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LIETUVOS VISUOMENĖS ERDVINĖS 
ORGANIZACIJOS KAITA - VISUOMENĖS 
STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ REZULTATAS 

• Kiekviena visuomenė tam  tikru savo raidos etapu turi optimalią 

erdvinės organizacijos raišką, kuriai esant ekonomika funkcionuoja 

optimaliai. Šitokia situaciją mes esame linkę vadinti erdvine ekonominės 

organizacijos pusiausvyra. 

• Keičiantis visuomenei, technologijoms ir kt. dalykams ši pusiausvyra 

kinta, o šis pokytis labiausiai išreikštas per darbo vietų ir gyventojų
migraciją (su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis visuomenei ir 

gamtai). 

• Rezultatas – nauja gyvenviečių sistema, kintantis antropogeninis 

kraštovaizdis ir t.t. Šis rezultatas priklauso tiek nuo visuomenės 

transformacijos (pokyčių variklis) tiek nuo erdvės kurioje ji vyksta 

(pokyčių šablonas).



GYVENVIEČIŲ SISTEMOS IR ŪKIO 
STRUKTŪROS SĄSAJOS

• Gyvenviečių sistema yra visuomenės raidos rezultatas, tiriant 

ją galima daug sužinoti apie visuomenės raidos sąlygas

• Gyvenviečių sistema yra ir visuomenės raidos veiksnys, todėl 

nuo to kur žmonės gyvena priklauso ir tai, kur ir ką žmonės 

dirba bei kiek uždirba.

• Miesto dydis įtakoja jo ūkio struktūrą, tad miestų hierarchija 

šalyje, daro įtaką jos ūkio struktūrai ir efektyvumui...  

• Nors daugelis pergyvena dėl dabartinių pokyčių – niekas niekada 

neįrodė, kad dabartinė Lietuvos gyvenviečių sistema yra „gera“ –

greičiau priešingai.... 



SVARBIAUSI ERDVINIAI POKYČIAI 
LSTC (IR NE TIK)  GEOGRAFŲ

DARBUOSE

• Sovietmečio gyvenviečių ir ypač miestų sistemos transformacija

link tokios, kuri būdinga liberalios ūkio politikos šalims 

(centralizacija, metropolizacija, vidutinių miestų mažėjimas....)

• Fizinė miestų plėtra labiausiai išreikšta priemiesčių augimu, dėl 

kurios LT miestai įgauna Vakarų šalims būdingą miesto 

struktūrą. 

• Visuomenės socialinės diferenciacijos didėjimo sąlygota sparti 

miestų erdvės transformacija, labiausiai išreikšta erdvinės 

segregacijos reiškiniais (išreikšta per gyventojų socialinės, 

tautinės ir kt.. sudėties teritorinių skirtumų didėjimą, uždarų
bendruomenių sk. didėjimą. Ir t.t.) 



UŽIMTIE J I , 
EMIGRANTAI ,
GYVENTOJŲ

SKAIČIUS 
1992 - 2017
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Vidaus migraci ja (žm. sk.)  į  didžiuosius Lietuvos 
miestus ir  iš  jų,  2010 – 2011 m. 
( S tat i st ikos  depa r ta m ento  duom enys )



Metropolių migraciniai  regionai ,  2016 m.
( Reg i st r ų  c entro  i r VM I  duom enys ;  M .  Shor i r  D.  Bur ne ika )



TARPTAUTINĖS IR VIDAUS MIGRACIJŲ ĮTAKA 

GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITAI 2001-2011 M. 

TARPTAUTINĖ VIDAUS



TARPTAUTINĖS EMIGRACIJOS DALIS MIGRANTŲ SRAUTE 
(VILNIUS KAIP ALTERNATYVA UŽSIENIUI) 



Pagrindinė problema ne emigracija o 
migracijos selektyvumas

• Migracija yra labai selektyvi. Yra aiškus ryšys tarp migracijos krypties ir
žmonių asmeninių charakteristikų.

• Lietuvoje vyksta gyventojų „išsirūšiavimas“. Mažiau „sėkmingi“ žmonės
„kaupiasi“ augimo potencialo neturinčiuose, dažniausiai kaimiškuose
regionuose, „sėkmingi“ žmonės koncentruojasi didžiųjų miestų-regionuose.

