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Pratarme*
Lietuvoje issamiij moksliniq tyrimij busto piolitikos tema nera. M o k s lininkai dazniausiai busto problemas analizuoja ekonominiu ir inzineriniu
aspektais (Azbainis, 2009; Gerdvilis, 2007; Jonaitis. Naimaviciene, 2004; Jureviciene, 2007; Zavadskas, Kaklauskas, Raslanas, 2004; Vanagas, 2012). Bustas
retai tyrinejamas kaip viena is svarbiq sudedamqjij socialines politikos arba
geroves valstybes daliq.
Uzsienio mokslo spaudoje busto tema gausiai ir jvairiapusiskai tiriama
( i r , pavyzdziui, Balchin, 1996; Lund, 2011), uzima reiksming^ vietg socialiniij
mokslij (sociologijos, ekonomikos, viesojo administravimo, socialinio darbo,
socialines politikos) srityje. Uzsienio tyrejai ir tyrejos busto politik^ analizuoja
geroves valstybes modeliij kontekste ir siulo busto politikos modelius / tipologijas, kurie sutampa su paradigminiais Gosta Esping-Andersenb (1990) geroves valstybes modeliais (placiau apie tai skaitykite pirmame skyriuje).
Ankstesni tyrimai, atlikti pokomunistinese salyse, rodo, kad socialistinese salyse, nepaisant tam tikrij jij ekonominiij ir socialiniij skirtumij, vyravo
labai centralizuota bei visapusiska valstybes kontrole, pagrjsta busto ir busto infrastrukturos kurimo, paskirstymo, naudojimo ir eksploatavimo sisteina
(Tsenkova, 2009; van Kempen et ai, 2005;Tosics, 2005). K o m u n i z m o zlugimas
buvo lydimas busto politikos decentralizacijos, o tai reiske valstybes atsakomybes perdavim^ j privacias rankas ir busto politikos liberalizavim^ bei marketizavim^ (Balchin, 1996). Nors busto politikos privatizavimu buvo tikimasi
skatinti atsakomyb^ uz privaci;^ nuosavyb^ ir isspr^sti problemas, susijusias su
busto trukumu, vyravusiu socializmo laikotarpiu, busto politikos perdavimas
i privacias rankas sukele daugyb^' neigiamij padariniij. Lietuvoje busto sektoriaus administravimas bei modernizavimas susiduria su reiksmingomis problemomis: kokybisko busto stoka, problemomis, susijusiomis su busto renovacija ir eksploatacija, viesojo ir privaciojo sektoriij partnerystes patirties stoka
administruojant biisto sektoriij, socialinio busto trukumu. Minetos problemos
aktualios ne tik Lietuvoje, jos akcentuojamos tiriant busto politikos problemas
ir kitose Vidurio bei Rytij Huropos salyse (zr. Balchin, 1996; Ivanou, 2013; Polanska. 2011; Tsenkova, 2009).
Valstybes jtakos sumazejimas busto sektoriuje ir busto politikos liberalizacija neisvengiamai sukele jtampas tarp privaciij investuotojij, savivaL
dybes, daugiabuciij namij savininkij bendrijij, bendruomeniniij organizacijij
ir viesijjij jstaigij (Aidukaite, 2013c; Tosics, 2005). Siandien daugelis miesto
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bendruomeniniij organizacijij, daugiabuciij namij bendrijij, aplinkos apsaugos
judejimij viesai diskutuoja jvairiais biisto politikos klausimais. Taciau Lietuvoje miesto pilietines visuomenes apraiskij atsiradimui ir J14 s^sajai su biisto
sektoriaus pletra, miesto modernizacija ir darniu vystymusi skiriama mazai
demesio. Nors socialiniij judejimij / visuomenes iniciatyvij tyrimai mieste yra
gyva ir aktuali tyrimij sritis Vakarij literatiiroje {zr. Pickvance, 2003), visuomenes iniciatyvos tiriamos ir V i d u r i o bei Rytij Europoje (Ivanou, 2013; LangPickvance et ai, 1997; Pickvance, 2001). Busto politikos, kaip ir socialines
politikos placi^a prasme, raida, dosnumas, prieinamumas, jperkamumas priklauso nuo pilietines visuomenes pastangij j ^ tobulinti, reikalaujant didesnio
socialinio teisingumo bei lygiij galimybiij.
