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ĮVADAS
XX a. pabaigoje įgyvendintos rinkos ekonomikos reformos Lietuvoje, kaip ir visoje
centrinėje ir rytų Europoje, sukėlė staigius ūkio ir visuomenės struktūros pokyčius.
Struktūriniai visuomenės pokyčiai visuomet sukelia erdvės naudojimo kaitą (Sýkora,
2009), nes nauji ūkio sektoriai turi kitus geografinio išdėstymo prioritetus, o naujos
socialinės grupės – kitokias gyvenamosios vietos preferencijas bei galimybes jas realizuoti. Kuo spartesni ir gilesni visuomenės pokyčiai, tuo labiau jie atsispindi antropogeniniame kraštovaizdyje. Miestų regionai, ypač metropolinių miestų regionai, yra tos
vietos, kur šių pokyčių pasekmės yra akivaizdžiausios, nes būtent čia telkiasi nauji ūkio
sektoriai ir juose dirbantys žmonės. Vykdydami tarpregioninio aptarnavimo funkcijas,
šie miestai sukuria daug gerai apmokamų darbo vietų. Taip atsiranda palankios sąlygos
susiformuoti gausesnei aukštesniajai klasei su galimybėmis realizuoti savo gyvenamosios vietos preferencijas. Visa tai lemia naujų, santykinai socialiai „turtingų“ erdvių
formavimąsi mieste ir už jo ribų. Tai taip pat reiškia, kad mažiau patrauklios erdvės,
esančios už miestų regionų ribų ar nepalankiose vietose jų viduje, netenka aukštesnio
socialinio statuso gyventojų ir santykinai „nuskursta“. Tokiu būdu formuojasi gyventojų segregacija, kuri, pasiekus tam tikrą laipsnį, pati ima veikti miesto socialinius
procesus, mažindama vargingesnių miesto dalių gyventojų galimybes realizuoti savo
siekius. Dėl segregacijos proceso mažėja kai kurių miesto dalių patrauklumas, miestų
konkurencinė galia, auga visuomenės priešprieša, diskriminacija, o ekstremaliais atvejais tai gali atvesti ir prie didelių socialinių konfliktų (Tammaru ir kt., 2016b).
Šio tyrimo objektas yra trijų didžiųjų Lietuvos miestų metropoliniai regionai (jų
ribos identifikuotos šio tyrimo metu) ir jų gyventojai XXI a. pradžioje. Kintanti Lietuvos metropolinių regionų erdvinė struktūra, auganti gyventojų segregacija, kaip ateities
socialinio vystymosi problemų veiksnys, yra šio projekto dėmesio centre. Šio tyrimo
konkretus tikslas yra nustatyti naujai susiformavusių kompleksinių erdvinių darinių –
miestų regionų, apimančių tiek tankiai užstatytus miestų branduolius, tiek išdrykusius
priemiesčius, erdvinę struktūrą bei jų gyventojų erdvinę segregaciją įvairiais sociodemografiniais pjūviais. Tyrimas remiasi hipoteze, kad auganti socialinė nelygybė turi daugiau ar mažiau atsispindėti ir erdvės naudojimo skirtumuose. Taip pat tikėtina, jog šie
skirtumai labai nevienodai paliečia skirtingas gyventojų grupes skirtinguose miestuose.
Darbe siekiama atskleisti įvairias sociogeografinės segregacijos dimensijas ir jų
tarpusavio sąsajas. Šis tyrimas nėra skirtas atskleisti visas su segregacija susijusias
problemas ir reiškinius, nes to neleidžia monografijos apimtis ir tyrimo metodai. Segregacijos priežasčių analizė taip pat nėra prioritetinis šio tyrimo tikslas, nes būtų reikalingi kiti tyrimo metodai.
Pagrindinis tyrimo klausimas – kur ir kokie gyventojai gyvena Lietuvos metropoliniuose regionuose ir kokias socialines pasekmes kelia jų teritorinis pasiskirstymas ir
jo kaita. Daugiausia dėmesio šiame leidinyje skiriama socioekonominei segregacijos
dedamajai, nes pagrindinės gyventojų segregacijos priežastys yra susijusios būtent su
gyventojų pajamų skirtumais. Be socioekonominių, taip pat nagrinėjamos demografinės, kultūrinės ir politinės segregacijos dimensijos. Jos bendrai įvardijamos kaip sociodemografinė segregacija, pabrėžiant, kad teritorinė gyventojų grupių atskirtis gali,
o dažnai ir pasireiškia iš karto keliais aspektais.
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Pagrindiniai tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti miestų regionų socialinės segregacijos tyrimų apžvalgą pasaulyje ir pokomunistinėje erdvėje, kuri vėliau leistų įvykdyti palyginamą ją Lietuvos miestuose vykstančių procesų analizę.
2. Sukurti Lietuvos miestų regionų transformacijų tyrimo metodiką.
3. Naudojant pirminius ir antrinius duomenų šaltinius nustatyti trijų didžių jų Lietuvos miestų regionų struktūrines dalis ir jų plėtros tendencijas.
4. Nustatyti erdvinės rezidencinės diferenciacijos kaitos tendencijas ir jos laipsnį
metropoliniuose regionuose.
5. Lauko tyrimais metropoliniuose regionuose identifikuoti uždarų jų gyvenviečių
formavimosi tendencijas ir miestų plėtros keliamas problemas.
Ši kolektyvinė monografija parengta visų jos autorių bendromis pastangomis. Nors
skirtingi autoriai nevienodai prisidėjo prie įvairių monografijos dalių rengimo, tačiau
dauguma parengta bendradarbiaujant keliems iš jų. Monografijos rengėjai dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už paramą moksliniam tyrimui ir monografijos parengimui. LMT
projekto „Augantys Lietuvos miestų regionai ir jų gyventojų erdvinė segregacija“ paramos sutarties Nr.: MIP 086/2014.
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METODOLOGIJA
Pagrindiniai tyrimo metodai
Lietuvos miestų regionų socialinės segregacijos tyrimas daugiausia remiasi indukcine metodologija, o kiekybinė statistinių duomenų analizė yra pagrindinis tyrimo metodas. Pagrindinė erdvinės kiekybinės analizės užduotis yra atskleisti Lietuvos
metropolinių regionų gyventojų teritorinę diferenciaciją įvairiais sociodemografiniais
pjūviais. Kokybiniai tyrimo metodai (laisvai struktūruotas interviu) naudojami siekiant atskleisti segregacijos reiškinių keliamas problemas ir specifines jų dimensijas.
Daugiausia šis metodas buvo taikomas uždarų bendruomenių (angl. Gated communities) formavimosi tyrimui (7 dalis).
Tyrime analizuojama Lietuvos didžių jų miestų regionų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), kurie darbe apibendrintai vadinami metropoliniais regionais, gyventojų sociodemografinių ir kultūrinių charakteristikų bei su jomis sietinų politinių preferencijų
erdvinės diferenciacijos kaita 2000–2012 m. laikotarpiu. Iš esmės tyrimas remiasi
2001 m. ir 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenų apie gyventojų sociodemografinę sudėtį Lietuvos seniūnijose ir surašymo apylinkėse kiekybine analize, kurios patikimumui daugiausia įtakos turi surašymo duomenų patikimumas. Remiantis
prieinamais duomenimis ir užsienio literatūros analize (daugiausia Vakarų šalių mokslininkų darbais, bet taip pat įvertinant kolegų posovietinėje erdvėje, visų pirma Estijoje, sukaupta patirtimi), buvo atrinkti svarbiausi segregaciją iliustruojantys rodikliai.
Remiantis šiais rodikliais buvo vertinama metropolinių regionų gyventojų socioekonominė, tautinė ir politinė segregacija. Siekiant įvertinti Lietuvos miestų gyventojų socioerdvinės diferenciacijos laipsnį, išmatuoti segregacijos (angl. Index of Segregation, SI),
nepanašumo (angl. Index of Dissimilarity, NI) ir izoliacijos (angl. Index of Isolation, II)
indeksai. Jie atskleidžia įvairius gyventojų grupių segregacijos aspektus: grupės išsidėstymo netolygumą (SI), dviejų gyventojų grupių teritorinį atskirtumą (NI), vienos
grupės izoliuotumą nuo kitų grupių (II). Siekiant iliustruoti socioekonominės (profesinės) segregacijos erdvinės struktūros kaitą detaliu teritoriniu lygmeniu, parengtos kartoschemos, vaizduojančios vietos koeficientus (angl. Local quatient) Vilniuje
2001 m. ir 2011 m. Kartoschemomis taip pat iliustruojama gyventojų erdvinė diferenciacija ir jos kaita. Tai padeda atskleisti skirtingų sociodemografinių gyventojų
grupių koncentracijos skirtumus metropoliniuose regionuose.
Socialinės segregacijos klausimas monografijoje analizuojamas detaliausiai, nes pajamų nelygybė yra svarbiausias erdvinės segregacijos veiksnys. Trūkstant duomenų apie
pajamų dydžius, socioekonominė gyventojų segregacija (3 skyrius) analizuojama remiantis standartinėmis tarptautinėmis profesinėmis gyventojų kategorijomis, nustatytomis
Tarptautinės darbo organizacijos (ISCO, International labour..., 2012). Tai yra vienintelis
detalaus teritorinio lygio rodiklis, tiesiogiai susijęs su gyventojų pajamų lygiu, kurį fiksuoja Lietuvos gyventojų surašymas. Papildomai analizuota pensinio amžiaus gyventojų
erdvinė diferenciacija, nes pensininko statusas taip pat iliustruoja ir žmonių grupės (nors
ir ne konkretaus žmogaus) socialinę padėtį, kadangi vidutinė pensija yra daugiau nei du
kartus mažesnė už vidutinį neto darbo užmokestį. Taip pat trumpai aptariamas gyventojų
išsilavinimo erdvinio netolygumo laipsnis (universitetinio lygio išsilavinimo skirtumai).
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Tautinė segregacija (4 skyrius) analizuota panašiais principais kaip ir profesinė.
Apskaičiuoti konkrečioms tautinėms grupėms save priskiriančių gyventojų segregacijos indeksai ir sudarytos kartoschemos. Analizuoti trijų didžiausių Lietuvos tautinių
bendruomenių duomenys (lietuviai, lenkai ir rusai). Kaip papildomas rodiklis geoinformaciniais metodais išanalizuota religinė gyventojų sudėtis.
Trečioji tyrimo ašis – gyventojų grupių, turinčių skirtingas politines preferencijas,
analizė (5 skyrius). Ji vykdyta tais pačiais metodais, tačiau naudojant kitus duomenis.
Metropolinių regionų politinio lauko diferenciacija vertinama pagal atitinkamo periodo Seimo rinkimų rezultatų duomenis. Palyginimo tikslais partijos suskirstytos į tris
pagrindines grupes: dešiniąsias, socialdemokratus ir netradicines. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų proporcinės dalies rinkimų rezultatų duomenys rinkimų apylinkių
lygmeniu gauti iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) elektorinių duomenų bazės.
Ketvirtoji tyrimo ašis – specifinės erdvinės segregacijos formos – uždarų jų gyvenviečių tyrimas. Jis atliekamas remiantis kita metodika, kuri daugiausia remiasi literatūros analize ir lauko tyrimais, kuriais siekta identifikuoti tokių gyvenviečių paplitimą, jų atsiradimo veiksnius Lietuvoje bei pasekmes vietos bendruomenėms.
Rezidencinė erdvinė diferenciacija skirtingais sociodemografiniais pjūviais analizuojama ir iliustruojama remiantis taip pat ir geoinformaciniais bei matematiniaisstatistiniais įrankiais (Arc GIS for Desktop 10.2 ir SPSS). Šie metodai skirti įvairių
rodiklių tarpusavio priklausomybių analizei. Naudojant Pirsono (Paerson) tiesinės koreliacijos koeficientą, tyrime vertinami elektorinių, sociodemografinių ir kultūrinių
charakteristikų koreliaciniai ryšiai bei statistinis koreliacijos koeficiento patikimumas.
Apskaičiuoti Pirsono koreliacijos koeficientai, atskleidžiantys sąsajas tarp įvairių teritorijos sociodemografinių charakteristikų (pavyzdžiui, tautinių mažumų dalies apylinkėje ir vyraujančių rinkiminių preferencijų, išsilavinimo lygio ir pan.). Suformuoti
logistiniai regresiniai modeliai, siekiant išsiaiškinti įvairių etninių grupių gyventojų
socialinius skirtumus. Agreguoti labai detalaus teritorinio lygio duomenys naudojami siekiant nustatyti sąsajas tarp skirtingų tam tikros teritorijos sociodemografinių
charakteristikų (gyventojų dalies su aukštuoju išsilavinimu, etninių bendruomenių,
užimtų jų tam tikroje profesijoje dalies ir t. t.).
Metropolinių regionų gyventojų sociodemografinių ir kultūrinių (etinės ir religinės priklausomybės) ypatybių bei politinių nuostatų sąsajų pagrindimui atlikta elektorinių ir socialinių duomenų koreliacinė analizė. Duomenų sisteminimui ir erdvinio
pasiskirstymo analizei naudotas Arc GIS for Desktop 10.2. programinis paketas. Turimų duomenų erdvinės charakteristikos ir detalumas nulėmė tyrimo teritorinį detalumą. Esamos situacijos (2011 m.) analizė atlikta ir apibendrinta surašymo apylinkių
lygiu (vid. 350–500 gyventojų). Pirmą kartą Lietuvoje parengti tokie detalūs sociogeografiniai žemėlapiai.

