnius tapo visaverčiu Europos 
miestu, kuriame verslininkams suteikiamos geros sąlygos 
investuoti ir dirbti. Mažos kainos ir šalia esančios ES bei 
Rytų rinkos suteikia Lietuvai ir jos sostinei pranašumo. 

Vilniaus mieste oro tarša mažesnė nei daugelyje kitų 
Europos sostinių. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 
duomenimis, Ryga, Briuselis, Praha oro užterštumo ro-
dikliais ženkliai viršija Lietuvos sostinės oro taršos lygį. 
Vilniaus miesto aplinkos oro užterštumą lemia du pagrin-
diniai faktoriai (Vilniaus Savivaldybė siekia mažinti oro 
užterštumą 2009):  

− teršalų išmetimas. Taršos šaltinių duomenys le-
mia išmetamų teršalų kiekį; 

− meteorologinės sąlygos, kurios nulemia teršalų 
sklaidos intensyvumą ir kryptį. 

Kaip rodo tyrimai, Vilniuje aktualios oro užteršimo 
kietosiomis dalelėmis ir azoto dioksidais bei triukšmo 
problemos. Teršalų emisija iš autotransporto sudaro apie 
80% visų išmetamų teršalų. Atlikus triukšmo kartografa-
vimą, nustatyta, kad net 121 000 vilniečių veikia normas 
viršijantis (55 dBa) triukšmas, kurio pagrindinis šaltinis – 
transportas. 

2008 m. VGTU pateikė ataskaitą „Nuostolių, pati-
riamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse 
zonose, įvertinimas“, kurioje nurodoma, kad nuostoliai 
dėl transporto neigiamo poveikio 2007 metais sudarė apie 
10% mieste sukuriamo BVP ir penkis kartus viršijo mies-

to biudžetą (Vilniaus miesto susisiekimo sistemos esama 
būklė ir problemos 2009). 

Europos žaliųjų miestų indeksas yra tarptautinė ata-
skaita, kurioje miestai įvertinami pagal aštuonias katego-
rijas – anglies dioksido emisijos, energijos, pastatų, 
transporto, vandens, atliekų ir žemės naudojimo, oro 
kokybės ir aplinkos valdymo – ir pagal trisdešimt atskirų 
rodiklių. 

2 pav. pateikiama Vilniaus reitingas pagal skirtingas 
kategorijas. Ataskaitoje nurodoma, kad pirmoji vieta 
pagal oro kokybės kriterijų atitenka Vilniui, taigi pirmau-
jame prieš kitas Baltijos šalių sostines. Tačiau taip yra ne 
dėl efektyvių ekologinių sprendimų, o dėl stambių pra-
monės objektų nebuvimo mieste. 

 

2 pav. Vilniaus miesto įvertinimų diagrama (European Green 
City Index) 
Fig. 2. Evaluation of Vilnius city (European Green City Index) 

Pagal energijos suvartojimą Vilnius atsilieka nuo ki-
tų sostinių, kadangi miesto energijos perdavimo infrast-
ruktūra yra neefektyvi ir atgyvenusi. Pateiktoje 
diagramoje Vilnius viršyja Europos vidurkį pagal oro 
kokybę, žemės ir atliekų panaudojimą, vandens kokybę, 
pastatų efektyvumą. Smarkiai atsiliekama transporto ir 
energetikos srityse.  

Lyginant Vilnių su Vakarų Europos ar Skandinavi-
jos miestais matomas didžiulis atsilikimas atliekų perdir-
bimo ir ekologiškos energijos naudojimo srityse. Tačiau, 
būtent šiose srityse ir daromi didžiausi pakeitimai Vil-
niaus mieste (European Green City Index 2009).  

