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Įvadas
Šioje analizėje yra apžvelgiama apklausa, kuri yra dalis viešosios konsultacijos, atliktos projekto „Darnaus
vystymosi tikslų integravimas į teritorijų planavimą“ metu.
• BENDRAS PROJEKTO TIKSLAS: Remiantis 11-u JT Darnaus vystymosi tikslu (DVT) „Darnūs miestai ir
bendruomenės“ ir jo ryšiu su kitais DVT, paruošti metodologiją, kaip taikyti darnaus vystymosi principus
teritorijų planavimo rengimo ir įgyvendinimo procesuose.
• PAGRINDINIS APKLAUSOS TIKSLAS: Išsiaiškinti DVT žinomumą tarp su miestų planavimu susijusių
ekspertų, įvardinti ekspertų išskiriamą darnaus miestų vystymosi problematiką DVT sistemos rėmuose,
išryškinti prioritetinius DVT 11 uždavinius ir sąsajas su kitais DVT.
• ANTRINIS APKLAUSOS TIKSLAS: suteikti ekspertams galimybę identifikuoti, kaip jų veiklos yra susijusios
su darniu miestų vystymųsi ir DVT bei pasiekti daugiau suinteresuotų šalių ir didinti DVT žinomumą,
supažindinti plačiau su šia tema.
• METODAI: Internetinė apklausa buvo vykdoma 2018 m. liepos 27 – rugpjūčio 6 d. Šiuo laikotarpiu savo atsakymus
pateikė 68 respondentai. Apklausa buvo skleidžiama el. paštu ir per socialinius tinklus, pirmiausiai orientuojantis į
ekspertus. Anoniminę apklausą sudarė 15 klausimų. Analizei naudoti paprasti statistiniai metodai (uždari klausimai)
ir kokybiniai metodai (atviri klausimai), vėliau duomenys susisteminti ir aprašyti.
• PASTABOS: Vertinant apklausos rezultatus ir išvadas reikia turėti omeny mažą imtį (nors tikslinė auditorija ir buvo
tik temos ekspertai), taip pat galimai ribotas respondentų žinias apie DVT ir ką būtent apima kiekvienas iš DVT 11
uždavinių. Respondentai turėjo galimybę apklausą pildyti anonimiškai, bet nusprendusieji palikti savo kontaktinius
duomenis, tikėtina, galėjo į klausimus atsakyti kitaip nei visiškai anonimiškoje apklausoje.
Plačiau apie DVT, įskaitant DVT 11, bei kitą informaciją (esamos situacijos ir gerųjų užsienio praktikų analizę, kalbant
apie DVT integravimą ir lokalizavimą) rasite projekto puslapyje.
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Pav. 1. Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai

DVT 11 DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS UŽDAVINIAI*
11.1. Iki 2030 metų užtikrinti visiems galimybes turėti tinkamą, saugų ir prieinamą būstą ir naudotis būtiniausiomis
paslaugomis, taip pat atnaujinti lūšnynus.
11.2. Iki 2030 metų suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis, pasiekiamomis ir darniomis transporto sistemomis
visiems, gerinant kelių eismo saugumą, ypač plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų,
moterų, vaikų, asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių poreikiams.
11.3. Iki 2030 metų didinti įtraukią ir darnią urbanizaciją bei visų dalyvavimu pagrįsto, kompleksinio ir darnaus gyvenviečių
planavimo ir valdymo gebėjimus visose šalyse.
11.4. Didinti pastangas apsaugoti ir išsaugoti pasaulio kultūros ir gamtos paveldą.
11.5. Iki 2030 metų smarkiai sumažinti su gaivalinėmis nelaimėmis susijusių mirčių ir jų paveiktų žmonių skaičių, taip pat
labai sumažinti tiesioginius ekonominius nuostolius, susijusius su pasauliniu bendruoju vidaus produktu, kuriuos sukelia
gaivalinės nelaimės, įskaitant su vandeniu susijusias gaivalines nelaimes, sutelkiant dėmesį į neturtingųjų ir pažeidžiamoje
padėtyje atsidūrusių žmonių apsaugą.
11.6. Iki 2030 metų sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro
kokybei bei komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui.
11.7. Iki 2030 metų suteikti visuotinę galimybę naudotis saugiomis, įtraukiomis ir prieinamomis žaliomis ir viešomis
erdvėmis, pirmiausia moterims ir vaikams, pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia.
11.a. Remti teigiamus ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius miesto, priemiesčių ir kaimo vietovių ryšius stiprinant
nacionalinės ir regioninės plėtros planavimą.
11.b. Iki 2020 metų labai padidinti miestų ir gyvenviečių, patvirtinančių ir įgyvendinančių integruotą politiką ir planus,
susijusius su įtrauktimi, veiksmingu išteklių naudojimu, migracija ir prisitaikymu prie klimato kaitos bei atsparumu
gaivalinėms nelaimėms, skaičių, kurti ir įgyvendinti holistinį gaivalinių nelaimių rizikos valdymą visais lygiais remiantis
Sendajaus gaivalinių nelaimių rizikos sumažinimo programa 2015–2030 metams.
11.c. Remti mažiausiai išsivysčiusias šalis, įskaitant finansinės ir techninės pagalbos teikimą, naudojantis vietinėmis
medžiagomis statančias tvarius ir atsparius pastatus.

*Šaltinis:
JT GA rezoliucija

Turinys

1. Apklausos rezultatų
apžvalga
A.
B.
C.
D.

Respondentai
Respondentų žinios apie DVT
Kaip vystosi Lietuvos miestai?

Šiandienos problematika ir ateities
iššūkiai: DVT 11 uždaviniai

E. Sąryšiai su kitais DVT

2. Rezultatų diskusija

3. Išvados iš pusiau
struktūruotų interviu

5

Sąvokos ir santrumpos
Darnaus vystymosi tikslai (DVT, angl. Sustainable development goals,
SDGs) – tai 17-a Jungtinių Tautų 2015 m. priimtų globalių tikslų, kuriais
siekiama iki 2030 m. panaikinti skurdą, užtikrinti taiką, visų pasaulio
gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę, nepaliekant nieko užnugaryje,
bei saugoti planetą ir kovoti su klimato kaita.

•
•
•
•
•
•

JT – Jungtinės Tautos
LR – Lietuvos Respublika
LRBP – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
n – respondentų skaičius
NPP – Nacionalinė pažangos programa
NVO – nevyriausybinės organizacijos

6

1.