Duomenys
Pagrindinis šio tyrimo šaltinis – paskutinių dviejų visuotinių Lietuvos gyventojų ir
būstų surašymų (2001 m. ir 2011 m.) duomenys. Juos suteikė Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tyrime naudoti sociodemografiniai statistiniai
duomenys, t. y. rodikliai, atspindintys socialines ir demografines gyventojų charakteristikas: profesinė, amžiaus, išsilavinimo, etninė ir religinės priklausomybės struktūra.
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Atsižvelgiant į tai, kad pirmą pokomunistinio laikotarpio dešimtmetį gyventojų
mobilumas vidurio ir rytų Europoje buvo žemas (Ruoppila, Kährik, 2003), pagal
2001 m. surašymo duomenis pakankamai tiksliai galime spręsti ir apie padėtį
vėlyvuoju sovietmečiu. Lietuvoje (kaip ir daugelyje kitų Europos šalių) abu gyventojų
surašymai vykdyti pokriziniais laikotarpiais, todėl buvo fiksuojama stagnuojančios
ekonomikos situacija. Visuomenės ekonominis aktyvumas buvo santykinai žemas, o
nedarbo lygis – aukštas. Vidinė migracija pasyvesnė, o tarptautinė – intensyvi.
Monografijoje pateikiami tyrimai atlikti dviem teritoriniais pjūviais: surašymo
apylinkių lygiu ir seniūnijų lygiu. Duomenų statistinė analizė (segregacijos indeksų
nustatymas) vykdyta surašymo apylinkių lygiu abiejų surašymų atvejais. Kartografinė
duomenų analizė surašymo apylinkių lygiu atlikta tik su 2011 m. duomenimis; gautas itin detalus gyventojų grupių pasiskirstymo vaizdas. Analogiškos analizės nebuvo
įmanoma parengti su 2001 m. surašymo duomenimis dėl erdvinių duomenų trūkumo,
tad 2001 m. surašymo duomenys kartografiškai analizuojami tik seniūnijų lygiu. Kai
kuriems tyrimo klausimams taip pat naudoti ir individualaus lygio duomenys. Dalis
duomenų iš Lietuvos statistikos departamento įsigyti pagal atskirą duomenų parengimo sutartį.
Šiam tyrimui svarbiausi duomenys yra susiję su gyventojų socioekonominėmis
charakteristikomis. Pats objektyviausias rodiklis būtų gyventojų pajamos. Deja,
teritoriniai duomenys apie gyventojų pajamas nėra prieinami, todėl tenka remtis
netiesiogiai gyventojų socialinį statusą atspindinčiais profesinio statuso rodikliais.
Profesija surašymo metu nustatoma pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių. Jis yra
suderintas su Tarptautiniu profesijų klasifikatoriumi (angl. ISCO), todėl duomenys
naudotini ir tarptautiniams lyginamiesiems tyrimams. Būtent tokia profesinė diferenciacija buvo naudota atliekant palyginamą ją Europos šalių sostinių segregacijos
studiją (Tammaru ir kt., 2016b), kurioje pateikiama dalis šio tyrimo rezultatų apie
Vilniaus miestą.
1 lentelė. Profesinių grupių klasifikacija (Marcińczak ir kt., 2015; Tammaru ir kt., 2016b)
Table 1. Classification of the occupational groups
Profesijos
statusas

Grupė

Labiausiai paplitusios profesijos ir grupėje
sudaroma dalis % (4 ženklų kodavimas)

Vadovai

Mažųjų prekybos įmonių vadovai (13),
finansinių ir valdymo padalinių vadovai (10),
produktų gamybos ir paslaugų padalinių
vadovai (8), nepriskirti padalinių vadovai (10)

Kvalifikuoti profesionalai

Vidurinio ugdymo mokytojai (30), verslo
specialistai (19), buhalteriai (17), gydytojai (11)

Technikai ir jaunesnieji
specialistai

Slaugos specialistai (22), sekretoriai ir
susiję jaunesnieji specialistai (13)

Jaunesnieji tarnautojai

Sandėliavimo tarnautojai (9),
apskaitos ir buhalterijos tarnautojai (7)

Aukštas

Vidutinis
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1 lentelės tęsinys
Profesijos
statusas

Grupė

Labiausiai paplitusios profesijos ir grupėje
sudaroma dalis % (4 ženklų kodavimas)

Paslaugų sektoriaus
darbuotojai ir pardavėjai

Pardavėjai ir prekių demonstruotojai (47),
virėjai (12), kioskų ir turgaus
pardavėjai (8), juvelyrai (7)

Kvalifikuoti darbininkai
ir amatininkai

Siuvėjai ir kepurininkai (15),
dailidės, statybininkai ir staliai (11),
elektrikai (11), įrankininkai (10)

Mašinų operatoriai
ir surinkėjai

Lengvųjų automobilių, taksi ir
furgonų vairuotojai (23),
sunkiasvorių mašinų vairuotojai (14),
siuvimo mašinų operatoriai (10)

Nekvalifikuoti darbuotojai

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai
darbininkai, valytojai ir kambarinės (28)

Žemas

Profesinio statuso duomenų naudojimas iliustruojant socialinę segregaciją yra
racionalus pasirinkimas, nors ryšiai tarp profesinių pareigų ir pajamų nėra labai griežti,
ypač pokomunistinėse valstybėse. Vis dėlto 2010 m. Statistikos departamento atliktas
darbo rinkos tyrimas parodė, jog pajamų skirtumai tarp aukščiausio ir žemiausio
statuso profesijų grupių yra akivaizdūs. Vadovų ir profesionalų atlyginimai skyrėsi 1,3
karto, o vadovų ir nekvalifikuotų darbuotojų – net 3,4 karto. Kita vertus, konsultacinės
kompanijos „Hay Group“ 2015 m. vykdytas tyrimas Lietuvoje parodė, kad tas pačias
pareigas užimančių darbuotojų atlyginimai Lietuvoje skiriasi iki 60 proc. (atmetus po ¼
daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių darbuotojų), nors Vakarų Europoje šis skirtumas
tesiekia 33 proc. (Hay Group, 2015). Įvertinus šiuos aspektus, tikėtina, kad realus Lietuvos
miestų erdvės segregacijos laipsnis (socialinių grupių teritorinė atskirtis) yra dar didesnis.
Deja, turimi duomenys ir tyrimo metodika neleidžia labai tiksliai įvertinti faktinio
socialinės segregacijos laipsnio. Galima daryti išvadas apie bendrą situaciją ir atskleisti
vyraujančias tendencijas, bet tikslesnius vertinimus būtų galima daryti tik panaudojus
kitus tyrimų metodus. Atvejo analizė galėtų padėti atskleisti konkrečią situaciją atskirose
kaimynystėse, bet ji netinkama didesnių regionų bendrosioms analizėms.
Kadangi profesinė gyventojų diferenciacija nurodo tik dirbančių gyventojų situaciją, tyrime buvo naudoti duomenys, iliustruojantys gyventojų amžiaus struktūros
įvairovę mieste. Buvo kartografuota pensinio amžiaus gyventojų dalis surašymo apylinkėse, siekiant iliustruoti šios socialinės grupės gyventojų pasiskirstymo ypatumus.
Palyginimui pateikiamas ir kitų pagrindinių amžiaus grupių gyventojų teritorinis pasiskirstymas.
Tautinė gyventojų diferenciacija taip pat analizuojama remiantis surašymo duomenimis (naudoti duomenys apie asmenis, priskiriančius save konkrečiai tautinei grupei).
Tyrime analizuotos trys didžiausios Lietuvos tautinės grupės: lietuviai, lenkai ir rusai.
Elektorinės struktūros analizė atlikta remiantis Seimo rinkimų rezultatais rinkimų
apylinkių lygmeniu. Pasirinkti arčiausiai gyventojų surašymų vykę 2000 m. ir 2012 m.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Tyrimui naudojami duomenys, kurie skelbiami
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) elektorinių duomenų
bazėje.
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Atskiri gyventojų rezidencinės diferenciacijos aspektai ir ypač atskirų jos dimensijų tarpusavio priklausomybių vertinimas atliktas naudojant nuasmenintus individualaus lygio gyventojų surašymų duomenis, įsigytus iš Statistikos departamento pagal
atskirą duomenų panaudojimo sutartį.
Duomenys apie uždarų jų gyvenviečių formavimąsi ir dėl suburbanizacijos procesų
kylančias problemas gauti apklausus visų trijų miestų priemiestinių seniūnijų atstovus
(apklausta 20 darbuotojų, kurių dauguma – seniūnai).
Monografijoje atliktų tyrimų tikslumas daugiausia yra ribojamas duomenų tikslumo. Lauko tyrimų priemiestinėse seniūnijose metu buvo nustatyta, kad artimiausiose
miestams seniūnijose surašymo paklaidos galėjo siekti iki 20–30 proc. Surašyme dalyvavusių ir vietos situaciją žinančių seniūnijų darbuotojų nuomone, faktinis gyventojų
skaičius šiose priemiesčių dalyse yra atitinkamai didesnis. Pagrindinės priežastys: dalis
žmonių formaliai gyvena mieste, esami pastatai yra formaliai nebaigti statyti, neįteisinti
ir pan. Kita vertus, gyventojų sudėtis priemiesčiuose dėl tokių paklaidų reikšmingai
nesikeičia, tik realūs procesai vyksta dar intensyviau nei rodo statistiniai duomenys.