Daugiabuciij namij savininkij bendrijij bei bendruomeniniij organizacijij / centrij kurimasis Lietuvos miestuose - svarbi visuomenine iniciatyva,
leidzianti sureguliuoti gyventojij, valstybinio ir privaciojo sektoriij partnerystes santykius ir prisidedanti prie savivaldos lygmens pletros. Todel tampa labai
svarbu tirti jvairiij visuomeniniij iniciatyvij apraiskas, susijusias su busto politikos raida ir miesto urbanizacija. Visuomenes iniciatyva mieste sioje knygoje
suprantama, remiantis Chris Pickvance (2003), kaip organizuota visuomenes /
gyventojij veikla, siekiant pokyciij, nepriklausomai nuo jos poveikio busto
arba miesto politikai.
Taigi, sis leidinys - tai pirmas bandymas sutelkti patikimas zinias apie
biisto politikos raid^ Lietuvoje bei visuomenes iniciatyvas busto politikos srityje, be kuriij nejsivaizduojama sekminga biisto politika. Mokslo studija siekia
atskleisti Lietuvos situacij^ busto sektoriaus srityje kitij Huropos S^jungos saliij
kontekste ir atkreipti tyrejij, politikij bei visuomenes demesj j busto problemas.
Knygoje analizuojamos tokios busto politikos priemones, kurios yra
mazai tirtos Lietuvoje: daugiabuciij namij savininkij bendrijij kurimasis, jij
veikla ir problemos, susijusios su busto eksploatacija ir renovacija; Vilniaus ir
Kauno bendruomeniniij organizacijq / centrij veikla, prisidedanti prie infrastrukturos pletros bei saugios kaimynystes.
Knygos metodologija paremta ideja, kad busto politika ir visuomenes
iniciatyvos tarpusavyje susijusios (zr. 1 pav.). Pokyciai busto politikos srityje
bei jos reforma sudaro s^lygas tam tikroms visuomenes iniciatyvoms atsirasti, pavyzdziui, bendrijij ir bendruomeniniij organizacijij kurimasis Lietuvos
miestuose. Visuomeniniij iniciatyvij veiksmai gali daryti jtak^ pokyciams
busto politikos srityje. Busto politika ir visuomenes iniciatyvos neegzistuoja
vakuume, jas forrnuoja salies politinis, ekonominis bei istorinis kontekstai.
Ekonominiij, politiniij aplinkybiij kaita gali lemti biisto politikos pokycius ir
kartu skirtingas galimybes [vairioms visuomenes iniciatyvoms busto srityje
pasireiksti. Valstybes busto politika kartu su visuomenes iniciatyvomis generuoja tokius rezultatus kaip: biisto kokybe, prieinamumas, socialines atskirties
lygis, infrastrukturos pletra ir pan.
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Sioje knygoje visapusiskai arba is dalies analizuojamos beveik visos
1 pav. uzfiksuotos s^sajos. Knyg^ sudaro septyni skyriai ir apibendrinamosios
isvados. Pirmas skyrius tiria busto politik^ skirtinguose geroves valstybes modeliuose, i busto modeliq klasifikacijij jtraukiamos ir naujos Huropos S ^ u n gos salys is V i d u r i o bei Rytij Europos. Gilesnei analizei atlikti pasirenkamos
septynios salys: Cekija, Estija, Ispanija, Jungtine Karalyste, Lietuva, Svedija ir
Vokietija. Taigi, siame skyriuje busto politika Lietuvoje tiriama kitq Europos
S^ungos valstybiij kontekste, identifikuojamas Lietuvos busto politikos modelis, atskleidziami veiksniai, formuojantys busto kokyb^, prieinamum^, busto
jsigijimo s^lygas skirtingose salyse.
Antras skyrius detalizuoja busto politikos raidos aspektus Lietuvoje:
analizuoja, kaip si politika kito Lietuvoje per pastaruosius du desimtmecius,
atskleidzia pokycius j ^ reglamentuojancioje teisineje bazeje. Remiantis statistiniais duomenimis, isryskinamos svarbiausios su bustu susijusios problemos;
busto stoka, blogos gyvenimo Sijlygos ir busto islaikymo sunkumai, gana senas
gyvenamasis fondas.