Vilniaus miesto ekonominę ir investicinę aplinką la-
biausiai veikia bendras Lietuvos ir ypač sostinės ekono-
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mikos augimas, kurį skatina didėjančios tiesioginės už-
sienio investicijos. 2004 m. pradžioje Vilniuje jos siekė 
7910 mln. litų, o 2008 metais 19963 mln. litų. Sostinė 
pritraukia apie 2/3 visų užsienio investicijų Lietuvoje. 
Vienam miesto gyventojui tenka beveik 4 kartus daugiau 
investicijų, palyginti su šalies vidurkiu. Daugiausia inves-
tuoja Švedijos, Danijos, Estijos, Vokietijos įmonės. Tie-
sioginių užsienio investicijų didžiausia dalis (73 proc.) 
Vilniaus mieste tenka paslaugų sektoriui. 2008 m. pabai-
goje Vilniuje įregistruotų ir veikiančių įmonių buvo 25,5 
tūkstančiai. Dauguma jų veikia paslaugų sektoriuje (38 
proc.) ir prekybos (27 proc.) srityje. Tuo tarpu bazinių 
veiklos rūšių (gamybos, statybos ir kt. veiklos) įmonės 
sudaro mažesnę dalį. Toks santykis tarp paslaugų ir ga-
mybos sektorių būdingas Europos šalių sostinėms, kurio-
se sutelktas šalies politinis, ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas .  

Viena svarbiausių aukštos gyvenimo kokybės sąly-
gų – ekonomiškas ir ekologiškas būstas. Daugiau kaip 
60% vilniečių įsikūrę moraliai ir fiziškai nusidėvėjusiuo-
se daugiaaukščiuose stambiaplokščių namuose, kuriuos 
būtina atnaujinti.  

Gerinant susisiekimo sistemą ir plėtojant infrastruk-
tūrą, skatinamas sėkmingas ekonominis ir socialinis 
miesto vystymasis. Pagal Vilniaus strateginį planą, svar-
biausi uždaviniai šioje srityje – įvesti naują šiuolaikišką 
transporto rūšį, pakeisti visuomeninio transporto įvaizdį, 
pagerinti jo valdymą, sudaryti prioritetines eismo sąlygas 
gatvėse. Sostinei labai svarbu gerinti tranzitinio eismo 
sąlygas, vystyti tarptautinių transporto koridorių ruožus 
miesto teritorijoje ir jo apylinkėse, modernizuoti oro uos-
tą, pertvarkyti esmines geležinkelių linijas. 

Inžinerinio aprūpinimo srityje Vilnius atsilieka nuo 
kitų Europos miestų ir nėra Lietuvos lyderis, nors turi 
didelių požeminio geriamojo vandens atsargų ir pakan-
kamo pajėgumo miestą maitinančios energijos tinklų bei 
šaltinių (Vilniaus Savivaldybė siekia mažinti oro užterš-
tumą 2009). 

Vilniaus miesto transporto sistemos būklė ir esamos 
problemos 
Vilniaus miesto susisiekimo sistemos aktualumas ir jos 
plėtros prioritetai pateikiami remiantis Vilniaus miesto 
gyventojų apklausa (2010 m. Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centras „Norstat“). Vilniečiams aktualiau-
sios problemos, kurias reikia spręsti pirmiausiai: 

1. Susisiekimas/transportas − 41,0 %;  
2. Bendros socialinės ekonominės problemos − 

17,6 %; 

3. Miesto tvarkymas/gyvenamoji aplinka − 13,1 %;  
4. Komunalinių paslaugų kainos − 11,0 %; 
5. Miesto valdymas − 7,1 % ir kiti. 
Esamas Vilniaus miesto automobilizacijos lygis − 

576 leng. aut./1000 gyventojų yra labai aukštas ir prilygs-
ta daugeliui Europos miestų (Vilniaus miesto susisiekimo 
sistemos esama būklė ir problemos 2009). 

Esama gyventojų kelionių struktūra rodo, kad vis 
daugiau gyventojų savo kelionėms pasirenka savo auto-
mobilius (3 pav.) (Vilniaus miesto susisiekimo sistemos 
esama būklė ir problemos). 