Erdvinės rezidencinės diferenciacijos (segregacijos)
matavimai
Segregacijos arba, apibendrintai, erdvinės rezidencinės diferenciacijos matavimo
pirminis uždavinys yra susijęs su matavimo teritorinių vienetų išskyrimo problema,
kadangi nėra galimybių identifikuoti kiekvieno atskiro žmogaus gyvenamosios vietos.
Dėl to matavimai turi būti atliekami naudojant teritorinius vienetus, kuriems būdinga
homogeniška socialinė struktūra. Geriausiu atveju Lietuvoje specifines sovietmečiu
susiformavusias rezidencinės diferenciacijos ląsteles galima būtų vadinti sociomorfotopais – „demografiniu ir socialiniu infrastruktūriniu požiūriais santykinai homogeniškomis geosocialinėmis struktūromis“ (Kavaliauskas, Grigužauskaitė, 2014; Valatka, 2015). Bet kuriuo atveju pagrindinė objektyvaus segregacijos tyrimo sąlyga yra
analizuojamų teritorijų homogeniškumas, tačiau šį kriterijų riboja visuotinio gyventojų surašymo metodika. Siekiant išskirti sociomorfotopus, galima naudoti surašymų
duomenis, agreguotus surašymo apylinkėms (Vickers, 2006; Wei, Knox, 2014). Kita
vertus, surašymo apylinkės yra suformuotos pagal geografinės padėties kriterijų ir nebūtinai yra homogeniškos socialiniu požiūriu. Vis dėlto jos yra pakankamai mažos
(Lietuvos atveju apima teritorijas su vidutiniškai 350–500 gyventojų), kad būtų galima
atskleisti lokalius rezidencinės diferenciacijos skirtumus, net tuo atveju, jei apylinkių
ribos nesutampa su sociomorfotopų ribomis.
Iki pastarojo dešimtmečio segregacijos indeksai, tapę ekologinių visuomenės tyrimų klasika, Lietuvoje nebuvo skaičiuoti. Greta įprastai naudojamos statistikos, turint
detalius (mažomis teritorijomis agreguotus) duomenis, galima apskaičiuoti įvairius gyventojų grupių pasiskirstymą atspindinčius rodiklius. Indeksai leidžia pateikti lokalių
skirtumų apibendrinimus, išreikštus tik vienu skaičiumi.
Iš visų segregaciją atspindinčių rodiklių seniausiai naudojamas yra neerdvinis
tolygumo matas – nepanašumo indeksas NI. Jis rodo, kokiai tiriamos grupės gyventojų
daliai persikrausčius jos pasiskirstymas taptų analogiškas kitos pasirinktos grupės
pasiskirstymui. Modifikuota NI versija – segregacijos indeksas – atspindi jau ne dviejų
grupių, o vienos grupės ir likusios populiacijos nepanašumo laipsnį. Indeksų reikšmės iki
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0,2 rodo menką netolygumo laipsnį, indeksų reikšmės, viršijančios 0,4, rodo ekstremaliai
didelę segregaciją. Pastarasis indeksas neblogai iliustruoja atskirų grupių pasiskirstymo
netolygumo laipsnį mieste, bet silpnai iliustruoja būtent segregaciją, t. y. faktinį atskirų
socialinių, etninių ar demografinių grupių erdvinį atskirtumą (net jei visa vienos grupės
populiacija gyvena vienoje miesto vietoje, nereiškia, kad ji gyvena atskirai nuo kitų).
Šiam tikslui pasitelktas segregacijos laipsnį geriau atspindintis izoliacijos indeksas,
kuris rodo tikimybę susitikti kitos grupės atstovus analizuojamoje vietovėje arba kaip
atskirai gyvena tam tikra gyventojų grupė, t. y. šis indeksas rodo būtent erdvinę grupės
segregaciją (Johnston, Jones, 2010).

Kartografavimas
Monografijoje pateikiamos kelios dešimtys originalių, jos autorių sudarytų kartoschemų, atspindinčių Lietuvos metropolinių regionų socioekonominės, etninės, demografinės (amžiaus grupių) ir elektorinės struktūros ypatumus. Sudarant kartoschemas
buvo vadovaujamasi principu vaizduoti rodiklius kuo įmanoma detalesniu teritoriniu
lygmeniu. Duomenys pagal 2011 m. gyventojų surašymo rezultatus vaizduojami ypatingai detaliu lygiu – gyventojų surašymo apylinkėmis. Planuojant 2001 m. surašymą
nebuvo parengtos skaitmeninės mažiausių surašymo teritorijų ribos, todėl be papildomų
išteklių erdviškai analizuoti (kartografuoti) rezidencinę diferenciaciją remiantis 2001 m.
surašymo duomenimis įmanoma tik seniūnijų ribose. Šiuo atveju turime tiek urbanistiniu, tiek socialiniu požiūriu labai margas teritorijas, kurias tenka kartografuoti kaip
vientisą erdvinį vienetą. Kai kuriais atvejais viena seniūnija gali apimti tiek daugiabučių
rajonus, tiek priemiestines teritorijas ar buvusius palydovinius miestus. Nors seniūnijų
lygmens analizė neleidžia stebėti vykstančių procesų detalių, tačiau ji vis tiek atskleidžia
šių procesų tendencijas skirtingose miestų regionų dalyse. Idealiausia būtų įskaitmeninti
visų metropolinių regionų surašymų apylinkių žemėlapius, tačiau surašymo planavimo
žemėlapiai yra išlikę ir saugomi tik pavieniais atvejais. Be to, šis darbas reikalauja papildomų išteklių. Dėl šių priežasčių buvo įskaitmenintos tik sparčiausiai kitusio Vilniaus
miesto 2001 m. surašymo apylinkės. Tai leido atlikti socioekonominės rezidencinės diferenciacijos kaitos detalaus lygio erdvinę analizę šiame mieste (3.4 skyrius). Kartoschemose vaizduojama ir kai kurių rodiklių kaita per 2001–2011 m. laikotarpį, tam taip
pat naudojamas seniūnijų lygmuo.
Tikintis, kad skirtingose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų dalyse vyksta nevienodi gyventojų persiskirstymo procesai, kiekvienas iš šių didžių jų miestų kartu su
juos supančiais regionais buvo padalyti į dvi dalis: 1) centrines metropolinio regiono
dalis arba branduolius – tai miesto centras (vidinis miestas) ir daugiabučių kvartalai; 2)
priemiesčius – juose dominuoja naujos statybos individualių namų kvartalai ir kaimiškos erdvės. Išskiriant priemiesčius pagrindiniai kriterijai buvo geografinė padėtis, naujų individualių namų skaičius ir vidaus migracijų kryptis (siekiant atskirti priemiesčius
tarp kelių savivaldybių centrų).
Atskirų socialinių grupių (pagal profesinį statusą, elektorines preferencijas, amžiaus
grupes ar tautybę) koncentracijos skirtumai miestų regionuose siekiant palyginti iliustruojami jų koncentracijos tam tikroje teritorijoje nuokrypiu nuo konkretaus miesto regiono arba visos šalies vidurkio arba tiesiog šios grupės gyventojų dalimi lyginant su
visa populiacija. Nors šiuo atveju vaizduojami koncentracijos, o ne segregacijos procesai,
pastarieji yra būtent koncentravimosi arba dekoncentravimosi procesų pasekmė.
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Koncentracijos (taigi iš dalies ir segregacijos) aspektas gali būti atskleidžiamas išmatavus įvairių grupių susitelkimo laipsnį atskirose miesto dalyse. Aukščiausio (vadovų ir specialistų) ir žemiausio (nekvalifikuotų darbuotojų) profesinio statuso grupių
koncentracija Vilniaus miesto savivaldybėje yra vertinama apskaičiavus pasirinktų
grupių vietos koeficientus (angl. LQ) ir pateikiant juos kartoschemose. Vietos koeficientai rodo, kiek kartų tiriamos grupės koncentracija pasirinktoje teritorijoje skiriasi nuo miesto vidurkio. Šis lyginimas atliktas tik Vilniaus mieste (kitose teritorijose
trūksta įskaitmenintų teritorinių duomenų).