Trecias skyrius analizuoja politinj kontekst^ (vadovaujamasi politinitj
partijij ir jij vyriausybii] programomis), kuriame formuojasi terpe busto politikos rezultatams bei visuomenes iniciatyvoms atsiskleisti. Issamiai tiriamos
penkiij politiniij partijij {LSDP, T S - L K D , DP, Liberalij s^judzio, „Tvarkos ir teisingumo"), kurios nuo 2004 m . i k i dabar turejo / turi vietq Lietuvos Respublikos Seime, ir trijij vyriausybiq programos. Siekiama atskleisti, kaip ir ar politiniij partijij bei vyriausybiij programose atsispindi aktualios busto politikos ir
vietos bendruomenes problemos; ieskoma s^sajij su Lietuvos biisto strategija,
kuri buvo priimta 2004 metais.

Ketvirtas skyrius parodo, kaip ziniasklaidoje pristatoma busto politikos
ir visuomeninii} iniciatyvij problematika. Skyrius nagrineja, kaip naujienij portale lrytas.it pristatomas daugiabuciij namij bendrijij ir bendruomeniij vaidmuo, kokie privalumai bei trukumai isryskinami ir kaip vertinamas jij darbas.
Skyrius atskleidzia pagrindines busto politikos problemas, propaguojamas
masiniij informavimo priemoniij, taip pat opiausius bijsto politikos klausimus
visuomeneje.
Penktas skyrius tiria daugiabuciij namij bendrijij kurimosi priezastis,
veikl^ bei problemas, susijusias su biisto prieziura ir renovacija didziuosiuose
Lietuvos miestuose: Vilniuje ir Kaune. Remiantis kiekybiniais ir kokybiniais
duomenimis atskleidziama daugiabuciij namij bendrijij intymi realybe: pasiekti rezultatai bei priemones, kuriomis jos siekia savo tikslij; priezastys, stabdancios ir skatinancios jij steigim^.
Sestas skyrius sutelkia demesj j daugiabuciij namij renovacijos problemas, pateikia issami^ daugiabuciij namij bei jij atnaujinimo statistik^. Vadovaujantis autentiskais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, isgryninamos
tick finansines renovacijos problemos, tick socialines, susijusios su lyderystes,
korupcijos ir zemos pilietines visuomenes issukiais.
Bendruomeniniij organizacijij / centrij iniciatyvos prisidedant prie
miesto infrastrukturos pletros bei socialines sanglaudos atskleidzianios septintame sios knygos skyriuje. Analizuojama, kiek ir k o k i u budu bendruomenines organizacijos / centrai Vilniaus ir Kauno miestuose prisideda prie busto
politikos. Keliamas klausimas: ar kokybiska biisto politika galima be vietos
bendruomenes? Skyriuje analizuojami pagrindiniai funkcionalios vietos bendruomenes kokybes kriterijai ir jij pasireiskimas sprendziant biisto politikos
problemas Vilniaus ir Kauno atvejais.
Apibendrinamasis knygos skyrius pateikia pagrindines isvadas bei rekomendacijas ir nubrezia konturus busimiems tyrimams.
Taigi, knygoje p i r m ^ kart^ pateikiamos busto politikos problemos socialiniu aspektu: busto politika analizuojama ne tik kaip ekonominis, inzinerinis
reiskinys. Kad kit! aspektai (ekonominis) sioje knygoje maziau tyrinejami - ne
atsitiktinis pasirinkimas. Kaip jau mineta, Lietuvos autoriai tiria busto problemas ekonominiu aspektu (zr. Jonaitis, Naimaviciene, 2004; Jureviciene, 2007).
Istorine biisto sektoriaus raida taip pat yra analizuojama (zr. Cierdvilis, 2007).
Si knyga tiria biisto politik^ tarpdisciplininiu poziuriu, derina sociologijos,
viesojo administravimo bei is dalies politologijos poziurius biisto politikos tyrimij srityje, jie Lietuvoje iki siol nebuvo ispletoti.