 

3 pav. Miesto transporto eismo strultūra Vilniaus mieste 
(Vilniaus miesto susisiekimo sistemos esama būklė ir 
problemos 2009) 
Fig. 3. The structure of transportation system in Vilnius city 
(Vilniaus miesto susisiekimo sistemos esama būklė ir 
problemos 2009) 

Miesto susisiekimo sistemos infrastruktūra ir jos iš-
vystymo lygis yra vienas pagrindinių rodiklių, užtikri-
nančių miesto ir šalies socialinę, ekonominę ir ūkinę 
veiklą, atliekant keleivių ir krovinių pervežimus. Nors 
bendras gatvių ilgis Vilniuje didėja, tačiau gatvių tankis – 
2,47km/km2 išlieka vienu mažiausiu tarp Lietuvos didžių-
jų miestų.  

Susisiekimą apsunkina mažas Vilniaus gyventojų 
tankis ir nepakankamas miesto kompaktiškumas, kurie 
didina kelionės trukmę, reikalauja padidinto gatvių tinklo 
ir investicijų, bei mažina kelionių pėsčiomis ir dviračiais 
galimybes.  

Galima išskirti tokias Vilniaus miesto susisiekimo 
sistemos tendencijas (Vilniaus metropoliteno įdiegimo 
pilna galimybių studija 2007): 

1. Keleivių srautų mažėjimas miesto visuomeni-
niame transporte. 

2. Didelė teritorijos užstatymo sklaida, kuri dar la-
biau padidina gyvenamosios ir darbo vietos dis-
balansą ir nekompaktišką miesto plėtrą.  
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3. Sistema nėra pakankamai integruota į šalies ir 
tarptautinį kelių tinklą.  

4. Didelis transporto judrumas. 
5. Mieste nesuformuotas pagrindinis miesto gatvių 

tinklas su išvystytomis kelių lygių sankryžomis. 
6. Problemą kelia mažėjančios viešojo transporto 

keleivių vežimų tendencijos. 
Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, miestiečiai 

per metus dėl automobilių spūsčių keliuose praranda apie 
1,581 mlrd. Lt, iš kurių 615,28 mln. Lt sudaro automobi-
lių kuro sąnaudos, o likusius 965,81 mln. – gyventojų 
laiko nuostoliai (Vilniaus metropoliteno įdiegimo pilna 
galimybių studija 2007). 

Vilniaus miesto vidinės darnos tyrimas 
Miestui ir gyvenamiesiems rajonams egzistuoti rei-

kalingos pramonės įmonės, komerciniai ir gyvenamieji 
pastatai, laisvalaikio centrai, poilsio parkai, dviračių ta-
kai, sporto zonos ir pan.  

Anot mokslininkės M. Viteikienės, idealus gyvena-
masis rajonas – tai rajonas, kuriame derinamas žmogaus 
darbas, laisvalaikis, gyvenimas. 

Darnus rajonas – tai gyvenamasis rajonas, pastatytas 
pagal darnaus vystymosi principus. Tai modelis, atitin-
kantis ekologinius, socialinius, statybinius, eismo reika-
lavimus (Viteikienė 2006). 

Vilniaus miestas padalytas į administracinius viene-
tus – seniūnijas, iš viso jų yra 21. Atliktame tyrime paly-
ginamos seniūnijos (Fabijoniškių, Justiniškių, 
Karoliniškių, Lazdynų, Pašilaičių, Pilaitės, Šeškinės, 
Verkių, Viršuliškių ir Žirmūnų), kuriose įsikūrę gyvena-
mieji rajonai. Šiuose rajonuose dominuoja sovietmečiu 
(1959–1990) pastatyti daugiaaukščiai stambiaplokščiai, 
mūriniai ir monolitiniai gyvenamieji namai.  