Leidinyje vartojami terminai
Mokslinėje literatūroje ir šiame leidinyje vartojama daug terminų, kurie dažnai
neturi visuotinai nusistovėjusios reikšmės. Siekiant palengvinti monografijos skaitymą, pateikiami dažniausiai vartojamų sąvokų apibrėžimai ar paaiškinimai.
Metropolinio regiono (MR) terminas monografijoje vartojamas kaip miesto regiono sinonimas. Tai urbanistinė erdvinė struktūra, susiformavusi plečiantis tarpregioninio centro funkcijas atliekančiam šalies miestui. Šis regionas apima daugiau nei
vienos savivaldybės teritoriją, kurioje gyvena ir dirba miestiečiai. Konkrečiai tai yra
miestai ir priemiesčiai, nors pastarosiose teritorijose gyvena ne tik miestiečiai. Metropolinio regiono sąvoka artimesnė Vakarų Europos šalių mokslinėje literatūroje įsitvirtinusiai metropolinės erdvės (angl. metropolitan area) sąvokai.
Funkcinis miesto regionas (angl. Functional urban region, FMR) – terminas identifikuoja miestą ir socialiniais bei ekonominiais ryšiais susijusią teritoriją arba, kitaip
sakant, miestą ir jo hinterlandą, kuris, pavyzdžiui, Vilniaus atveju, apima ir teritorijas
už šalies ribų.
Erdvinė (teritorinė) segregacija – tai atskiros gyventojų grupės ar grupių teritorinė atskirtis kitų gyventojų atžvilgiu. „Segregacijos reiškinys atsiranda, kai dvi (ar
daugiau) žmonių grupės užima skirtingas erdves viename mieste, regione ar net šalyje“
(Hiebert, 2009, 673). Šiuo atveju segregacijos terminas iš esmės sutampa su erdvinės
rezidencinės diferenciacijos terminu. Šioje monografijoje abu terminai vartojami kaip
sinonimai, nors būtent segregacijos terminu labiau pabrėžiama tam tikros grupės atskirtis nuo kitų (gyvenimas atskirai), o diferenciacijos terminas rodo teritorinius dislokacijos skirtumus ir jų kaitos tendencijas.
Erdvinė (teritorinė) koncentracija apibūdina atskirų gyventojų grupių telkimosi
tam tikrose vietose tendencijas, kurios taip pat yra susijusios su segregacijos procesu,
nors atskiros grupės koncentracija tam tikroje vietoje dar nereiškia, kad ji gyvena atskirai nuo kitų.
Erdvinė (teritorinė) fragmentacija – tai socialinio reiškinio erdvinė sąskaida. Pabrėžiama, kad šiuo atveju socialiniam reiškiniui būdingas teritorinis mozaikiškumas, o
ne nuosekli kaita. Gretimose erdvės fragmentuose (pavyzdžiui, kaimynystėse) gyvena
skirtingomis sociodemografinėmis charakteristikomis pasižyminčios gyventojų grupės.
Erdvinė (teritorinė) poliarizacija pasireiškia tada, kai socialinis reiškinys erdvėje
vystosi priešingomis kryptimis. Pavyzdžiui, centre koncentruojasi turtingos, o periferijoje – vargingos grupės arba regiono šiaurinėje dalyje – lietuvių tautybės gyventojai,
o pietuose – tautinės mažumos.
Džentrifikacija – žemesniųjų visuomenės sluoksnių gyventojų iškeldinimas arba išgyvendinimas (dažniausiai keliant būsto nuomos kainas) iš padidėjusios vertės centrinių
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miesto dalių, gerinant būsto ir aplinkos kokybę, ir aukštesniųjų visuomenės sluoksnių
gyventojų kėlimasis į jas.
Uždaroji gyvenvietė – tai gyvenamieji pastatai arba pastatų grupė, kuri, gyventojų
arba bendruomenės sutarimu, yra aptverta ir nuolat saugoma, taip apribojant kitų asmenų patekimą.
Sociodemografiniai rodikliai – šiame leidinyje tai visuma statistinių rodiklių,
naudojamų apibūdinti gyventojų grupes, dalyvaujančias segregacijos procesuose. Taip
pat statistiniai rodikliai, netiesiogiai atspindintys gyventojų socialinį ar etninį statusą
(profesines, tautines, religines, amžiaus ir išsilavinimo charakteristikas).
Terminai tautinis (tauta) ir etninis (etnosas) monografijoje taip pat vartojami kaip
sinonimai, nors terminu „tauta“ dažnai apibūdinamos labiau organizuotos (pavyzdžiui,
politiniu požiūriu) etninės grupės (Kavaliauskas, Jakutis, 2015).
Terminai erdvė (erdvinis) ir teritorija (teritorinis) šiame leidinyje vartojami kaip
sinonimai. Nors lietuviškoje tradicijoje terminu „erdvė“ dažnai norima akcentuoti ir
vertikalioje ašyje vykstančius procesus, autoriai laikosi nuomonės, kad visi nagrinėjami socialiniai procesai vyksta erdvėje nepriklausomai nuo to, kokia teritorija tiriama.

Lietuvos metropoliniai regionai – tyrimo objekto nustatymo
problema
Pagrindinis tyrimo objektas – pokomunistiniu laikotarpiu vykusios miesto plėtros
procesų metu susiformavę nauji Lietuvos gyvenviečių sistemos elementai – metropoliniai regionai. Jie apima tankiai užstatytus, palyginti kompaktiškus miestų branduolius ir iš dalies urbanizuotus, išdrykusius priemiesčius, išdėstytus kelių savivaldybių
teritorijose. Tai savivaldos neturintys, bet sisteminiu požiūriu vieningi urbanistiniai
dariniai, kurie tampa svarbiausiu Lietuvos gyvenviečių sistemą formuojančiu elementu
(Juškevičius, 2015).
Gyventojų ir naujų pastatų skaičiaus kaitos analizė leidžia teigti, kad šalyje susiformavo trys metropoliniai regionai. Vykdydami tarpregioninių paslaugų centrų
ir šalies vartų funkcijas, jie sukuria pakankamai skaitlingą pasiturinčių gyventojų
sluoksnį, kurio būsto preferencijų bei finansinių galimybių derinys ir nulemia metropolinių regionų formavimąsi. Pirminis tyrimo uždavinys buvo nustatyti šių darinių
ribas. Regionų išorinės ribos buvo nustatomos pagal gyventojų skaičiaus ir individualių gyvenamų jų namų skaičiaus kaitą 2001–2011 m. seniūnijose, esančiose aplink
didžiuosius miestus. Siekiant išvengti gretimų savivaldybių kaimynystės efekto,
buvo analizuojamos naujakurių migracijų kryptys (taip sąlyginai atskiriant, pavyzdžiui, Klaipėdos ir Kretingos priemiesčių zonas). Šiam tikslui naudoti nuasmeninti
individualaus lygio duomenys. Priemiesčių teritorijoms priskirtos seniūnijos su augančiu gyventojų skaičiumi, kur per pastarą jį dešimtmetį pastatyta bent 50 naujų individualių namų, o didžioji naujakurių dalis persikraustė iš greta esančio didmiesčio.
Priemiesčių vidinės ribos, sąlyginai atskiriančios miestų branduolius nuo priemiesčių, buvo nustatomos surašymo apylinkių lygiu, išskiriant teritorijas pagal vyraujantį
užstatymo tipą ir būstų pastatymo metus. Priemiesčiams priskirtos apylinkės, kuriose
vyrauja individualūs namai, pastatyti po 1989 m.
Toliau pateiktoje kartoschemoje pavaizduoti pagrindiniai šio tyrimo objektai ir jų
struktūrinės dalys: centrinės metropolinių regionų dalys ir priemiestinės teritorijos.
14

METODOLOGIJA

Paveiksle taip pat pavaizduotos miškingos teritorijos, iliustruojančios erdves, kur gyvenamų jų teritorijų praktiškai nėra, o miesto plėtra yra labai limituota. Šiuo požiūriu
Vilniaus miesto plėtra yra varžoma labiausiai. Tai viena iš priežasčių, dėl ko ji įgauna
labai išdraikytą pobūdį.
Kartoschemoje vaizduojami metropoliniai regionai 2011 m. Jau tuo metu Vilniaus
MR buvo didesnis nei Klaipėdos ir Kauno MR kartu. Vilniaus MR gyveno 637 944
(iš jų 186 880 priemiesčiuose), Kauno MR – 393 776 (124 764 priemiesčiuose), o
Klaipėdos – 211 592 (65 111 priemiesčiuose) gyventojai. Visų regionų priemiesčiuose
gyveno apie 30 proc. jų gyventojų. Iš viso metropoliniuose regionuose Lietuvoje
gyveno 1,243 mln. arba apytiksliai 40 proc. šalies gyventojų.