Mokslo studija pagrjsta ne tik ankstesniij tyrimij bei mokslines literaturos analize, bet ir autentiskais kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis, kurie issamiai analizuojami penktame, sestame ir astuntame skyriuose. Knygoje
analizuojami 47 pusiau struktiiruoti interviu, atlikti su bendruomeniniij organizacijij/ centrij (28) ir daugiabuciij namij bendrijij (16) pirmininkais Vilniaus
ir Kauno miestuose; su Respublikiniij biisto valdymo ir prieziiiros riimij (1),

VsJ ,,Atnaujinkime miestij" {!) bei Miesto iikio departamento (1) atstovais (zr.
i priedjj, kuriame detaliai iiiustruojamas apklaustij ekspertq pasiskirstymas).
Vilniaus mieste buvo apklausti 16-os aktyviai veikianciq bendruomeniniij organizacijij pirmininkai (tarp jij Vilniaus bendruomeniij asociacijos bei Lietuvos vietos bendruomeniij organizacijij s^jungos pirmininkai), atstovaujantys
Balsiij, Grigiskiij, Jeruzales, Justiniskiij, Naujamiescio, Naujosios Vilnios, Pasilaiciij, Pilaitcs, Senamiescio, Uzupio, Virsuliskiij, Zirmunij, Zveryno bendruomenems; ir 8 daugiabuciij namij bendrijij p i r m i n i n k a i , kurie reprezentavo
Antakalnio, Baltupiij, Lazdynq, Pasilaiciij, Senamiescio, Virsuliskiij, Z i r m u n i j
mikrorajonus. Kauno mieste apklausti 12-os bendruomeniniij organizacijij /
centrij pirmininkai (tarp jij ir Kauno bendruomeniij centrij asociacijos p i r m i ninkas), jsikur^ Aleksoto, Oainavos, Kiguliij, Griciupio, Kalnieciij, Palemono,
Petrasiiinij, Sargenij ir Silainiij mikrorajonuose; ir 8 daugiabuciij namij bendrijij pirmininkai, kurie atstovavo Dainavos, Eiguliij, Griciupio. M i l i k o n i i j ir
Senamiescio mikrorajonams (placiau apie interviu atlikimo technik^ ir teminius klausimus skaitykite 2 priede).
Per tyrim^ atliktus interviu pagal Alexander Bogner ir Wolfgang M e n z
(2009) klasifikacij4 galime priskirti prie „sisteminiijekspertij interviu" {thesyslematizing expert interview). Tokio pobudzio interviu siekia surinkti nuoseklios ir issamios informacijos apie tiriam^ reiskinj. Demesys kreipiamas j ekspertij gebejim^ mokslininkams suteikti kuo daugiau faktij ir informacijos. Tad
tyrej4 domina eksperto gebejimas, remiantis asmeninemis ziniomis, patirtimi
bei jzvalgomis, paaiskinti tiriam^ reiskinj. Tyrejas, pries atlikdamas interviu,
privalo tureti aiskij tikslg ir supratim^ apie tiriam^ reiskinj. Jam svarbu gauti
informacijos, kuri^ galima lyginti teminiu poziuriu. Musij tyrime buvo svarbu gauti informacijos apie bendruomeniniij organizacijij / centrij ir bendrijij
kurimosi, veiklos problemas ir problemas, susijusias su busto prieziura, miesto
modernizacija bei darnia pletra didziuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje ir
Kaune; siekta atskleisti priezastis, skatinancias gyventojus kurti bendrijg, bendruomen^ bei jij veiklos rezultatus ir priemones, kuriomis jos siekia savo tikslij; taip pat siekta isgauti inforniacij^ apie busto politikos pokycius nuo 1990 m .
iki dabar bei priezastis, paaiskinancias siuos pokycius (placiau apie tai skaitykite 2 priede).
47 interviu buvo nagrinejami pagal visus kokybinio tyrimo analitinius
etapus: transkribavimo, perfrazavimo, kodavimo, teminio palyginimo, k o n ceptualizavimo ir empirinio apibendrinimo (Meuser, Nagel, 2009: 34-38;
Huberman, Miles, 1997). Knygoje pateikiami paskutiniai analitiniai interviu
analizes etapai. Apklaustij ekspertij teiginiai yra grupuojami, ieskoma bendrumo, lyginami ir pateikiami koncentruotai, kartu iliustruojant juos empiriskai
apibendrintomis citatomis.