2004 metais mokslininko J. Šaparausko disertacijoje 
(Šaparauskas 2004) buvo atliktas šių miesto gyvenamųjų 
rajonų darnos tyrimas. Ekspertų nuomone, darniausiu 
rajonu buvo pripažinta Pilaitės, o mažiausiai mokslininko 
sudarytus darnumo kriterijus atitinkanti seniūnija – Ver-
kiai.  

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti analogiškų miesto 
seniūnijų (Fabijoniškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdy-
nų, Pašilaičių, Pilaitės, Šeškinės, Verkių, Viršuliškių ir 
Žirmūnų) darną remiantis gyventojų apklausų duomeni-
mis. 

Norint įvertinti miesto darną, buvo sudaryta seniūni-
jas apibūdinančių rodiklių sistema. 

Šiame tyrime Vilniaus miesto vidinei darnai įvertinti 
buvo pasirinkti tokie rodikliai: 

1. Seniūnijos teikiamų paslaugų kokybė. 
2. Inžinerinės-komunalinės infrastruktūros būklė. 
3. Susisiekimas viešuoju transportu. 
4. Aplinkos priežiūra. 
5. Gyventojų tankumas. 
6. Galimybė apsipirkti kasdienių reikmenų ir pa-

slaugų. 
7. Nusikalstamumo lygis. 
8. Vidutinė būsto kaina. 
9. Vidutinė važiavimo trukmė iki darbovietės. 
10. Vidutinė važiavimo trukmė iki miesto centro. 
11. Pastatų techninė būklė. 
12. Gyvenamosios vietos triukšmingumo lygis. 
13. Mokslo įstaigų pasiekiamumas. 
Naudojant daugiakriterinio kompleksinio propor-

cingo įvertinimo metodą yra nustatomas analizei pasi-
rinktų gyvenamųjų rajonų prioretiškumas ir jų 
naudingumas, kuris tiesiogiai priklauso nuo pasirinktus 
objektus adekvačiai apibūdinančių kriterijų sistemos, šių 
kriterijų reikšmių ir reikšmingumų dydžių.  

Vilniaus miesto vidinės darnos tyrimo metu buvo 
apklausta po 50 Viršuliškių, Verkių, Lazdynų, Žirmūnų, 
Pašilaičių, Pilaitės, Karoliniškių, Fabijoniškių, Šeškinės ir 
Justiniškių seniūnijų gyventojų nuo 18 metų. 

Remiantis sudarytu klausimynu buvo stengiamasi 
išanalizuoti seniūnijos patogumą gyventojams, nustatyti 
ir įvertinti gyvenimo kokybės lygį, galimybę gyventi 
ekologiškoje ir darnioje aplinkoje. Tyrime akcentuojami 
miestiečių kasdieniai poreikiai, kuriuos jie gali įvertinti 
patys – infrastruktūra, viešasis transportas, švietimas, 
apsipirkimas; įvertinami objektyvūs (statistiniai) rodik-
liai, taip pat labai svarbūs miestiečiams – nusikalstamu-
mas, nekilnojamojo turto kaina, įsidarbinimo galimybės; 
atkreipiamas dėmesys į ekologinio gyvenimo principus – 
galimybė pasiekti darbovietę ar miesto centrą viešuoju 
transportu, triukšmo problemos, šiukšlių rūšiavimo inf-
rastruktūros sukūrimas. Visa tai leidžia įvertinti gyvena-
mųjų rajonų, o kartu ir Vilniaus miesto darnos lygį, 
gyvenamuosius rajonus palyginti tarpusavyje. 

Siekiant įžvelgti ir tiksliau įvertinti teigiamų ar nei-
giamų pokyčių tendencijas, gauti rezultatai palyginami su 
mokslininko J. Šaparausko disertacijoje 2004 metais at-
liktu Vilniaus miesto vidinės darnos tyrimu, kurio pa-
grindas buvo kompetentingų ekspertų vertinimai. Šiame 
darbe vidinės darnos tyrimas labiau atspindi realią situa-
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ciją, kadangi apklausiami būtent tų seniūnijų gyventojai, 
tiriama jų nuomonė. 