1 pav. Lietuvos metropoliniai regionai ir jų struktūrinės dalys 2011 m. (sudaryta autorių)
Fig. 1. Metropolitan regions of Lithuania and their structural parts in 2011
(composed by the authors’)
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1. GYVENTOJŲ SEGREGACIJOS TYRIMŲ
METROPOLINIUOSE REGIONUOSE
APŽVALGA
Miesto regiono sąvokos problema
Regiono (angl. region) sąvoka socioerdviniuose tyrimuose yra viena populiariausių, nors jos turinys moksliniame diskurse yra labai nekonkretus. Kraštutiniu atveju
regiono sąvoka nereiškia nieko daugiau, išskyrus tai, kad kalbama apie erdvės dalį,
kuri yra didesnės erdvės dalis. Siaurą ja konkretesne prasme regiono sąvoka vartojama
siekiant apibūdinti tarpusavio ryšiais ir panašumais susietą ir nuo kitų atskirtą teritoriją, kuri neturi valstybės statuso (Burneika, 2014). Pastaruoju metu Lietuvos informacinėje erdvėje regiono sąvoka vartojama įvardijant šalies periferiją arba provinciją. Toks
šios sąvokos vartojimas moksliniu požiūriu yra nekorektiškas, nes regiono sąvoka yra
nesusijusi su socioekonominiais ar teritorijos geografinės padėties aspektais. Regionas
gali būti turtingas ar atsilikęs, gali būti centrinis ar periferinis, gali apimti ir mišrias
teritorijas. Pagrindinis šio tyrimo objektas – miesto regionai, t. y. regionai, kurių pagrindinis formuojantis veiksnys yra miestas, o teritoriją vienijantis faktorius – jame
gyvenantys miestiečiai. Šiame darbe terminas „regionas“ vartojamas siekiant išvengti painiavos ir pabrėžiant tarpadministracinį (per kelias savivaldybes išsidėsčiusį) ir
urbanistiniu požiūriu mišrų jo pobūdį, nes sąvoka „miestas“ dažniausiai vartojama
administraciniam vienetui apibūdinti. Kadangi nagrinėjami tarpregionines (už apskričių ribų išeinančias) funkcijas atliekantys miestų regionai (o faktiškai tai ir vieninteliai
Lietuvos miestai, peraugę į platesnius regionus), šiame darbe daugiausia naudojama
metropolinio regiono sąvoka. Ji artimesnė Vakarų Europos šalių mokslinėje literatūroje įsitvirtinusioms metropolinės erdvės (angl. Metropolitan area) ir urbanizuoto
regiono (angl. Urban region) sąvokoms. Sąvokos „miesto regionas“, „metropolinis regionas“, „metropolinė erdvė“ ir „urbanizuotas regionas“ šiame leidinyje yra vartojamos kaip sinonimai.
Literatūroje dažnai yra sutinkama funkcinio miesto regiono (angl. Functional urban
region, FMR) sąvoka (Karlsson, Olsson, 2006; ESPON 2013). Tai miesto funkcinių ryšių
formuojamas nodalinis (branduolio formuojamas) regionas, apimantis centrinį miestą ir
jo hinterlandą. Tai miesto ekonominės įtakos zonoje esanti teritorija, kuri dažnai siauriau
apibrėžiama kaip švytuoklinių (kasdienių) migracijų paplitimo zona, nors tiksliau būtų
FMR regionu vadinti platesnį regioną, kuriame metropolis yra pagrindinis migracijų ir
paslaugų teikimo centras. Tokio tipo regionas yra formuojamas per keturis etapus ar
stadijas: urbanizaciją, suburbanizaciją, deurbanizaciją ir reurbanizaciją (Hall, Hay, 1980;
van den Berg ir kt., 1982). Apskritai miesto hinterlando sąvoka yra daug platesnė ir nurodo teritoriją, kuri ekonominiais ir socialiniais ryšiais susijusi su konkrečiu miestu labiau
nei su kitais miestais (pavyzdžiui, teritorija, iš kurios į miestą važiuoja studijuoti studentai). Metropolinis regionas (arba urbanizuotas regionas) paprastai yra mažesnis ir didžioji
jo gyventojų dalis yra miestiečiai. Šis regionas apima miestą ir jį supančius priemiesčius,
ir būtent šios teritorijos yra pagrindinis šio leidinio objektas.
16

GYVENTOJŲ SEGREGACIJOS TYRIMŲ METROPOLINIUOSE REGIONUOSE APŽVALGA

Formalios miesto ribos reikalingos teritorijos administravimo tikslais, tačiau jos beveik niekada nesutampa su realiomis, tam tikrų kiekybinių ar kokybinių rodiklių sklaidos skirtumus pažyminčiomis ribomis. Didžiųjų miestų erdvinės struktūros kaita ir
ekonominiai pokyčiai vyksta ne tik formaliose jų ribose, bet ir už jų. Miestu tradiciškai
yra vadinama administracinėmis ribomis apibrėžta teritorija. Kita vertus, teisingiau būtų
miestą suprasti kaip teritoriją, kurioje nuolatos gyvena ir dirba miestiečiai. Taigi Vilnius
yra ten, kur nuolatos gyvena vilniečiai, ir pan. Tokiu atveju miesto faktinės ribos dažniausiai nesutampa su administracinėmis.
Tiriant didžių jų miestų raidą Lietuvoje, reikėtų atsiriboti nuo tradicinės administracinės jų sampratos ir dėmesį sutelkti ne tik į procesus, vykstančius miestų ribose.
Šiuo atveju, nagrinėjant gyventojų rezidencinės diferenciacijos problemą, miestų ribos
apimtų tas teritorijas, kuriose gyvena miestiečiai, nors nebūtinai vien tik miestiečiai.
Taigi, šioje monografijoje nagrinėjami gyventojų segregacijos procesai vyksta plačiose urbanizuotose ir pusiau urbanizuotose teritorijose, nes suburbanizacijos procesai
keičia tiek periferines buvusias agrarines zonas, tiek miesto branduolius. Neįmanoma suprasti rezidencinės diferenciacijos procesų miesto centre, ignoruojant procesus,
vykstančius priemiesčiuose. Todėl miesto regiono arba metropolinio regiono tyrimai,
nusakantys miestą plačią ja prasme, yra gerokai informatyvesni. Kadangi tyrimas apima Lietuvos didžiuosius miestus, kurie vykdo tarpregioninių centrų (aptarnauja teritorijas už jų apskričių ribų) ir šalies vartų (angl. Gateway cities) funkcijas, santykinai
šio tyrimo objektą galima įvardyti metropoliniais regionais, taip atskiriant jį nuo vis
labiau populiarėjančio termino „regionai“, klaidingai vartojamo apibrėžiant šalies periferines teritorijas ar periferinius regionus.
Aplink miesto administracines ribas esančios teritorijos – tai dinamiška, nuolatos
miesto įsisavinama, vykstant dispersiškos jo plėtros procesams, erdvė, kurioje susipynusios urbanistinės ir agrarinės funkcijos (Cirtautas, 2010). Šios teritorijos neatsiejamos nuo miesto ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir kt. aspektais. Jos pasižymi savita
struktūra ir funkcijomis, kurios, tolstant nuo centro, palaipsniui kinta, silpnėja jų įtaka
miestui ir miesto įtaka joms. Tai sparčiausiai kintančios ir didžiausius kontrastus apimančios teritorijos, todėl jos yra itin įdomios moksliniu požiūriu. Ir šiame leidinyje
priemiestinėms teritorijoms skiriamas šiek tiek didesnis dėmesys nei miestų centrinėms dalims.
Miesto regionas gali būti suvokiamas daug plačiau – kaip apimanti didesnį plotą ir
funkciniais (socialiniais, ekonominiais, politiniais, kultūriniais ir kt.) ryšiais su miestu susijusi teritorija. Kad išvengtume painiavos, šiuo atveju būtų tikslinga vartoti jau
minėtą funkcinio miesto regiono (FMR) sąvoką. Suprasti FMR formavimosi ir funkcionavimo procesus taip pat yra labai svarbu, nes būtent tai sukuria miesto ekonominį
ir demografinį potencialą, sudaro prielaidas kaupti kapitalą, kurti gerai apmokamas
darbo vietas, pritraukti gyventojus ir investicijas. Kitaip sakant, miesto regiono arba
metropolinio regiono formavimasis yra susijęs su FMR funkcionavimu abipusėmis
priklausomybėmis, todėl segregacijos procesams, vykstantiems metropolinio regiono
viduje, taip pat įtaką daro šios priklausomybės. Dėl ribotos darbo apimties ir turimų
žmogiškų jų išteklių šioje monografijoje FMR problema nebus nagrinėjama.
Bet kokio regiono ribų išvedimas ar hierarchijos nustatymas priklauso nuo tiriamos problemos, tačiau visais atvejais ribos yra sąlyginės ir nepastovios. Nors yra gana
daug metodų, kaip jas galima nustatyti naudojant empirinius duomenis, vis tik vienas
iš patikimiausių ir informatyviausių būdų – ribų identifikavimas pagal nagrinėjamoje
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teritorijoje gyvenančių žmonių savimonę. Būtent miesto regionas siaurą ja prasme yra
teritorija, kurią tam tikra visuomenės dalis suvokia kaip miestą. Tai yra mentalinis
konstruktas ir kiekvieno žmogaus jis suvokiamas individualiai, subjektyviai (EPSON,
2013). Tačiau kadangi žmonės gyvena kolektyviai, tai taip pat ir intersubjektyvus
konstruktas, formuojamas bendros daugelio žmonių patirties ir subjektyvių įvaizdžių
(Berger, Luckman, 1966). Tai reiškia, kad ta pati teritorija tuo pat metu kitos žmonių
grupės gali būti suvokiama ne kaip miestas. Miesto ir ne miesto erdvė egzistuoja kartu ir nuo konkrečios vietos ir laiko priklauso, koks suvokimas vyrauja. Pavyzdžiui,
tame pačiame priemiestyje gali gyventi ir vilniečiai, ir mickūniečiai. Akivaizdu, kad
griežtas miesto ir kaimo atskyrimas žemėlapyje yra neįmanomas. Šio tyrimo atveju
nėra tiek svarbu, kiek kaimiškų erdvių yra miesto regione, svarbiausia identifikuoti
tas zonas, kur vyksta miestėjimo procesai, nes būtent tai yra teritorijos, tiesiogiai dalyvaujančios gyventojų persiskirstymo ir segregacijos procesuose. Šis tyrimas apima
tiek teritorijas šalia centrinės miesto dalies, kur priemiestinis gyvenimo tipas yra vyraujantis, tiek periferines teritorijas, kur priemiesčiai jau yra, nors dominuoja daugiau
kaimiškos erdvės.