Apklausos
rezultatų
apžvalga

Respondentų profilis ir žinios apie DVT
Kaip vystosi Lietuvos miestai,
problematika ir iššūkiai
DVT11 ir sąsajos su kitais DVT

A. RESPONDENTAI (1)
Trys apklausos klausimai buvo skirti nustatyti respondentų profiliui: respondentų buvo klausta, (1)
kokiame mieste ar miestelyje jie gyvena, (2) kokiame sektoriuje jie dirba ir (3) ar jų
darbas yra susijęs su miestų planavimu.
Didžioji dalis respondentų gyvena trijuose didžiuosiuose miestuose (iš jų Vilniuje – 42). Regionų
centruose gyvena 4 respondentai, o mažesniuose miesteliuose ir kaimuose gyvena 12 respondentų.
5,6%
16,7%

Vilnius*, Kaunas, Klaipėda

5,6%

72,2%

Šiauliai, Panevėžys ir likę regionų
centrai**
Mažesni miesteliai ir kaimai
Kita

Pav. 2. Kur gyvena apklausos respondentai? n=68 (visi respondentai)
*Vilnius dominuoja, nes didžioji dalis dirbančiųjų su nacionaline politika ar privačiame sektoriuje yra įsikūrę būtent čia.
**tai Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena (pagal VRM Baltąją knygą). NB kai kurie respondentai paminėjo
daugiau nei vieną gyvenvietę, Kita – anoniminiai/užsienis.
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A. RESPONDENTAI (2)
Daugiausiai respondentų dirba privačiame sektoriuje (20), tada seka miesto ir rajono
savivaldybės (17) bei Vyriausybė ir ministerijos bei joms pavaldžios institucijos (16); NVO ir
akademijoje dirba po 7 respondentus.
Apie 43 proc. atsakiusiųjų (29) dirba tiesiogiai su miestų planavimu, dar beveik 27 proc. (18)
netiesiogiai prisideda prie miesto valdymo ir planavimo – kartu tai sudaro apie 70 proc. visų
respondentų. Likusiųjų, tikėtina, interesas labiau susijęs su DVT bendrai.
4,3%
Vyriausybėje, ministerijoje ar
joms pavaldžiose institucijose

10,0%

22,9%

Miesto/rajono savivaldybėje
Privačiame sektoriuje

10,0%

26,5%

Nevyriausybinėje
organizacijoje

28,6%

24,3%

Taip

2,9%

Universitete ar tyrimų
institute
Kita

Pav. 3. Kur dirba apklausos respondentai?
n=66, respondentai galėjo rinktis kelis
atsakymų variantus

27,9%

Ne

42,6%
Dirbu kitoje srityje,
tačiau netiesiogiai
prisidedu prie miesto
aplinkos gerinimo
Kita

Pav. 4. Ar jūsų darbas yra tiesiogiai susijęs
su miestų planavimu? n=68
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B. RESPONDENTŲ ŽINIOS APIE DVT (1)
Į klausimą, ar teko anksčiau girdėti apie Darnaus vystymosi tikslus, TEIGIAMAI atsakė 58
respondentai (iš 68), likusieji dešimt atsakė NEIGIAMAI. Iš šių dešimties 4 buvo iš privataus
sektoriaus (penktadalis visų šios kategorijos respondentų), 3 iš savivaldybių (18 proc.), po du iš
Vyriausybės/ministerijų (12,5 proc.) ir akademijos (30 proc.). Tačiau girdėjusių ir negirdėjusių
apie DVT proporcijas reikėtų vertinti atsargiai dėl mažos skirtingų sektorių kategorijų imties.
Didžioji dalis respondentų apie DVT girdėjo darbinėje veikloje.
2016 m. atliktos apklausos metu tik 4 proc. visų Lietuvos gyventojų žinojo, kas yra DVT, 16 proc.
apklaustųjų apie tai buvo kažką girdėję, tad 85 proc. gauti čia apžvelgiamos apklausos metu yra
įdomus rezultatas.

85 %

respondentų buvo
anksčiau girdėję apie
Jungtinių Tautų
Darnaus vystymosi
tikslus (n=68)
Pav. 5. Kur respondentai girdėjo apie DVT?
n=58, respondentai galėjo rinktis kelis
atsakymų variantus

Darbinėje veikloje

4,3%

8,7%
Papildomos nuo darbo
veiklos metu

14,1%

44,6%

Žiniasklaidoje
Akademinėje aplinkoje

15,2%

Iš šeimos / draugų

13,0%

Kita
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B. RESPONDENTŲ ŽINIOS APIE DVT (2)
Jeigu jūsų darbas arba papildoma nuo darbo veikla susijusi su
Tikslų / konkretaus Tikslo siekimu, pakomentuokite plačiau,
kokioje srityje yra ši veikla, su kokiu (-iais) Tikslu (-ais) ir kaip ji
yra susijusi? (n=50)
Turint omenyje apklausos tikslinę auditoriją, nenuostabu, jog didžiosios dalies respondentų veikla
glaudžiausiai siejasi su DVT 11 – teritorijų planavimu, architektūra ir urbanistika ir/ar politikos formavimu.
Dalis respondentų konkrečiai paminėjo DVT 11 kaip pagrindinį tikslą prie kurio jie dirba, įvardindami ir
jiems aktualiausius uždavinius, susijusius su darniu miestų planavimu.
Bendruomenės būrimas ir įtraukimas, darnaus vystymosi švietimas (DVT 4) bei socialiai atsakingas verslas
buvo kiti dažnai pasikartojantys atsakymai.
Kiti respondentų konkrečiai įvardinti DVT buvo 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17; 12 ir 13 pasikartojo po porą kartų.
Dalis respondentų sakė, jog domisi ar dirba su darniu vystymusi apskritai.
Su DVT 11 susiję atsakymai buvo detaliausi, bet apskritai atsakymuose buvo mažai konkretumo: priemonės
paminėtos tik labai bendrai, paminėjus DVT integravimą į konkretaus miesto strateginį ar teritorinį planavimą
neišsiplėsta ką būtent tai reiškia ir kaip to siekiama.
Kita vertus, bendrai imant visus atsakymus matosi, jog DVT kalba nėra visiškai svetima, o pagrindiniai DVT
11 elementai (įtraukimas, darnus planavimas, viešosios erdvės, darnus judumas) taip pat yra suprantami ir
pažįstami.
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C. KAIP VYSTOSI
LIETUVOS MIESTAI? (1)
Absoliučios daugumos apklaustų ekspertų
nuomone, Lietuvos miestai NĖRA vystomi
darniai – taip atsakė 59 respondentai; 9
respondentų nuomone Lietuvos miestai
YRA vystomi darniai.
Pastarieji respondentai tokios savo nuomonės
nepagrindė išsamiais komentarais. Tuo tarpu
savo pasirinkimą plačiau pakomentavo 54
respondentai, manantys, jog miestai yra
vystomi nedarniai.