• Socio-erdviniai skirtumai pastebimai auga. Teritorijos, kurios jau dabar turi
mažiau palankias vystymosi sąlygas, tampa vis silpnesnėmis. Didėja
kontrastas tarp augančių ir besitraukiančių regionų.

• Tačiau šie reiškiniai nėra visuotiniai (ne visi išvykę yra senesni ir blogiau
išsilavinę,...) ir amžini.



Gyventojų  skaič iaus  ka ita ,  2001-2018 
(Registrų centro duomenys )

L ietuvos „ priemiest izac i ja“  – stat ist iška i ,  soc io log iškai i r  
kita ip  ignoruojamos erdvės



GYVENTOJ Ų SK. 
KAITA MIESTUOSE 
1990  - 2018

Map authors: R. Ubarevičienė 
and D. Burneika



GYVENVIEČIŲ SISTEMŲ KAITA SOCIODEMOGRAFINIAI POKYČIAIBALTIJOS ŠALYS

MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ GYVENTOJŲ TERITORINIS PASISKIRSTYMAS 
URBANISTINĖJE HIERARCHINĖJE SISTEMOJE

MIESTŲ SISTEMOS:
Lietuvoje – policentrinė
Latvijoje – monocentrinė
Estijoje – pusiau monocentrinė

Rūta Ubarevičienė
Disertacijos gynimas

2018



2011

Gyventojų dalis 1989 2011

Vilnius 15.7% 17.2%

Tallinn 30.6% 30.4%

Riga 34.1% 34.0%



1989-2011

6 miestuose gyv. sk. augo 

Šalys neteko 23% gyventojų

Estija -26%, Latvija -24 %, Lietuva -

19% 

Talinas -17,5%, Ryga -29,3%, 

Vilnius -8,5%



GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITA BALTIJOS ŠALIŲ 
MIESTUOSE 2001-2011 M.

Rūta Ubarevičienė
Disertacijos gynimas

2018



Tyrimai miestų mažėjimo tematika: tyrimo objektas Šiaulių miestas

▪ Ypatybė, nusakanti miesto 
mažėjimą – gyventojų skaičiaus 
mažėjimas

▪ Pagrindinės miesto mažėjimą 
lemiančios priežastys –
ekonominės

Gyventojų skaičiaus 
mažėjimas Šiaulių mieste, 
Šiaulių apskrityje bei bendrai 
Lietuvoje

Deindustrializacija Nedarbas

Emigracija Senėjimas

Neigiama natūrali 
kaita



Tyrimai miestų mažėjimo tematika: tyrimo objektas Šiaulių miestas

Deindustrializacija Nedarbas

Emigracija Senėjimas

Neigiama natūrali 
kaita

Miesto gyventojų amžiaus struktūros kaita:
tampa „vyresnio amžiaus moterų“ miestu



Miesto valdžios pastangos „kovoti“ su mažėjimu

• Studijų subsidijavimas (atidirbti 3 m. Šiauliuose)

• Jaunoms šeimoms parama įsigyjant būstą

• Kraitelis gimusiam vaikui

• Parama atvykusiems jauniems specialistams 
dirbti viešame sektoriuje

• Specialios programos mokyklose emigrantų 
vaikams

Naujų jaunų gyventojų 
pritraukimas

• Šiaulių LEZ‘o stiprinimas

• Šiaulių pramonės parko vystymas

• Verslumo skatinimo programos (jaunimui, vyresnio 
amžiaus gyventojams)

• „Ekonominio proveržio“ strategijos parengimas

Ekonomikos vystymas

• Inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas: miesto 
pagrindinės aikštės, kelių, alėjų, pėsčiųjų ir dviračių 
takų, vandens ir šildymo sistemos

• Renovacijos projektų skaičiaus didinimas

• Apleistų pastatų griovimas / transformavimas (pvz. 
į senelių namus)