1.1. MIESTŲ REGIONŲ TYRIMAI
Sparti pokomunistinių šalių ekonominė plėtra buvo lydima ekonomikos koncentracijos metropoliniuose regionuose. Viena ryškiausių teritorinio vystymosi formų,
atspindinti tiek politikos, tiek ekonomikos, tiek socialinių reiškinių dabartinius teritorinės struktūros formavimosi ypatumus, – santykinis didžių jų miestų ir jų regionų įtakos augimas (Borén, Gentile, 2007; Renski, 2008; Sýkora, Ouředníček, 2007). Tradiciškai šie procesai įvardijami teritorinės koncentracijos ar metropolizacijos terminais.
Literatūroje vis dažniau sutinkama miesto regiono sąvoka, kuri ne tik atspindi erdvinės
koncentracijos tendenciją (dažnai suprantamą tik kaip fizinę vystymosi formą), bet apima ir visuomenės teritorinės organizacijos kaitos aspektus (Parr, 2005). Galime teigti,
kad ūkio ir gyventojų koncentracija nacionaliniu lygiu buvo lydima ūkio ir žmonių
dekoncentracijos arba plėtimosi regioniniu lygmeniu, kai kompaktinis miestas virsta
plačiu daugiau ar mažiau urbanizuotu regionu, kurio centre yra miesto branduolys, o
periferijoje – pusiau urbanizuotos priemiesčių erdvės.
Miestų regionai tapo svarbiu teritorinės-ekonominės organizacijos komponentu jau
XIX a. Žinoma, nuo to laiko tiek patys miestų regionai (jų struktūra, dydis, teritorinė
organizacija ir kt.), tiek jų vaidmuo valstybių ekonomikai ir politikai stipriai pakito. Šiuo
metu miesto regiono terminas plačiai vartojamas akademiniame kontekste ir gali būti
sutinkamas politinėje bei ekonominėje sferose. Kita vertus, visuotinai priimto miesto
regiono termino apibrėžimo nėra, tad ši sąvoka vartojama gana lanksčiai ir dažnai
skirtingo dydžio teritorinėms struktūroms apibūdinti. Miesto regionas dažniausiai
traktuojamas kaip teritorinė sistema, kurios pagrindinis vystymosi faktorius yra
centrinis miestas, turintis stiprią įtaką jį supančios teritorijos vystymuisi, ir atvirkščiai,
paties miesto vystymasis yra priklausomas nuo jį supančio regiono (Jonas, Ward,
2007; Harrison, 2007). Bendrą ja prasme, miestų regionus sudaro du glaudžiai susiję
teritoriniai elementai: centrinis miestas ir jį supantis regionas. Anot Parro (Parr,
2005), tarp šių zonų egzistuoja akivaizdi teritorinė tarpusavio priklausomybė, kuri
pirmiausia pasireiškia per pasiūlos ir paklausos ryšį. Intensyvūs mainai ir funkcijų
pasiskirstymas tarp regiono centrinės dalies ir jį supančios teritorijos leidžia miesto
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regionui funkcionuoti kaip uždarai sistemai ir savarankiškam ekonominiam vienetui.
Miestų regionai paprastai yra svarbiausios atviros ekonominės sistemos dalys ir dažnai
formuoja nacionalines ar tarpnacionalines ekonomines ašis bei koridorius. Vakarų
šalyse dažnai į miestų regionus žiūrima kaip į branduolius, tarpusavyje konkuruojančius
globalioje ekonomikoje ir galinčius pritraukti daugiausia investicijų (Scott ir kt., 2001).
Pagrindinis vaidmuo miesto regiono vystymosi procese tenka centriniam miestui, kuriuo tampa regioninis ar nacionalinis metropolis, turintis specifines funkcijas
ar ekonomines veiklas (Armen, 1972). Ilgą laiką šio metropolinio miesto ir kartu jo
regiono augimas buvo palaikomas koncentracijos (žmonių, kapitalo, ekonomikos ir kt.)
proceso, kuris pasireiškia per urbanizaciją ir aglomeracijų ar klasterių formavimąsi.
Ekonominių veiklų polinkis koncentruotis yra aiškinamas klasikinėse ekonomikos ir
išdėstymo teorijose, pavyzdžiui, Weberio, Hotellingo ar Marshalo (Dawkins, 2003;
McCann, 2001). Tai yra svarbus tyrimo objektas ir šių laikų regioninėse studijose (Quigley, 2013; Scott, Storper, 2007). Anksčiau žmonės ir daugelis ekonominių veiklų buvo
linkę telktis būtent miesto zonoje, dabar daug kur pastebimi šios zonos dekoncentracijos reiškiniai (Brown, Schafft, 2002; Steinführer, Haase, 2007; Rappaport, 2003).
Kita vertus, koncentracijos tendencijos tebesitęsia, tačiau daug kur jos persikėlė į miestus supančias teritorijas, kur šiuo metu ir vyksta spartesnis ekonomikos ir gyventojų
skaičiaus augimas (kitaip sakant, miesto mastu vykstanti dispersija vis tiek nekeičia
šalies mastu vykstančios koncentracijos centro–periferijos ašyje). Bet kuriuo atveju,
pagrindiniais koncentracijos ir ekonomikos branduoliais išlieka miestų regionai, kurie
ir suteikia šiai koncepcijai universalumo ir platesnio pritaikymo galimybes, lyginant
su „administracinių“ miestų studijomis. Pasak P. George’o (Parr, 2005: 560), „jei vakarykščiai regionai kūrė miestus, šiandienos miestai kuria regionus“. Būtent dėl tokių
pokyčių turėtų būti persvarstomi valstybių valdymo ir regioninio vystymosi klausimai.
Daugelis autorių pripažįsta, kad globalių politinių ir ekonominių procesų laikais
miestų regionai tapo svarbiausiais erdviniais vienetais, todėl valstybių valdymas bei teritorinis vystymas galėtų būti racionalesnis ir efektyvesnis, jei būtų paremtas šiais regionais (Purcell, 2007; Harding, 2007; Scott, Stroper, 2007). Taip pat teigiama, kad daugeliu
atvejų miestų administracinės ribos tampa nebetinkamais vienetais moksliniams tyrimams, kadangi jos neatspindi visuminės ekonominės ir socialinės organizacijos, ypač
kai kalbama apie apgyvendinimo ar darbo rinkos aspektus. Tai skatina atsisakyti tradicinės miesto ir kaimo dichotomijos ir pereiti prie naujos erdvinės tipologijos, kuri turėtų
inkorporuoti miestus ir juos supančius regionus kaip aktyvius ir priežastinius elementus
ekonomikos augimo ir įvairių politinių sprendimų priėmimo procese. Būtent miestų regionai – kaip teritorinės sistemos – atspindi ekonomikos ir visuomenės funkcionavimo
erdvėje ypatumus (Kroll, Kabisch, 2012; Scott, Storper, 2007).