87 %

respondentų mano, jog šiandien Lietuvos
miestai NĖRA vystomi darniai (n=68)
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C. KAIP VYSTOSI LIETUVOS MIESTAI? (2.1)
MESTŲ DARNAUS VYSTYMOSI PROBLEMINĖS SRITYS
Kodėl, Jūsų nuomone, Lietuvos miestai vystomi (ne)darniai?
Pakomentuokite plačiau savo atsakymą (n=55)
Visos ekspertų įvardintos problemos buvo suskirstytos į tris problemų arealus, o šie į 13 probleminių
sričių (Pav. 6).
Daugiausiai nedarnus miestų planavimas ir vystymas buvo siejamas su planavimo kultūra ir
kompetencijomis (Pav. 7a), o tiksliau, tiek savivaldybės darbuotojų, tiek vystytojų ir planuotojų, tiek
infrastruktūros naudotojų žinių apie darnų vystymą (kai ekonominė nauda yra derinama su socialine
gerove ir aplinkos kokybe) stoka.
Nedarnaus miestų planavimo priežastys buvo mažiau siejamos su būstu, viešosiomis erdvėmis, klimatu
ir energija. Ekspertai paminėjo šias problemas tik kitų, tikėtina aktualesnių, sričių kontekste. Pavyzdžiui,
būsto klausimas buvo minimas kalbant apie augančią socialinę atskirtį ir įvardijant, kad egzistuoja
socialinio būsto trūkumas miestų centruose, viešosios erdvės buvo minimos kalbant apie chaotišką
gyvenamųjų rajonų užstatymą, o su klimatu susijusios problemos dažniausiai buvo minimos kalbant
apie automobilių sukeliamą taršą bei institucinę aplinką ir planavimo poveikio aplinkai vertinimo
nešališkumą ir kokybę.
Problema 1

Problemų
arealas

Probleminė
sritis

Problemų
kategorija

Problema 2

Problema ...

Pav. 6. Hierarchinė
problemų klasifikacijos
sistema
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C. KAIP VYSTOSI LIETUVOS MIESTAI? (2.2)
MIESTŲ DARNAUS VYSTYMOSI PROBLEMINĖS SRITYS
VALDYMO
SISTEMA

REGIONŲ PLĖTRA.
SAVIVALDYBIŲ FINANSAI
2%

TARPSEKTORINIS
BENDARDARBIAVIMAS
2%

SOCIALINĖ GEROVĖ IR
VIETOS EKONOMIKA
9%

TEISINĖ IR INSTITUCINĖ
APLINKA, REGULIAVIMAS
7%

BŪSTAS IR BŪTINOSIOS
PASLAUGOS
2%

STEBĖSENOS SISTEMOS.
PLANAVIMO KOKYBĖS
VERTINIMAS
3%

TEMINIAI
PRIORITETAI

JUDUMAS IR
SUSISIEKIMO
INFRASTRUKTŪRA
8%

Pav. 7a. Problemų
arealai ir probleminės
sritys (priežastys),
pasak ekspertų, kodėl
Lietuvos miestai ir
gyvenvietės vystomi
nedarniai

VIEŠOSIOS ERDVĖS
2%
MIESTŲ PLANAVIMAS,
DIZAINAS
17%

URBANISTINĖ IR
TERITORINĖ POLITIKA IR
VALDYMAS
8%

KLIMATAS, ENERGIJA,
APLINKA
6%

PLANAVIMO KULTŪRA IR
KOMPETENCIJOS
27%

DALYVAVIMAS IR
VISUOMENĖS
ĮTRAUKIMAS Į
PLANAVIMO PROCESUS
7%

PLANAVIMO
PROCESAI
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C. KAIP VYSTOSI LIETUVOS MIESTAI? (2.3)
MIESTŲ DARNAUS VYSTYMOSI PROBLEMINĖS SRITYS
Pav. 7b. išryškina kiekybiškai, kiek respondentų paminėjo problemas patenkančias į vieną ar kitą
probleminę sritį (kurios buvo suskirstytos į smulkesnes kategorijas) ir kiek problemų patenkančių į vieną
ar kitą probleminę sritį respondentai paminėjo. Pavyzdžiui, svarbiausia probleminė sritis buvo Planavimo
kultūra ir kompetencija: čia 33 respondentai (60 proc.) įvardino 60 problemų patenkančių po šia sritimi.
Tuo tarpu Miestų planavimas ir dizainas taip pat turėjo 60 paminėjimų, bet apie šios srities problemas,
palyginimui, kalbėjo tik 24 respondentai (apie 44 proc.).
Reikėtų turėti omeny, jog „problemos“ nebūtinai buvo unikalios, t.y. respondentai nepaminėjo 60
skirtingų probleminių dalykų kalbėdami apie Planavimo kultūrą ir kompetenciją, didžioji dalis kalbėjo
apie labai panašius iššūkius. Konkrečiai visos šios srities problemos pateko į 4 kategorijas (Pav. 6):

▸
▸

Žinių, ekspertinių įžvalgų, kompetencijų darnaus vystymo srityje trūkumas

▸

Biurokratinių procesų perteklius, kuris trukdo aktyviam, inovatyviam, kūrybiniam darbui, bendruomenių
įtraukimo veikloms ir kompetencijų kėlimui

▸

Ilgalaikės perspektyvos planavime trūkumas

Sisteminio valdymo miesto lygmenyje bei tam parengtų specialistų trūkumas („Darni plėtra suprantama tik
per ekonominio efektyvumo pusę, tik formaliai tenkinant aplinkosauginius reikalavimus ir ignoruojant sociokultūrinius poreikius“)

Tokiu pat būdu buvo analizuojamos ir kitos įvardintos probleminės sritys.
Pav. 7b. spalvos referuoja į probleminius arealus išskirtus Pav. 7a. Iš diagramos matyti, jog arealas
Planavimo procesai matomas kaip svarbiausias / problematiškiausias; antroje vietoje galėtų būti
Teminiai prioritetai, kuriuos į viršų kelią Judumas ir Socialinė gerovė. Mažiausiai dėmesio sulaukė
Valdymo sistema ir jos trūkumai kalbant apie darnesnio miestų vystymosi skatinimą ir užtikrinimą.
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Atskirų
problemų
paminėjimai, sk.