Kiekybiniams duomenims rinkti buvo sudarytas 38 pusiau atvirij ir uzdarij klausimij klausimynas, kuris buvo siijstas Vilniaus ir Kauno daugiabuciij
namij savininkij bendrijij (DNSB) pirmininkams (placiau apie atrankos krite-

rijus ir duomenq r i n k i m o problemas zr. 2 priede; anketines apklausos klausimynas pateiktas 3 priede). Kontaktiniai respondentij duomenys gauti is V | Registrij centro duomenij bazes. Is viso apklausti 224 respondentai: 154 Vilniuje
ir 70 Kaune. Tyrimo imtis gerai atspindi daugiabuciij namij bendrijij parametrus Vilniaus ir Kauno miestuose. Registrij centro duomenimis, Vilniuje jregistruotos 968, Kaune - 727 bendrijos, taciau, kaip atskleide ekspertij interviu
analize, tik 12 proc. visij bendrijij yra veikiancios (placiau apie tai skaitykite
4 skyriuje). Toki^ situacij^ patvirtino ir kiekybinis tyrimas (zr. 2 priedg).
Sioje knygoje taip pat analizuojami statistiniai duomenys (Lietuvos statistikos departamento; „Eurostat"; V J Registrij centro), Lietuvos politiniij partijij rinkimij programij ir vyriausybiij programij dokumentai, Lietuvos busto
strategija, teisine busto politikos baze bei ziniasklaidoje pristatoma informacija apie busto politikos problemas.
Mokslo studija turetij suteikti reiksmingij teoriniij bei praktiniij ziniij,
leidzianciij suprasti miesto pilietines visuomenes suaktyvejimo priezastis,
prisideti prie socialinio dialogo bei socialines sanglaudos pletojimo (tai akcentuojama Kuropos S^ungos strategijoje ,,2020"), suteikti reiksmingij ziniij,
padedanciij tinkamai administruoti ir modernizuoti busto sektoriij Lietuvos
miestuose.
Sis leidinys aktualus savivaldybiij, Lietuvos Respublikos aplinkos, Socialines apsaugos ir darbo ministerijq darbuotojams, Respublikiniij busto valdymo ir prieziuros rumij bei Lietuvos bendruomeniniij organizacijij ir asociacijij
nariams. Knyga skirta placiajai visuomenei ir turi buti jdomi visiems, kas domisi busto politika bei Lietuvos socialine raida. T y r i m o rezultatai turetij paskatinti Lietuvos akademikus, politikus bei visuomen^ labiau dometis busto
tematika ir problemomis.
Knygos autoriai nuosirdziai dekoja visiems tyrimo (kokybinio ir kiekybinio) dalyviams (Vilniaus ir Kauno bendruomeniniij organizacijij / centrij
bei daugiabuciij namij bendrijij pirmininkams; bendruomeniniij asociacijij
lyderiams bei Respublikiniij biisto valdymo ir prieziuros rumij prezidentui;
Vs| „Atnaujinkime miest^" bei Miesto likio departamento atstovams), sutikusiems pasidalyti savo vertinga nuomone ir patirtimi.
Prof. dr. Jolanta Aidukaite
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Sioje knygoje analizuojama busto politikos raida ir problemos Lietuvoje nuo
1990 m. iki dabar. Daug demesio skiriama su busto politikos sritimisusijusioms
visuomeninems iniciatyvoms - tokioms kaip daugiabuciij namij bendrijij ir
bendruomeniniij organizacijij veikla, - pasireiskiancioms Vilniaus i r Kauno
miestuose. Knygoje busto politika tiriama tarpdisciplininiu poziuriu, derinami
su busto politikos tyrimij sritimi susij^ sociologijos, viesojo administravimo
bei is dalies politologijos poziuriai, kurie Lietuvoje i k i siol nebuvo ispletoti.
Analizuojami unikalus kiekybinio (daugiabuciij namq savininkij bendrijij
anketines apklausos) ir kokybinio (ekspertij interviu su bendruomeniniij
organizacijij lyderiais ir kitais busto politikos veikejais) tyrimij duomenys.
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