Infrastruktūros 
atnaujinimas



Tyrimai miestų mažėjimo tematika: tyrimo objektas Šiaulių miestas

▪ Šiauliai save mato kaip „jaukų, 
žalią šeimų miestą“

▪ Nors statistikos skaičiai rodo 
liūdną tendenciją, tačiau miesto 
atstovai „piešia“ šviesią ateitį 
miestui

▪ Sustabdyti miesto mažėjimą šiuo 
metu atrodo labiau „misija 
neįmanoma“ (žiūrint į bendras 
šalies tendencijas), tačiau 
padaryti jį geresne ir jaukesne 
gyvenama vieta likusiems 
gyventojams vis dar galima ☺Nuotr.: Pociūtė-Sereikienė, plakato aut: E.Narbutaitė



I I . MIESTŲ PLĖTRA IR JŲ ERDVĖS 
TRANSFORMACIJA

Metropolinių miestų, atliekančių
šalies ekonominių vartų funkcijas 

fizinė plėtra per menkai 

reguliuojamą priemiesčių plėtrą ir 

jų erdvės socio-erdvinė
transformacija yra pagrindiniai 

teritoriniai procesai, intensyviai 

vykstantys visose pokomunistinėse 

šalyse neoliberalios ekonominės 

politikos sąlygomis.  



VILNIAUS PRIEMIESČIŲ PLĖTRA 2009 – 2019 (LEIDIMAI 
STATYBAI (GEOKODUOTA PAGAL INFOSTATYB A .LT

DUOMENIS )



Rezidencinės diferenciacijos kaita – miesto 
plėtros rezultatas (pvz.  etninių grupių 

koncentracijos kaita)



Politinė diferenciacija Vilniaus metropolinėje erdvėje

Dešiniųjų partijų palaikymo kaita 2000 – 2012 (kartu su A. Baranauskaitė) 



Socialinė segregacija miestų erdvėje



Edukacinė ir etninė diferenciacija



Nekvalifikuoti darbuotojai ir etninės mažumos 
Vilniaus mieste 2011 (bendraautorius V. Valatka) 

Vilniuje statistinis lietuvis turi 3,5 kartus didesnę tikimybę turėti aukštąjį 
išsilavinimą nei lenkas



Katalikai ir netikintys 2011



Sovietiniai mikrorajonai – stagnuojančios ar lėtai 
degraduojančios erdvės?

Gyvenančių sovietiniuose daugiabučiuose dalis, kaiminystėse %



GYVENTOJŲ SENĖ J IMAS – PAGRINDINĖ SOCIO-
DEMOGRAFINĖS KAITOS CHARAKTERISTIKA. 

KITAIS ASPEKTAIS (SOCIALINIU, ETNINIU, 
IŠSILAVINIMO) ŠIOS TERITORIJOS BEVEIK 

NESIKEIČIA, TAD BENDRAME „GERĖ JANČIO“ 
VILNIAUS KONTEKSTE JOS ATRODO VIS 

PRASČIAU.. .



ETNINIŲ GRUPIŲ KONCENTRACIJA 
L IETUVIAI - NAUJOSE ERDĖVĖSE

LENKAI - SENUOSE PRIEMIESČIUOSE 
RUSAI – SOVIETINIUOSE 7 -O IR  8  –O DEŠ IMTMEČIO  

MIKRORAJONUOSE

Lietuviai Lenkai Rusai 



DAUGIABUČIŲ
RENOVACIJA, PAGAL 

BŪTŲ SK. 
KUO DIDESNIS NAMAS TUO 

PIGIAU, BET V ILNIUJE , 
MATYT,  KUO MAŽIAU 

KAIMYNŲ , TUO LENGVIAU 
SUSITARTI . .
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DAUGIABUČIŲ
RENOVACIJA PAGAL 

NAMO PADĖT Į . 
VILNIUJE DOMINUOJA 
PRIKLAUSOMYBĖ NUO 
RAJONO „PRESTIŽO“



Aptvertos ir saugomos (uždarosios) 
gyvenvietės tampa naujojo gyvenimo stiliaus ir fizinės bei 

socialinės segregacijos simboliais.