MIESTŲ DARNAUS VYSTYMOSI
PROBLEMINĖS SRITYS

≥ 50
≥ 30
≥ 20

70
Iki 10
MIESTŲ
PLANAVIMAS,
DIZAINAS

60

50

VIEŠOSIOS
ERDVĖS
REGIONŲ
PLĖTRA.
SAVIVALDYBIŲ
FINANSAI

Pav. 7b. Probleminės
sritys: kiek kartų
įvardintos susijusios
problemos ir kiek
respondentų jas
įvardino

URBANISTINĖ
IR TERITORINĖ
POLITIKA IR
VALDYMAS

JUDUMAS IR
SUSISIEKIMO
INFRASTRUK
TŪRA

SOCIALINĖ GEROVĖ IR VIETOS EKONOMIKA

20

DALYVAVIMAS IR VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į
PLANAVIMO PROCESUS

BŪSTAS IR
BŪTINOSIOS
PASLAUGOS

10

Probleminės sritys
ir po jomis
patenkančių
problemų
paminėjimų sk.

STEBĖSENOS
SISTEMOS.
PLANAVIMO
KOKYBĖS
VERTINIMAS

40

30

PLANAVIMO
KULTŪRA IR
KOMPETENCIJOS

≥10

KLIMATAS, ENERGIJA, APLINKA

TEISINĖ IR INSTITUCINĖ
APLINKA, REGULIAVIMAS

TARPSEKTORINIS BENDARDARBIAVIMAS
0

10

20

30

40

50

60

70

Paminėjo
respondentų, %
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C. KAIP VYSTOSI LIETUVOS MIESTAI? (3)
PRIEMONĖS
Ko, Jūsų nuomone, šiandien trūksta norint užtikrinti darnų Lietuvos
miestų vystymąsi? Galite pasirinkti daugiau nei vieną variantą (n=68)
Bendro suvokimo apie darnų vystymąsi didinimas buvo dažniausiai pasirinkta
priemonė, antroje vietoje esančią Nacionalinės urbanistinės ir teritorinės politikos
formavimą aplenkusi 19 proc., o trečioje vietoje esančią Politinės valios didinimą – 22
proc. Mažiausiai populiarūs pasirinkimai – Teisinė ir Stebėsenos sistemos.
90
80

79,4

70

60,3

% respondentų

60

Pav. 8. Ko šiandien
trūksta darnesniam
miestų ir gyvenviečių
vystymuisi, %
respondentų?
n=68, respondentai
galėjo rinktis visus
tinkamus variantus

57,4
48,5

50
40

42,6

39,7
32,4

30
20

10,3

10
0

Didinti bendrą
suvokimą apie
darnų miestų
vystymąsi ir jo
naudą

Nacionalinės
urbanistinės ir
teritorinės
politikos, kuri
skatintų darnią
urbanizaciją

Politinės valios

Glaudesnio
Glaudesnio
Teisinės ir
Darnaus vystymosi
bendradarbiavimo bendradarbiavimo
institucinės
miestuose normų
tarp viešojo,
tarp savivaldybių ir sistemos, kuria
užtikrinimo
privataus ir
su vietos
būtų užtikrinamas
stebėsenos
nevyriausybinio bendruomenėmis darnus miestų
metodikos
sektoriaus
vystymasis

Kita
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D. ŠIANDIENOS PROBLEMATIKA IR ATEITIES IŠŠŪKIAI
DVT 11 UŽDAVINIAI (1)
90
80

% respondentų
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11.3. Įtrauki ir
11.6.
darni
Sumažinti
urbanizacija
miestų
neigiamą
poveikį
aplinkai

Pav. 9. Kurie DVT 11
uždaviniai yra
aktualiausi Lietuvos
miestų ir gyvenviečių
vystymui(si), %
respondentų?

11.2. Saugios 11.a. Stiprinti 11.7. Prieiga 11.1. Saugus ir
ir
miesto, prie saugių ir prieinamas
prieinamos priemiesčių
įtraukių
būstas
transporto
ir kaimo
viešųjų
sistemos
vietovių
erdvių
ryšius

11.4.
Išsaugoti
kultūros
paveldą

11.4.
Išsaugoti
gamtos
paveldą

10

6

n=68, respondentai
galėjo rinktis iki 4
atsakymų variantų.
11.4 buvo išskirtas į
du pasirinkimus, 11.b
dėl jo mažesnio
aktualumo (stichinių
nelaimių rizikos
mažinimas) ir didelės
tematinės apimties
buvo praleistas.

11.5.
11.c.
Sumažinti Mažiausiai
gamtinių išsivysčiusių
grėsmių
šalių
neigiamas
rėmimas
pasėkmes

Apklausoje buvo pateikti du panašūs klausimai, kurie prašė respondentų išsirinkti Lietuvos miestų ir
gyvenviečių vystymui(si) aktualiausius DVT 11 Darnūs miestai ir bendruomenės
uždavinius. Pirmasis klausimas buvo apie ATEITĮ ir ilgalaikę perspektyvą iki 2050 m., antrasis –
apie ŠIANDIENOS problemas. Klausimai buvo išskirti turint omenyje planuojamą naujojo LRBP
koncepciją iki 2050 m.
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D. ŠIANDIENOS PROBLEMATIKA IR ATEITIES IŠŠŪKIAI
DVT 11 UŽDAVINIAI (2.1)
Skirtumai tarp ŠIANDIEN ir ATEITIES perspektyvų nėra žymūs: tendencijos, kurie uždaviniai yra
svarbiausi ar mažiau svarbūs bendrame kontekste, yra tapačios. 11.3. Įtrauki ir darni
urbanizacija bei 11.6. Sumažinti neigiamą miestų poveikį aplinkai sulaukė daugiausiai
pasirinkimų ir ekspertų buvo įvertinti kaip aktualiausi uždaviniai.
Trečia vieta tarp klausimų apsikeitė, nors skirtumas tarp pasirinkimų yra mažas. 11.2. Saugios ir
prieinamos transporto sistemos buvo matoma kaip trečia aktualiausia sritis ŠIANDIEN, tuo tarpu
11.a. Stiprinti ryšius tarp miestų, priemiesčių ir kaimų užėmė trečią vietą ATEITYJE.
Mažiausiai aktualiais uždaviniais abiejuose klausimuose buvo pasirinkti 11.c. Mažiausiai išsivysčiusių
šalių rėmimas ir 11.5. Sumažinti gamtinių grėsmių neigiamas pasekmes.
Iš viso keturių uždavinių svarba ATEITYJE padidėjo, keturių sumažėjo, dar dviejų liko tokia pati.
Didžiausi pokyčiai ŠIANDIEN  ATEITIS buvo užfiksuoti šiuose uždaviniuose:

•
•
•

11.2. Saugios ir prieinamos transporto sistemos: ↓ 10 proc.
11.5. Sumažinti gamtinių grėsmių neigiamas pasekmes: ↑ 9 proc.
11.7. Prieiga prie saugių ir įtraukių viešųjų erdvių: ↑ 10 proc.
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D. ŠIANDIENOS PROBLEMATIKA IR ATEITIES IŠŠŪKIAI
DVT 11 UŽDAVINIAI (2.2)
Kaip paaiškinti šiuos žymesnius pokyčius?
Kalbant apie 11.2, viešojoje erdvėje vis daugėja diskusijų apie švaresnį, efektyvesnį, alternatyvų
transportą, miestai ruošia darnaus judumo planus – tikėtina, kad gautas rezultatas atspindi šias
tendencijas ir jų sėkmingą įgyvendinimą praktikoje, todėl galima daryti prielaidą, jog todėl 11.2
ateityje matomas kaip mažiau probleminė sritis.
Tikėtina, kad 11.5 pokytis yra susijęs su vis populiaresnėmis klimato kaitos diskusijomis ir augančiu
šio globalaus iššūkio suvokimu tarp specialistų ir visuomenėje bei supratimu, kad klimato pokyčių
sukeliamos grėsmės miestuose tik stiprės ir todėl labai svarbu miestų erdvių planavime užtikrinti
miestų atsparumą.

11.7 pokytis gali būti susijęs su patogesnio, įtraukesnio, žalesnio miesto siekiamybe, vis dažniau
artikuliuojama ir šiandien. Miestams plečiantis vis labiau aktualus tampa policentriškas miestų erdvų
planavimas.
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E. SĄRYŠIAI SU KITAIS DVT
DARNUS MIESTŲ IR GYVENVIEČIŲ VYSTYMASIS (1)

% respondentų
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39,7

38,2

38,2
29,4
23,5

22,1

19,1

19,1

17,6
11,8

8,8

7,4

0

Pav. 10a. Kurie kiti DVT (neskaitant DVT 11) yra aktualiausi Lietuvos miestų ir gyvenviečių darniam vystymui(si), %
respondentų? n=68, respondentai galėjo rinktis iki 5 atsakymų variantų. NB Be išplėstinių tikslų pavadinimų ir nuorodų į
JT GA rezoliucijos tekstą ir globalgoals.org svetainę, jokios papildomos informacijos respondentams suteikta nebuvo.
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E. SĄRYŠIAI SU KITAIS DVT
DARNUS MIESTŲ IR GYVENVIEČIŲ VYSTYMASIS (2)
Ekspertų buvo paprašyta įvertinti, kurie, jų nuomone, iš kitų DVT (neskaitant DVT 11), yra aktualiausi
Lietuvos urbanizuotų teritorijų vystymui(si). Tarp pirmaujančių DVT galima būtų išskirti DVT 4, DVT 3
ir DVT 8. Kitame spektro gale – DVT 14, DVT 5 ir DVT 17.
Tai, jog Kokybiškas išsilavinimas (DVT 4) yra matomas kaip aktualiausias tikslas, patvirtina ir kiti
apklausos klausimai, kur darnaus vystymosi švietimo didinimas buvo matoma kaip viena svarbiausių
priemonių skatinti darnų miestų vystymąsi. Gera sveikata (DVT 3) ir Deramas darbas (DVT 8) yra
nacionalinio (žr. NPP 2020) bei asmeninio lygmens (Eurobarometer 2018) prioritetai, todėl
nenuostabu, jog jie pirmauja ir čia.
Kalbant apie ekspertų vertinimu mažiausiai aktualius tikslus, rezultatus tikėtina nulėmė suvokimo apie
Tikslą trūkumas (DVT 17 Partnerystė įgyvendinant tikslus atvejis), žemas temos aktualumas šalies
mastu (DVT 5 Lyčių lygybė) ir akivaizdžių tiesioginių sąsajų trūkumas (DVT 14 Gyvybė vandenyse).
Reikėtų atkreipti dėmesį, jog nei vienas iš Tikslų nesurinko daugiau nei 50 proc. visų pasirinkimų ir
daug Tikslų surinko panašiai proc. pasirinkimų, kitaip tariant respondentai nesikoncentravo į vieną ar
grupelę pagrindinių Tikslų, yra matoma plati pasirinkimų įvairovė ir, tikėtina, suprantama skirtingų
Tikslų svarba.
Klausime buvo apribotas pasirinkimų skaičius, kad būtų galima išryškinti tam tikras tendencijas apie
aktualiausius DVT ir palyginti juos su aktualiausiais DVT 11 uždaviniais, pasirinktais anksčiau
aptartuose klausimuose. Tačiau akivaizdu, jog visi DVT daugiau ar mažiau tiesiogiai yra susiję su
DVT 11 ir yra svarbūs jo įgyvendinimui.
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2.

Rezultatų
diskusija

Kaip suprantamas darnus vystymasis?
Aktualiausi DVT11 ir kiti DVT
Rezultatų skirtumai tarp respondentų
Kokias priemones reikėtų taikyti?