 

4 pav. Vilniaus miesto tiriamų seniūnijų išsidėstymas tiriamų 
kriterijų atžvilgiu  
Fig. 4. Rotation of estimated residential areas according to the 
system of criterion 

Atlikus daugiakriterinę analizę paaiškėjo (žr. 4 
pav.), kad pagal sudarytą kriterijų sistemą geriausius 
rezultatus surinko Justiniškių mikrorajonas – tai kompak-
tiškas, tankus rajonas, turintis savo traukos centrą ir gerą 
susisiekimą, sudarytos puikios galimybės aktyviam lais-
valaikiui, vaikų mokslui, netoliese yra rekreacinės zonos, 
žalieji plotai.  

Blogiausiai iš tiriamųjų seniūnijų buvo įvertintas 
Viršuliškių mikrorajonas. Apibendrintai galima išskirti 
šias priežastis: respondentams nepatogumų sukelia ilgai 
trunkanti kelionė į darbo vietą, palyginti aukštas nusikals-
tamumo bei triukšmingumo lygis, prasta pastatų techninė 
būklė, lyginant su kitais gyvenamaisiais rajonais Vilniaus 
mieste. Tai, kad gyventojai daug laiko sugaišta kelionei į 
darbą rodo, jog sudėtinga rasti darbo aplinkinėse vietovė-
se, nėra gerai išvystytas verslas, nepakankamai tankus 
įmonių tinklas seniūnijoje. 

Darna pateiktų kriterijų ir tiriamų rajonų atžvilgiu 
taip pat pasižymi Šeškinė, Fabijoniškės, Karoliniškės – 
tai kompaktiškos miesto seniūnijos su gerai išvystyta 
infrastruktūra, susisiekimu, tačiau kiekvienas jų turi savo 
spręstinų problemų. 

Lyginant šio tyrimo ir mokslininko J. Šaparausko at-
liktą Vilniaus miesto vidinės darnos tyrimą, galima pas-
tebėti, kad keleto seniūnijų vertinimas yra labai panašus, 
o kai kurių ženkliai skiriasi. Mažiausias tyrimų skirtumas 
(vadinasi ir pokytis nuo 2004 iki 2010 metų) yra Fabijo-
niškių, Karoliniškių, Pašilaičių, Šeškinės ir Verkių mikro-
rajonuose. Progresas darnos srityje yra akivaizdus 

Justiniškių mikrorajone, o tuo tarpu regresiniai duomenys 
darnos atžvilgiu yra užfiksuoti Pilaitės, Viršuliškių ir 
Žirmūnų mikrorajonuose (5 pav.). 

 

 
5 pav. Tyrimo rezultatų palyginimas su mokslininko J. 
Šaparausko 2004 m. atlikto tyrimo rezultatais Vilniaus miesto 
vidinei darnai įvertinti 
Fig. 5. Research results comparison with scientist‘s J. 
Šaparauskas prepared research to evaluate the sustainability of 
Vilnius city in 2004 

Apibendrintai duomenis galima paaiškinti taip: Pi-
laitė yra vis dar nuo miesto stipriai atitrūkęs mikrorajo-
nas, kuriame neįvyko didelių pokyčių nei pačiame rajone, 
nei transporto sistemoje susisiekimui pagerinti; Viršuliš-
kių bendrosios problemos – triukšmas, nusikalstamumas, 
prasta pastatų techninė būklė; Verkiai – nors ir labai tei-
giamai vertinami dėl rekreacinių zonų, visgi yra per daug 
„išretėjęs“ rajonas, kuriame sunku kurti efektyvią ir kon-
centruotą infrastruktūrą. 