Bendorėliai. Nuotr.: Pociūtė-Sereikienė

Neries kilpos.Nuotr.: G. Pociūtė-
Sereikienė

Vilnius 
MR

Pagrindiniai atributai:
1) gyvenvietę juosianti tvora;   2) vaizdo kameros ir/ar visą
parą budintys darbuotojai

Neries kilpos. Nuotr.: D. Krupickaitė

Neries kilpos. Nuotr.: L. Peciukonytė

Bendorėliai. Nuotr.: Š. Šiškevičius



Aptvertos ir saugomos gyvenvietės Lietuvoje:

▪ Pirmoji uždara gyvenvietė – Turniškės

▪ Šio tipo gyvenviečių daugiau nei 30 priskaičiuojame

▪ Labiausiai prestižinės Lietuvos gyvenvietės: Laurai ir Didieji Gulbinai 

▪ Pirmoji komercinė uždara gyvenvietė – Bendorėliai
Projektas 
iki šiol 
nebaigtas

Bendorėliai. Nuotr.: Pociūtė-Sereikienė



Pagrindiniai tyrimo akcentai:

▪ Naujai pastatytos aptvertos ir saugomos gyvenvietės iliustruoja ne tik fizinę
(išreikštą tvora ar siena) atskirtį, tačiau akivaizdūs ir socialinės atskirties
aspektai: šiuose kvartaluose kuriasi aukštesnio išsilavinimo, turtingesni,
jaunesni, geresnius darbus turintys gyventojai.

▪ Priežastys, kodėl gyvenimui pasirenkami šie kvartalai: privatumas, saugumas,
bendruomeniškumas, siekis gyventi „tarp tokių pačių“, graži aplinka, gera
investicija.

▪ Nėra viešos nuomonės dėl uždarų gyvenviečių kūrimosi.

▪ „Miestai kaime“: mažai sąsajų su kaimiška vietove, dažniausiai atlieka
„miegamojo rajono“ funkciją.

▪ Aptvertų ir saugomų kvartalų plitimas Lietuvoje nelaikomas problema.

Bendorėliai. Nuotr.: D.Krupickaitė



• Socioekonominės struktūros kaita su visomis
erdvinėmis pasekmėmis yra neišvengiama ir
nuolatinė. Valstybės galimybės paveikti šį
procesą yra labai ribotos, brangios ir
dažniausiai mažai efektyvios.

• Pasekmės priklauso ir nuo atskirų veikėjų
(viešų ir privačių) veiksmų, todėl konkrečios
teritorijos raidos scenarijaus negalime tiksliai
numatyti. (Pvz., visuotinė periferijos
depopuliacija, nereiškia, kad mažės kiekvienas
kaimas).

• Tad kiekvienos vietos (miesto, kaimo, namo)
likimas yra dviejų jėgų rezultatas. Makro lygio
procesus suvaldyti labai sunku, todėl įvairūs
veiksmai padedantis „vietoms“ geriau reaguoti
į globalius iššūkius, gali būti žymiai efektyvesni,
nei bandymai reguliuoti „visumą“.

• Kita vertus, jei visuomenės diferenciacija išliks,
ji neišvengiamai atsispindės ir erdvėje



• Gyventojų persiskirstymas (migracija) taip pat yra 
neišvengiamas ir, iš esmės, pozityvus reiškinys, tačiau jis turi 
ir neigiamų pasekmių, tad valstybės (ir ES) užduotis, migracijų 
teikiamą naudą „protingai“ perskirstyti.

• Esmė ne tai kiek žmonių gyvena, o tai kokie žmonės ir kaip 
gerai gyvena vienoje ar kitoje vietoje, regione, šalyje. 

• Tiek augantys, tiek mažėjantys regionai nėra savaime dėl to 
geri ar blogi,  - tokie tik mūsų kuriami jų įvaizdžiai. 
Paradoksalu, bet iš Vilniaus augimo mažiausiai išlošia 
vilniečiai...

• Mažėjimas (gyv. sk) – tai ne tik problema, bet ir galimybė, tad 
tiek savivaldos, tiek visos valstybės užduotis padėti tokioms 
vietoms „mažėti protingai“. 

Trumpi pastebėjimai



Dėkojame už dėmesį!