Santrauka ir diskusija (1.1)
Darnus miestų vystymas(is)
Kaip suprantamas miestų darnus vystymasis?
87 proc. visų į apklausą atsakiusių ekspertų mano, jog Lietuvos miestai yra vystomi nedarniai. Klausimas
„Kodėl, Jūsų nuomone, Lietuvos miestai vystomi ne/darniai?“ buvo pateiktas siekiant detaliau išsiaiškinti
Lietuvos miestų darnaus vystymosi situaciją, bet taip pat buvo norima sužinoti, iš kokių pagrindinių
komponentų, ekspertų nuomone, susideda darnus miestų ir gyvenviečių vystymasis.
Ekspertų pateiktas priežastis dėl nedarnaus Lietuvos miestų vystymo(si) būtų galima sugrupuoti į tokias
pagrindines kategorijas (Pav. 7a ir b), tai:
• Teminiai prioritetai / teminės probleminės sritys: (1) būstas ir būtinosios paslaugos, (2) socialinė
gerovė ir vietos ekonomika, (3) mobilumas ir susisiekimo infrastruktūra, (4) viešosios erdvės, (5)
klimatas, energija ir aplinka;
• Planavimo procesai / procesinės probleminės sritys: (6) dalyvavimas ir suinteresuotų šalių
įtraukimas į planavimo procesus, (7) planavimo kultūra ir kompetencijos, (8) urbanistinė ir teritorinė
politika ir valdymas, (9) miestų planavimas, dizainas ir priemonės;
• Valdymo sistema / sisteminės probleminės sritys: (10) vystymo, stebėsenos sistemos ir kokybės
vertinimas, (11) teisinė ir institucinė aplinka, reguliavimas, (12) regioninė plėtra ir savivaldybių
finansai, (13) tarpsektorinis bendradarbiavimas
Iš išskirtų pagrindinių sričių galima teigti, jog miestų darnus vystymasis, ekspertų akimis, tai ne tik miestų
planavimo spendimai darantys įtaką miestų gyventojų socialinei gerovei, vidaus ekonomikai ir poveikiui
aplinkai, tačiau tai ir visas šių sprendimų priėmimo procesas bei valdymas, kuris turi būti įtraukus,
skaidrus, paremtas tyrimų duomenimis, ekspertinėmis žiniomis bei orientuotas į ilgalaikę perspektyvą.
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Santrauka ir diskusija (1.2)
Darnus miestų vystymas(is)
Kur labiausiai skauda? Kur efektyviausia taikyti priemones?
Iš išskirtų miestų darnaus vystymosi probleminių sričių ekspertai labiausiai pabrėžė Planavimo procesus.
Tiksliau, Lietuvos miestai nesivysto darniai, nes trūksta atitinkamos planavimo kultūros ir
kompetencijos, vystoma neadekvati urbanistinė ir teritorinė politika, trūksta dalyvavimo ir
visuomenės įtraukimo į planavimo procesus ir miestų planavimas ir dizainas nėra paremtas
gyventojų poreikiais. Tarp atsakiusiųjų nemaža dalis paminėjo, jog šiuo metu miestų plėtros procesuose
didžiausias dėmesys yra teikiamas vystymo greičiui ir kuriamai ekonominei vertei. Miestai vystomi
esamoms problemoms siūlant pigius, greitus, populiarius sprendimus dažnai be ilgalaikės perspektyvos,
apsiribojant politine kadencija. Retai arba nepakankamai atkreipiamas dėmesys į aplinkos kokybės ir
tvaraus, ilgalaikio infrastruktūros ir teritorijų planavimo standartus, kurie aprėpia socialinius,
visuomenės įtraukties ir kultūrinius elementus. Ekspertų nuomone, trūksta holistinio / kompleksinio
požiūrio į planavimą ir skirtingų grupių interesų derinimo jau pačioje planavimo pradžioje.
Tam priežasčių yra daug, tačiau viena pagrindinių, kurią išskiria ekspertai – tai žinių apie darnų vystymą
stoka tiek tarp savivaldybių darbuotojų, tiek tarp vystytojų, planuotojų, tiek tarp miesto infrastruktūros
naudotojų. Taip pat dauguma identifikavo biurokratinių procesų, kurie trukdo kūrybinei veiklai, inovatyviems
sprendimams, visuomenės įtraukties veikloms, perteklių. Siūlyta tokius procesus automatizuoti ir tuo pačiu
metu kelti valstybės tarnautojų, savivaldybių darbuotojų kompetencijas darnaus vystymo(si) srityje bei didinti
suvokimą kiek specialistų specifinė darbo sritis ir tikslai yra susiję su kitomis sritimis – t.y. didinti kompleksišką
požiūrį į problemas bei jų sprendimo būdus, bendradarbiavimą sprendžiant problemas.
.
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Santrauka ir diskusija (1.3)
Darnus miestų vystymas(is)
Kalbant apie Temines problemines sritis, daugiausia ekspertai išskyrė socialinę gerovę ir vietos
ekonomiką, mažiau pabrėžė klimato, energijos ir aplinkos kokybę bei judumą ir susisiekimo
infrastruktūrą, viešąsias erdves ir būstą.
Galiausiai, Valdymo procesai buvo proporcingai mažiausiai minima sritis, tačiau ekspertų dažniausiai
šioje srityje minima teisinė, institucinė aplinka, užtikrinanti darnaus miestų vystymosi tąsą ir
skaidrumą, įvardinta kaip tokia pati svarbi (paminėjimų kartai) kaip ir klimatas, energija, aplinka,
judumas, susisiekimo infrastruktūra bei dalyvavimas ir visuomenės įtraukimas.
Tad galima daryti dalinę išvadą, kad ekspertai darnaus vystymosi siekimą Lietuvos miestuose
daugiausiai sieja su planavimo ir valdymo kultūros/pobūdžio pokyčiais bei tam reikalingos
adekvačios aplinkos (teisinės/institucinės) bei priemonių (dalyvavimas ir visuomenės įtraukimas,
pasikartojančių procesų automatizavimas ir kt.) įvedimu. Augant suvokimui apie darnų vystymąsi bei
vystantis kompetencijoms, ekspertų paminėtos teminės problemos tokios kaip miestų atsparumas
klimato kaitos sukeliamoms grėsmėms, judumas ir susisiekimo infrastruktūra, socialinė gerovės ir vietos
ekonomikos augimas taptų tiek miestų strategijų, tiek politikos formavimo pagrindas ir siekiamybės,
tiek vystytojų projektų sėkmės užtikrinimo standartas, o ne vienetiniai pavyzdžiai.

Kita vertus, ekspertų buvo klausta, kokios pagrindinės priežastys nurodo, kad Lietuvos miestai yra
vystomi (ne)darniai. Jeigu klausimas būtų formuluotas kitaip, pvz. „Kokie reiškiniai parodo, kad
Lietuvos miestai yra vystomi (ne)darniai“, tikėtina, kad atsakymai taip pat būtų formuluojami daugiau
siejant su teminėmis problemomis.