1.2. SEGREGACIJOS ARBA ERDVINĖS REZIDENCINĖS
DIFERENCIACIJOS PROBLEMA
Esminiai ekonominiai ir socialiniai visuomenės pokyčiai neišvengiamai sukelia tam
tikrus erdvinius pokyčius. Kita vertus, faktinės šių transformacijų teritorinės pasekmės
priklauso nuo daugybės lokalaus lygio veiksnių (Sýkora, 2009). Tai reiškia, kad didėjanti
visuomenės socialinė diferenciacija gali sukelti jos erdvinę segregaciją, tačiau jos laipsnis ir faktinė teritorinė raiška iš anksto nežinoma. Nors erdvinės struktūros kinta daug
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lėčiau nei socialinės ar ekonominės, didžiulės socioekonominės ir politinės transformacijos, įvykusios per pastaruosius dešimtmečius centrinėje ir rytų Europoje, sukėlė
didelio masto erdvinius socialinių struktūrų pokyčius (Brade ir kt., 2009; Marcińczak
ir kt., 2012; Sýkora, 1999b, 2009; Ubarevičienė ir kt., 2011).
Socialinė segregacija ir, visų pirma, trys jos dimensijos: klasė, rasė (tautybė) ir
namų ūkių struktūra yra viena iš populiariausių socialinės erdvės tyrimų temų dar nuo
XX a. pr. Miestų socialinės segregacijos tyrimų pradžia siejama su Čikagos sociologijos mokykla, kurios atstovai padėjo pamatus tolimesniems industrinio miesto socialinių erdvių tyrimams (Park ir kt., 1925; Hamnett, 1996; 2001; van Kempen, Özüekren,
1998). R. Parko teorija, grįsta biologinės evoliucijos analogija, aiškinanti miesto erdvės
segregaciją gyventojų preferencijomis ir konkurencine kova dėl geresnių vietų, padėjo
pagrindus miesto socialinei ekologijai ir daugeliui kitų tyrimų, analizuojančių vidinio
miesto socialinės dezorganizacijos problemas. Vėlesni R. Pahlo (1971) ir D. Harvey’aus
(1972, 2009) darbai, akcentuojantys įvairių miesto veikėjų ar pačios ekonominės sistemos
įtaką miesto erdvės transformacijoms, suformavo pagrindus struktūralistiniams požiūriams. Visi miesto erdvės transformacijos (t. y. ir segregacijos) klausimus nagrinėjantys
darbai analizavo vieną iš trijų aspektų: gyventojų preferencijas, veiksnius, limituojančius
šias preferencijas, ar šių dviejų jėgų santykį (Hall, 1998). Kitaip sakant, socialinio veikėjo
ir socialinės struktūros dilema segregacijos tyrimuose yra labai aiškiai išreikšta. Teoriniai
bandymai susieti veikėją su struktūromis yra įdomūs epistemologiniu (Gregory darbai remiantis A. Giddenso struktūracijos teorija) ar metodologiniu (N. Thrifto nereprezentacinė
teorija ar veiksniatinklių teorijos taikymas (angl. ANT – Actor network theory) požiūriais
(Gregory, 1981; Thrift, 2007; Latour, 2005), bet praktiškai dauguma segregacijos procesus
tiriančių darbų ir toliau atliekama remiantis vienaip ar kitaip gautų duomenų kiekybine
analize. Erdvinės kiekybinės analizės aukso amžius sutapo su skaičiavimo technikos atsiradimu ir gyventojų surašymo duomenų prieinamumu septintame XX a. dešimtmetyje
(Johnston, 1973; Hamnett, 1996). Nors vėlesniais laikotarpiais ši tema užleido dominuojančias pozicijas kitiems su miesto socialiniu gyvenimu susijusiems klausimams,
vis dėlto miesto socialinės ekologijos klausimai išlieka aktualūs iki šių dienų, ypač
todėl, kad su neoliberalia ekonomine paradigma siejamas socialinių skirtumų augimas
segregacijos procesus paskatino visoje Europoje. Vis tik žinios apie segregaciją posovietiniuose miestuose iki šiol yra itin menkos. Jų transformacijos pastaraisiais metais
vyksta itin sparčiai ir sulaukia vis daugiau dėmesio (Tammaru ir kt., 2016b).
Mokslinėje literatūroje segregacijos termino vartojimas kinta, tačiau erdvinė segregacija dažniausiai suprantama kaip atskiros gyventojų grupės ar grupių gyvenimas atskirai nuo visos populiacijos. Gyventojų grupės gali būti išskiriamos įvairiais kriterijais,
nors daugiausia dėmesio sulaukia socioekonominės ir etninės dimensijos. Šio leidinio
autoriai segregacijos terminą vartoja pagal D. Gregory’io, R. Johnstono ir jų kolegų
sudarytame Visuomenės geografijos terminų žodyne pateiktą apibrėžimą: „Segregacijos reiškinys atsiranda, kai dvi ar daugiau žmonių grupių užima skirtingas erdves
viename mieste, regione ar net šalyje“ (Hiebert, 2009: 673). Šiuo atveju segregacijos
terminas iš esmės sutampa su erdvinės rezidencinės diferenciacijos terminu. Mokslinėje literatūroje segregacijos terminas kartais vartojamas siekiant pabrėžti prievartinį diferenciacijos pobūdį, kai mažiau sėkmingos gyventojų grupės bent iš dalies prieš savo
valią yra išstumiamos iš geresnių vietų ir ima koncentruotis mažiau palankiose erdvėse
mieste (Briggs, William, 2005; Žilys, 2013). Šio tyrimo atveju naudojama metodika ir
esami duomenys neleidžia daryti griežtų išvadų apie gyventojų grupių erdvinį elgesį
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nulemiančius veiksnius, todėl segregacijos terminas vartojamas kaip erdvinės rezidencinės diferenciacijos sinonimas. Segregacijos terminas čia vartojamas būtent erdvinės
segregacijos prasme, nors įmanoma analizuoti ir vertikalią visuomenės segregaciją.
Koncentracijos (arba erdvinės koncentracijos) rodikliai taip pat aptariami šiame
tyrime. Jie parodo atskirų socialinių grupių koncentravimosi tam tikrose vietose
tendencijas, kurios taip pat yra susijusios su segregacijos procesu. Nors koncentracijos
procesas nebūtinai veda į grupių teritorinę atskirtį, t. y. faktinę segregaciją ir gyvenimą
atskirai, bet tai yra kelias į tokią situaciją (Massey, Denton, 1988).
Segregacijos (rezidencinės diferenciacijos) procesai teoriškai gali paliesti bet kuriuo atžvilgiu išsiskiriančias gyventojų grupes. Jei tam tikra grupė pasižymi išskirtinėmis gyvenamosios vietos preferencijomis arba galimybėmis ją pasirinkti, tai jau sudaro
prielaidas erdvinės segregacijos procesams. Skirtingos galimybės (visų pirma pajamų
prasme) ir preferencijos (gyvenimo stilius, siekis gyventi tarp panašių į save ir pan.)
yra pagrindinės segregacijos augimo varomosios jėgos. Segregacija gali būti ir paveldėta, kai, pavyzdžiui, miesto erdvei plečiantis ir transformuojantis atskiros gyventojų
grupės lieka gyventi ten, kur gyveno, net pasikeitus teritorijos statusui, žemės kainai ir
pan. Kuo didesni socioekonominiai ir kultūriniai skirtumai tarp skirtingų grupių, tuo
intensyvesni segregacijos procesai vyksta, jei nekilnojamojo turto rinka veikia laisvai.
Nors teoriškai segregacija gali apimti kuo įvairiausias grupes, bet realiai pastebimi ir
socialinių problemų keliantys segregacijos procesai vyksta tarp grupių, pasižyminčių
dideliais socialiniais skirtumais. Itin grėsmingi segregacijos procesai teoriškai turėtų
vykti tarp grupių, kurios skiriasi tiek socioekonominiu (pajamų), tiek kultūriniu (pavyzdžiui, tautiniu, religiniu) atžvilgiu.
Šiame leidinyje daugiausia dėmesio skiriama toms erdvinės segregacijos formoms,
kurios susijusios su jos socialine dimensija. Konkrečiai čia daugiau ar mažiau analizuojamos tokios segregacijos dimensijos:
w Socialinė arba socioekonominė segregacija – gyventojų su skirtingomis pajamomis (arba jas atspindinčiomis užimtumo charakteristikomis) teritorinė atskirtis;
w Etninė (religinė) segregacija – skirtingoms etninėms (religinėms) bendruomenėms save priskiriančių gyventojų grupių teritorinė atskirtis;
w Demografinė segregacija – skirtingų amžiaus grupių gyventojų teritorinė atskirtis;
w Edukacinė segregacija – gyventojų, turinčių skirtingą išsilavinimo lygį, teritorinė atskirtis;
w Politinė (elektorinė) segregacija – gyventojų, pasižyminčių skirtingomis elektorinėmis preferencijomis (politinėmis pažiūromis), teritorinė atskirtis;
w Daugiadimensinė segregacija – keliomis tarpusavyje susijusiomis sociodemografinėmis charakteristikomis pasižyminčių grupių atskirtis (pavyzdžiui, mažas pajamas gaunančių, žemą išsilavinimą turinčių tautinių mažumų gyventojų,
su būdingomis tam tikromis politinėmis preferencijomis, teritorinė atskirtis).
Šiuo atveju kalbama apie keletą tarpusavyje susijusių segregacijos veiksnių, neakcentuojant vieno dominuojančio elemento.
Diferenciacija pagal gyvenamą ją vietą yra būdinga visoms visuomenėms. Fizinis
skirtingų visuomenės grupių atskirumas yra svarbus miestiško gyvenimo būdo bruožas. Iš vienos pusės, jis sumažina nepageidaujamų ir nemalonių kontaktų tikimybę, o iš
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kitos – gali tapti priemone, padedančia išlikti nedraugiškoje aplinkoje (Timms, 1975).
Akivaizdu, kad kuriant sovietinį miestą anksčiau įvardytos socialinės rezidencinės diferenciacijos funkcijos buvo stipriai paveiktos planavimo. Rezidencinės diferenciacijos bruožus sovietmečiu stipriai veikė faktas, kad žemė buvo visuomeninė nuosavybė
ir jos naudojimas mažai priklausė nuo potencialios rinkos vertės. Ne žemės vertė, o
administraciniai sprendimai, numatyta pramonės plėtra ir labai ribotos ekonominės
galimybės lėmė būsto sektoriaus vystymąsi (kitaip sakant, miesto erdvės transformacijų procese dominavo socialinės struktūros, o ne socialinio veikėjo pusė). Tokiomis
sąlygomis turėjo susiformuoti socialinė mozaika, kurią tik iš dalies galima paaiškinti
socialinio statuso skirtumais – jų reikšmė nepalyginamai mažesnė nei kapitalistinėse
visuomenėse (Weclawowicz, 1979). Šiame tyrime iš esmės ir analizuojama, kaip socialinės grupės persiskirstė radikaliai naujomis sąlygomis: kardinaliai keičiantis darbo santykiams, žemei tapus preke, ekonomikai telkiantis metropoliniuose centruose,
privatizavus būsto sektorių ir, kas ypač svarbu, sparčiai augant socialinei nelygybei ir
intensyvėjant migracijai. Vykstantys procesai veikiami ir tokių veiksnių, kaip staiga
pasikeitęs profesinis statusas, nes sovietmečiu privilegijuotos ir gausios kvalifikuotų
darbininkų ar mažmeninių paslaugų darbuotojų (dirbančių deficitinės rinkos sąlygomis) klasės per itin trumpą laikotarpį kardinaliai pakeitė savo socialinį statusą visuomenėje. Gyventojų socialinį statusą tokiomis sparčios kaitos sąlygomis geriau nei išsilavinimas atspindi profesinis statusas.