Išvados 
Darnaus miesto vidinės darnos įvertinimui, t.y. pasi-

rinktų gyvenamųjų rajonų vertinimui, buvo sudarytas 
kompleksinis modelis, apibūdinantis socialinio, ekono-
minio ir miesto aplinkos vystymo procesus. Tyrimui ap-
klausti pasirinktų seniūnijų gyventojai, sudaryta rodiklių 
sistema ir atlikti skaičiavimai daugiakriterinio proporcin-
go įvertinimo metodu. Gauti tyrimo duomenys palyginti 
su 2004 m. mokslininko J. Šaparausko atliktu Vilniaus 
miesto vidinės darnos tyrimu.  

Atlikti tyrimai parodė, kad rajonų patrauklumą le-
mia šie rodikliai: žaliųjų zonų plotai, geras susisiekimas 
su miesto centru ir darboviete, rajono saugumas, triukš-
mingumo lygis, graži ir tinkamai prižiūrima aplinka, vie-
šųjų įstaigų tinklas ir paslaugų pasiekiamumas.  

Tyrimu įrodyta, kad Vilniaus mieste geriausiai iš-
vystyti tie rajonai, kurie yra tankiausiai apgyvendinti: jie 
pasižymi gera infrastruktūra, susisiekimu, švietimo įstai-
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gų ir prekybos centrų gausa. Tačiau patys miesto gyven-
tojai geriau vertina atokiau nuo miesto centro, tačiau 
naujesnius ir ne tokius tankius gyvenamuosius rajonus. 
Tai lemia aukštą automobilizacijos lygį mieste, todėl 
užterštumas ir didelis triukšmas mieste, pailgėjusios ke-
lionės į miesto centrą ar darbovietę, automobilių parka-
vimas – svarbiausios miesto problemos. Aukštą 
automobilizacijos lygį taip pat lemia ypač neefektyvi 
viešojo transporto sistema. 

Remiantis tyrimu, pasirinktų kriterijų ir jų reikšmin-
gumo atžvilgiu, darniaus rajono savybėmis pasižymi 
Justiniškės, Šeškinė, Fabijoniškės. Šie rajonai yra tankūs, 
todėl gerai išvystyti: plati viešojo transporto infrastruktū-
ra, paslaugų spektras, mokyklų gausa, kelių tinklas. Nors 
aprūpinimas yra pakankamai aukšto lygio, šiuose rajo-
nuose yra jaučiama žaliųjų – rekreacinių zonų stoka. 

Tačiau miestas pirmauja pagal oro kokybės rodik-
lius, nes tai daug žaliųjų zonų turintis miestas, kurio di-
džioji dalis gamybinių pajėgumų yra sutelkta už miesto 
ribų. 
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ANALYSIS OF SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT 
ACCORDING TO THE EXAMPLE OF VILNIUS: 
PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVES 

A. Jonauskaitė 

Abstract 
In this article the concept of sustainable city is being ana-

lysed: comfort of the city to the residents, adjustment to the 
daily needs of people, complex salvation of economical and 
ecological problems, the management of sustainable city, com-
pact city features and problems of transportation system.  

In order to evaluate the level of sustainability in Vilnius 
and progress of it during the past few years, a research about 
residential areas was made: public opinion poll about the com-
fort and usability of the city was inquired, all data was pro-
cessed using complex proportional assessment of alternatives to 
evaluate 10 residential areas of Vilnius (Fabijoniškės, Jus-
tiniškės, Karoliniškės, Lazdynai, Pašilaičiai, Pilaitė, Šeškinė, 
Verkiai, Viršuliškės, Žirmūnai) according to the created criteri-
on system. 

Result of this research is compared with similar research 
made by scientist J. Saparauskas in order to reveal changes and 
progress in sustainability. J. Saparauskas research was based on 
opinion of qualified experts, in this case research is based on 
opinion of residents. Conclusions and offers are made at the end 
of article.  
Keywords: sustainable city, residential area, complex propor-
tional assessment, urban development. 