Santrauka ir diskusija (2.1)
Aktualiausi DVT ir DVT 11 uždaviniai
Aktualiausi DVT 11 uždaviniai šiandien ir ateityje: kokie matomi skirtumai ir
panašumai, ir kaip tai galima būtų paaiškinti?
Skirtumai nežymūs. Aktualiausi DVT11 uždaviniai yra 11.3 Darni ir įtrauki urbanizacija ir 11.6 Sumažinti neigiamą
miestų poveikį aplinkai, mažiausiai aktualūs – 11.c. Mažiausiai išsivysčiusių šalių rėmimas ir 11.5 Sumažinti
gamtinių grėsmių neigiamas pasekmes.
Šie rezultatai yra įdomūs savo prieštaringumu. Viena vertus, dalyvavimas ir įtraukus urbanizacijos planavimas
matomas kaip vienas didžiausių iššūkių ir siekiamybių Lietuvos miestuose, kita vertus, dalinimasis šiomis patirtimis,
įtraukimas besivystančių šalių į darnaus vystymosi dialogą, parama jų darniam vystymuisi yra matomi kaip
mažiausiai svarbūs. Tikėtina, jog ekspertai koncentravosi į miestų lokalias problemas ir jų priežastis, mažiau
dėmesio skiriant globaliam kontekstui ir šalių partnerystei dėl darnaus vystymosi.
Tuo pačiu yra aiškiai suprantamas miestų poveikis oro kokybei, aplinkos taršai atliekomis, bet grėsmės priešinga
kryptimi (iš gamtos į miestą), kurių priežastys dažnai slypi tuose pačiuose miestuose (pvz. iš dalies klimato kaita),
nėra laikomos tiek pat svarbiomis. Tiesa, pastarajame uždavinyje stebimas vienas didžiausių pokyčių tarp
ŠIANDIEN ir ATEITIES – 9 proc. aktualumo augimas pastarojoje.

Ar DVT11 atsakymai skiriasi nuo kitų DVT atsakymų? Jei taip, kodėl?
11.3 ir DVT 4 Kokybiškas išsilavinimas pirmavimai neprieštarauja vienas kitam – darnūs planavimo procesai, įtrauktis ir visų
dalyvavimas juose reikalauja nemažai darnaus vystymosi švietimo pastangų ir priemonių. Vis tik 11.3 artimiausiai siejasi su
DVT 16 ir 17, kurie kalba apie stiprias ir atviras institucijas bei partnerystes ir integralumą įgyvendinant kitus tikslus – šie
tikslai nebuvo tarp aktualiausių, o DVT 17 buvo trečias nuo galo.
11.6 ir 11.2 Saugios ir prieinamos transporto sistemos, kuris taip pat buvo tarp svarbiausių uždavinių, glaudžiai siejasi su
DVT 3 Gera sveikata ir gerovė, įvardintu antru pagal aktualumą DVT. Kita vertus, 11.6 aukštas įvertinimas tarp uždavinių
nelabai atsispindi su gamtinių sistemų gerove susijusių DVT įvertinime: visi aplinkos DVT (6, 13, 14 ir 15) yra antroje Pav.
10a. diagramos pusėje.
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Santrauka ir diskusija (2.2)
Aktualiausi DVT ir DVT 11 uždaviniai
Ar atsakymai skiriasi: Pagal sektorius? Pagal urbanizuotų teritorijų tipus? Pagal
dalyvavimą planavimo procesuose?
Dėl mažos apklausos imties apskritai ir itin mažų atskirų kategorijų imtis atsakymų tendencijų skirtumus
reikėtų vertinti atsargiai. Kelis atskirų kategorijų įvertinimus atlikome, konkrečiai žvelgiant į respondentus
atsakiusius, kad miestų ir gyvenviečių planavimas yra jų tiesioginis darbas (n=29). Klausime, ko trūksta
darnesniam miestų vystymui, ši respondentų kategorija atsakė taip pat kaip ir visa imtis, išskyrus Teisinės ir
institucinės sistemos sulaukė daugiau pasirinkimų (Pav. 8). Klausime apie kitus DVT (Pav. 10b), ši
respondentų grupė DVT 3, DVT 10 ir DVT 4 įvertino kaip svarbiausius DVT miestų ir gyvenviečių planavime.
Ši grupė mažiau svarbos teikė DVT 13, bet daugiau 15 ir 14 bei 7.
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Pav. 10b.
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Pav. 11. DVT ir DVT 11 uždaviniai, kuriuos atliepia pagal ekspertų apklausos atsakymus išskirtos probleminės sritys
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Santrauka ir diskusija (3)
DVT žemėlapis
Kaip ekspertų įvardintos probleminės miestų darnaus vystymo(si) sritys atliepia
DVT11 uždavinius ir likusius DVT?
Lentelė (Pav. 11) atsako į šį klausimą – probleminės sritys ir jų įvardintos problemos buvo įvertintos
kritiškai ir palygintos su temomis ir iššūkiais apibrėžtais DVT 11 uždavinių ir likusių DVT.
Įvardintos probleminės sritys labiausiai atliepia DVT 16 Taika ir teisingumas, stiprios institucijos ir 17
Partnerystė siekiant tikslų. DVT 4 Kokybiškas išsilavinimas irgi reikšmingai reprezentuojamas, kaip ir
DVT 9 Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Mažiausiai dėmesio skirta su aplinkos apsaugą susijusiems
DVT (6, 13, 14, 15). Trys DVT nebuvo paliesti iš viso – tai DVT 2 Sumažinti badą (kuris apima ir darnią
žemdirbystę ir visavertę mitybą), DVT 5 Lyčių lygybė ir DVT 14 Gyvybė vandenyse.
Populiariausias DVT 11 uždavinys buvo 11.3 Darni ir įtrauki urbanizacija. Nemažai dėmesio
susilaukė 11.6 Sumažinti miestų neigiamą poveikį aplinkai ir 11.4 Išsaugoti kultūrinį ir gamtos
paveldą. Vienintelis uždavinys, su kuriuo susijusi problematika iš viso ekspertų nebuvo paminėta –
11.c Mažiausiai išsivysčiusių šalių rėmimas.
Taigi ekspertų atviri atsakymai apie Lietuvos miestų darnumą iš esmės sutampa su jų DVT 11 uždavinių
aktualumo įvertinimu (Pav. 9). Kitų DVT aktualumo vertinimo rezultatai dalinai skiriasi nuo to, ką matome Pav.
10a. – savo kokybiniuose atsakymuose ekspertai daug daugiau dėmesio skiria temoms, kurias apima DVT 16 ir
DVT 17 ir mažiau dėmesio DVT 8, DVT 3 ir DVT 10. Vertindami darnaus miestų vystymo(si) problematiką,
ekspertai itin išskiria infrastruktūrą ir, siedami su ją (gyvenamųjų rajonų planavimu), mini socialinę gerovę ir
aplinkos kokybę.
Lentelė leidžia identifikuoti žinių ir suvokimo spragas bei kurioms temos, kurias apima DVT, yra skiriama (per)
mažai dėmesio – taip pat ir tarp ekspertų.
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3.

Išvados iš
pusiau
struktūruotų
interviu su
ekspertais

Bendra apžvalga
Pagrindiniai aspektai

Rekomendacijos DVT procesui (1.1)
Pusiau struktūruoti ekspertų interviu
Kita viešosios konsultacijos dalis buvo pusiau struktūruoti interviu su įvairiomis suinteresuotomis
šalimis: viešasis sektorius, NVO, verslas, akademija ir nepriklausomi ekspertai. Klausimai ir
temos šiuose interviu skyrėsi nuo apklausos klausimų – interviu daugiau dėmesio skirta pačiam
DVT integravimo į nacionalinį strateginį ir teritorijų planavimą procesui ir tokio integravimo
naudai. Šių interviu rezultatai trumpai apžvelgti pagal sektorius ir išryškėjusias pagrindines
temas.
VIEŠASIS SEKTORIUS / RODIKLIAI
• Viešojo sektoriaus atstovai DVT integravimą pirmiausiai mato per atitinkamą darnaus vystymosi
rodiklių (stebėsenos) sistemą, kuri turėtų būti vientisa ir integruojama kartu į esamus planavimo
dokumentus bei ruošiamus naujus. Manoma, kad stebint šiuos rodiklius būtų judama tinkama
linkme ir su darniu vystymusi – šiuo metu „darnumo standartai“ yra taikomi tik fiktyviai, nėra kaip
pasitikrinti progreso.
AKADEMIJA IR
STRUKTŪROS

NEPRIKLAUSOMI

EKSPERTAI

/

SIAURA

APIMTIS

IR

KONKREČIOS

• Siekiant integruoti DVT labai svarbu iškelti konkrečius klausimus, nusibrėžti aiškias struktūras
(angl. frameworks), įsivardinti įrankius. Turint omeny DVT apimtį ir siekiant kokybiško proceso,
svarbu kuo siauresnis fokusas. Svarbu DVT integruoti tiek į teritorijų, tiek į strateginį planavimą,
bet jie turėtų būti traktuojami atskirai. Taip pat labai svarbu identifikuoti, kokius rodiklius galima
stebėti, o kuriems rodikliams dar nėra duomenų, tačiau ateityje, kai bus pradėta kaupti
informacija, juos būtų galima integruoti kartu su esamais.
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Rekomendacijos DVT procesui (1.2)
Pusiau struktūruoti ekspertų interviu
PRIVATUS SEKTORIUS / EKONOMINĖ NAUDA
• Verslas pirmiausia stengiasi įžvelgti, kokią pridėtinę (ekonominę) naudą DVT integravimas
atneša – pranašumas rinkose su investuotojais, pritraukiant geriausius darbuotojus, įvaizdis
visuomenėje. DVT integravimas tiek į investavimo modelius, tiek į įmonės vidaus politiką,
daugumoje apklaustų privataus sektoriaus įmonių Lietuvoje kol kas apsiriboja įmonių socialinės
atsakomybės skatinimu, tačiau ryškėja ir platesnis matymas, t. y. darniu vystymusi paremtas
aplinkos kokybės, visuomenės ir valdymo modelis (angl. Environment, Society, Governance). Šiuo
atveju, integravimas vyksta įsivertinus savo veiklas ir nustačius, prie kurių DVT teigiamai ar
neigiamai organizacija prisideda, pokyčiams įvertinti naudojami KPIs (angl. key performance
indicators). Versle populiarūs tarptautiniai audito standartai (pvz. Global reporting initiative, GRI),
įvertinantys organizacijos pastangas.
NVO IR PRIVATUS SEKTORIUS / VALSTYBĖ – LYDERĖ, MAŽESNIS AKCENTAS APLINKAI
• Siekiant, jog DVT būtų išties integruojami privačiame sektoriuje ir kitose srityse, valstybė turėtų
prisiimti DVT lyderės vaidmenį, turėtų būti aiškus atsakomybės prisiėmimas ir veiklų
pasiskirstymas tarp institucijų, aiški komunikacija. Pvz. darnus vystymasis dar suprantamas tik
kaip aplinkosauginis klausimas; daugiau dėmesio skirti socialinei ir ekonominei gerovei ir trijų
dimensijų sąjungai. Nauda visoms suinteresuotoms pusėms – bendra kalba ir bendros vertybės,
galimi bendradarbiavimo, finansinių paskatų modeliai susieti su DVT.
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Rekomendacijos DVT procesui (2)
Remiantis viešosios konsultacijos metu surinktais
duomenis ir sekant anksčiau atliktomis analizėmis,
DVT integravimas ir lokalizavimas turėtų remtis į
penkis polius (Pav. 12).
Visi elementai aktualūs tiek nacionaliniu, tiek vietiniu
lygiu. Aiški integravimo modelio struktūra (angl.
framework) ir konkreti rodiklių sistema (įskaitant jos
stebėseną ir nustatytas siekiamas reikšmes) – tai
elementai turintys tiesioginį sąryšį su konkrečiu
projektu ar iniciatyva. Likę elementai yra labiau
horizontalūs ir labiau orientuoti į apskritai DVT temos
iškėlimą, geresnį suvokimą tarp įvairių suinteresuotų
šalių ir prieinamumo padidinimą.

Tikrai darnus vystymasis gali būti užtikrintas tik
tuomet, kai skirtingi prioritetai yra derinami
tarpusavyje, jų siekiama sinergiškai, atsižvelgiant į
sąveikas ir sąryšius tarpusavyje per uždavinius ir
rodiklius. DVT 11 Darnūs miestai ir bendruomenės yra
itin kompleksinis DVT, savyje puikiai atspindintis šį
integralumą ir turintis daug jungčių su kitais DVT. Taip
pat ir Pav. 12 pavaizduoti elementai turėtų vienas kitą
papildyti, o jų siekti reikėtų kartu.

Pav. 12.

Darnaus vystymosi
rodiklių sistema:
stebėsena ir
siekiamybės

Gerai suvokiama
DVT nauda,
mažas
integravimo
mastelis ir aiški
struktūra

DVT
INTEGRAVIMAS
IR
LOKALIZAVIMAS

Kompetencijų
ugdymas

Viešojo sektoriaus
lyderystė, DVT
suaktualinimas ir
atsakomybių
pasiskirstymas

Komunikacija,
įskaitant su
plačiąja
visuomene
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