1.3. ERDVINĖS SEGREGACIJOS PROBLEMA MOKSLO
TYRIMUOSE LIETUVOJE
Miestų erdvinė segregacija Lietuvos mokslinėje literatūroje iki pastarojo dešimtmečio buvo nagrinėjama labai retai, ypač kaip pagrindinis tyrimo objektas. Pirmieji
miesto erdvės socialiniai tyrimai pradėti praeitame amžiuje ir buvo skirti teritorinio
planavimo tikslams (Vanagas, 1992; Karalius, 1995). Šiuose darbuose galime rasti
informacijos apie gyventojų būsto preferencijas, būsto struktūrą, teritorinį skirtingų
Vilniaus mikrorajonų gyventojų identitetą.
Sociologinėmis apklausomis grįsti miestų gyventojų klasinės struktūros tyrimai
pradėti kiek vėliau (Masiulis, 1997; Brazienė, 2002; Matulionis, 2005), o segregacijos problemoms bent iš dalies skirti tyrimai pasirodė tik antrame šio amžiaus dešimtmetyje (Morkevičius, Norkus, 2012; Aidukaitė, 2014; Krupickaitė, 2011; Žilys, 2013,
2015; Tereškinas ir kt., 2013). Šiuose darbuose vienaip ar kitaip paliečiamas Lietuvos
didmiesčių gyventojų erdvinės diferenciacijos klausimas, tačiau beveik nenaudojami
gyventojų surašymo duomenys. Tyrimais nustatyti tam tikri apgyvendinimo skirtumai
skirtinguose miestų rajonuose (daugiausia akcentuojant skirtingą gyventojų socialinę
sudėtį seniūnijose). Pirmasis mokslinis straipsnis, skirtas erdvinei kiekybinei Vilniaus
miesto savivaldybės segregacijos analizei, paremtas detalia statistine informacija, pasirodė 2015 m. užsienio spaudoje (Marcińczak ir kt., 2015). Šiame straipsnyje analizuojama Vilniaus miesto rezidencinė diferenciacija kitų centrinės Europos miestų
kontekste 2001 m. Tuo metu Vilniuje jos laipsnis nebuvo didelis, net lyginant su kitomis pokomunistinėmis sostinėmis. Visų minėtų tyrimų rezultatai padėjo pagrindus šio
darbo pradžiai.
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Segregacijos tyrimuose naudoti skirtingi duomenys leidžia atskleisti ir akcentuoti
įvairius nagrinėjamo reiškinio aspektus. Pirmą jį sociologinį tyrimą, skirtą miestų erdvinės segregacijos analizei, atlikto D. Krupickaitė (2011). Šis tyrimas atskleidė tam
tikras, daugiausia su socialiniu mobilumu susijusias, tendencijas, vykstančias atrinktose etaloninėse Vilniaus miesto teritorijose. Didžiosios Riešės – tipinės priemiesčių
teritorijos – tyrimas parodė aukštą jos gyventojų homogeniškumo lygį. Dauguma šios
teritorijos gyventojų priklausė didesnes pajamas gaunančiam ir labiau išsilavinusiam
sluoksniui. Čia dominavo vidutinio amžiaus namų ūkiai (39–45 m. gyventojai sudarė
45,6 proc.), o naujakuriai su vaikais buvo tipinė šeima, kuri sudarė net 72,2 proc. namų
ūkių. Panaši situacija nustatyta posovietiniame daugiabučių rajone Šiaurės miestelio
teritorijoje. Tyrimas parodė, kad naujai kuriamose erdvėse įsikuria tipiški gyventojai
arba, kitaip sakant, vyksta miesto erdvės segregacija bent jau dėl naujų gyvenamų jų
teritorijų. Mažiausias gyventojų mobilumas nustatytas sovietinių daugiabučių rajonuose (tyrimui pasirinktos Karoliniškės), kur didelę dalį sudarė senesni gyventojai,
o naujakurių buvo mažai. Mišri socialinė struktūra buvo būdinga miesto centrui, bet
naujakurių dalis čia buvo didesnė nei daugiabučių mikrorajone (iki 50 proc.), tai rodo
džentrifikacijos proceso pradžią.
A. Žilys su kolegomis iš Vytauto Didžiojo universiteto (Žilys, 2013, 2015; Tereškinas, 2013) atliko tikslinius erdvinės segregacijos tyrimus didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tai buvo išsamiausias šio reiškinio tyrimas Lietuvoje, kuris atskleidė erdvinės
rezidencinės diferenciacijos situaciją atskiruose tipiniuose miestų rajonuose. Tyrimas
rėmėsi gyventojų sociologinėmis apklausomis, kurios parodė esminius gyventojų sudėties skirtumus skirtingo tipo miestų erdvėse. Apskaičiuoti segregacijos indeksai
rodė minimalius erdvinės diferenciacijos laipsnius visuose miestuose, bet skaičiavimo
tikslumą ribojo palyginti nedidelė duomenų imtis. Kiekviename iš keturių skirtingų
tipinių miestų rajonų (centro, darbininkų klasės, sovietinio daugiabučių ir priemiesčio)
buvo apklausta bent po 150 gyventojų. Nepaisant to, buvo nustatyti esminiai gyventojų sudėties skirtumai tarp darbininkų rajonų ir priemiesčių, leidžiantys teigti apie
segregacijos reiškinių egzistavimą mieste. Iš esmės tiek D. Krupickaitės, tiek A. Žilio
tyrimų rezultatai neprieštarauja šioje monografijoje pateiktiems duomenims ir jų analizės rezultatams. Tai leidžia teigti, jog tam tikrais atvejais skirtingos to paties reiškinio
tyrimo metodikos gali sėkmingai papildyti viena kitą. Norint gauti visą apimantį miesto vaizdą tikslingiau naudoti teritoriškai detalius statistinius duomenis. Kita vertus,
svarbiausias tendencijas galima tirti ir kitais, pavyzdžiui, etaloninių teritorijų analize
grįstais ar apklausų metodais. Pastarieji gali atskleisti tuos segregacijos aspektus, kurių neatspindi statistiniai duomenys. Be to, šiuos tyrimus galima vykdyti dažniau nei
vyksta gyventojų surašymai.
2015 m. pabaigoje Vilniaus universitete apgintoje šios monografijos bendraautoriaus V. Valatkos daktaro disertacijoje aptariama Lietuvos gyventojų diferenciacijos
problema posovietiniu laikotarpiu, daugiausia remiantis 2001 m. surašymo duomenimis. Joje taip pat paliečiamas Vilniaus miesto gyventojų profesinės segregacijos tendencijų 2001–2011 m. klausimas, kuris detaliau nagrinėjamas šiame leidinyje (Valatka,
2015). Taip pat 2015 m. pabaigoje išleistoje D. Gudelio mokslo studijoje nagrinėjama
3 Lietuvos didžių jų miestų gyventojų struktūra (Gudelis, 2015). Leidinyje, remiantis
įvairiais sociodemografiniais rodikliais, atskleidžiamas šių savivaldybių gyventojų
teritorinis pasiskirstymas 2011 m. Nors naudoti kiti kartografiniai metodai, autoriaus
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nustatyti etninių grupių ir amžiaus struktūros miestų teritorinės diferenciacijos ypatumai iš esmės atitinka šiame leidinyje pateikiamus tyrimo rezultatus.
Kai kurie metropolinių miestų socioekonominės segregacijos aspektai nagrinėjami
ankstesnėse šio tyrimo autorių publikacijose (Marcińczak ir kt., 2015; Valatka ir kt.,
2016; Burneika ir kt., 2015; Baranauskaitė ir kt., 2015). Dalis jose skelbiamų rezultatų
yra pateikiama ir šioje monografijoje. Analizuoti socioekonominiai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos segregacijos aspektai buvo pristatyti tarptautinėje monografijoje,
skirtoje palyginti įvairių šalių sostinių situaciją ir tendencijas (Tammaru ir kt., 2016b).
Pastaroji studija parodė, kad socioerdvinė segregacija didėja beveik visuose nagrinėtuose metropoliniuose miestuose ir tai siejama su vyraujančia neoliberalia ekonomine
ideologija ir dėl jos augančia socialine nelygybe. Tyrimas atskleidė, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorija yra palyginti nedaug segreguota, o Taline segregacija yra
viena didžiausių Europoje. Vėliau atlikti detalesni Vilniaus ir kitų šalies metropolinių
regionų tyrimai parodė, kad gaunamas palyginti tolygiai socialiniu požiūriu apgyvendintų miestų vaizdas gali būti ne visai tikslus.
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2. LIETUVOS METROPOLINIŲ
REGIONŲ RAIDA MIESTŲ SISTEMOS
TRANSFORMACIJOS KONTEKSTE
Šioje dalyje siekiama atskleisti Lietuvos socioerdvinės kaitos tendencijas, dėl kurių susiformavo pagrindinis šio tyrimo objektas – metropoliniai regionai. Šio skyriaus
tikslas – palyginti Lietuvos socioerdvinės organizacijos kaitą su kitose pokomunistinėse Europos šalyse vykstančiais procesais ir atskleisti miestų regionų formavimosi
procesus miestų sistemos transformacijos kontekste.

2.1. LIETUVA POKOMUNISTINIŲ ŠALIŲ KONTEKSTE
Visose vidurio ir rytų Europos šalyse, žlugus komunistiniams režimams, prasidėjo spartūs visuomenės teritorinės transformacijos procesai. Vienas iš akivaizdžiausių
šių procesų rezultatų – spartus pokomunistinių1 šalių gyventojų skaičiaus mažėjimas ir
gyventojų persiskirstymas šių šalių viduje (Gentile ir kt., 2012; Hamilton ir kt., 2005;
Sýkora, 1999a; Haase ir kt., 2013; Hasse ir kt., 2016; Hospers, 2012). Bendras regiono
socioerdvinės kaitos požymis – miestų regionų vystymasis, kuris pirmiausia gali būti
apibūdinamas per intensyvų miesto plėtros, dažniausiai tapatinamos su suburbanizacija, procesą (Leetmaa, Tammaru, 2007; Nuissl, Rink, 2005; Ouředníček, 2007; Timár,
Váradi, 2001). Daugelyje šalių priemiesčiai yra vienintelės teritorijos (su nedidelėmis išimtimis), kuriose gyventojų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais nuosekliai didėjo. Spartus postsocialistinių šalių gyventojų skaičiaus mažėjimas ir tuo pačiu metu čia vykstantis
intensyvus miestų regionų augimas turėjo smarkiai modifikuoti šių šalių teritorinę apgyvendinimo sistemą (Borén, Gentile, 2007; Musil, 1993; Smith, Timár, 2010).
Pagal gyventojų skaičiaus kaitos rodiklius Lietuva pastaraisiais dešimtmečiais buvo
viena iš sparčiausiai gyventojų netenkančių šalių pasaulyje (United Nations, 2013).
Itin sparti gyventojų skaičiaus kaita yra neatsiejama nuo visos socioerdvinės organizacijos pokyčių. Galime daryti prielaidą, kad sovietmečiu suformuota apgyvendinimo
sistema, išsiskirianti santykinai mažu sostinės vaidmeniu ir išplėtotu regioninių centrų
tinklu, yra svarbus veiksnys, lemiantis gyventojų skaičiaus kaitos teritorinius dėsningumus pastaraisiais dešimtmečiais.
Nuo pat XX a. vidurio pagal komandinės ekonomikos modelį vystytose komunistinėse Europos šalyse ilgainiui susiformavo specifinė socioerdvinė struktūra, kuri
gerokai skyrėsi nuo kapitalizmo kuriamos teritorinės organizacijos. Anot Gentile ir
bendraautorių (2012: 292), socialistinėse vidurio ir rytų Europos šalyse „buvo siekiama
panaikinti socialinius, ekonominius ir regioninius skirtumus ir nelygybes, atkakliai siekiant visiškos socialinės, ekonominės ir erdvinės homogenizacijos“. Tai buvo įgyvendinama reguliuojant ekonomikos resursų pasiskirstymą ir žmonių judėjimą (net šalių
1

Šiame darbe sąvokos pokomunizmas ir posocializmas vartojamos kaip sinonimai. Konkrečiai
sąvoka pokomunistinis identifikuoja tai, kad tose šalyse realią valdžią turėjo būtent komunistų
partijos, o ne tai, kad jose buvo sukurta komunistinė santvarka. Sąvoka posovietinis indikuoja
būtent Sovietų Są jungos sudėtyje buvusių šalių situaciją.
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viduje). Ši politika apėmė miestų augimo koordinavimą, dažnai stengiantis suformuoti
miestų hierarchiją, kurioje nebūtų ryškiai dominuojančių centrų (Bertaud, Renaud, 1997;
Enyedi, 1998; Krišjāne, Bērziņš, 2009). Nors centrinis planavimas buvo įgyvendinamas
gana sėkmingai, visgi tokių ambicingų tikslų to meto valdžiai pasiekti nepavyko (Bater,
1980; Huzinec, 1978; Musil, 2005). Kai kurie miestai augo daug sparčiau nei buvo tikimasi, nepavyko panaikinti ir socialinės nelygybės. Nepaisant to, kad atskirose vidurio ir
rytų Europos šalyse komunistinės ideologijos principai buvo taikyti skirtingu mastu, šis
istorijos periodas paliko žymų įspaudą šių šalių socioerdvinei organizacijai.
Visam pokomunistinių šalių regionui būdingos panašios demografinės tendencijos.
Prie spartaus gyventojų skaičiaus mažėjimo prisideda tiek neigiama natūrali gyventojų
kaita, tiek neigiama neto migracija. Intensyvią emigraciją (daugelyje šalių ji sudaro
daugiau nei 70 proc. šios kaitos (Eurostato duomenų bazė, 2016) paskatino ekonomikos recesija(-os), prasidėjusi(-ios) staiga pasikeitus ekonominei aplinkai, ir atsivėrusios
geresnės galimybės (darbo, mokslo, gyvenimo kokybės ir kt.) užsienyje. Anot kai kurių
autorių (Rychtaříková, 1999; Sobotka ir kt., 2003), neigiamą natūralią gyventojų kaitą
vidurio ir rytų Europoje paspartino tuo pačiu metu šias šalis pasiekęs antrasis demografinis perėjimas (angl. Second demographic transition). Gyventojų skaičiaus kaita
pokomunistiniame regione pastaraisiais dešimtmečiais buvo tokia sparti, kad kai kurie
demografai šį reiškinį įvardijo „demografiniu šoku“ ar „demografine krize“ (Eberstadt,
1994; Steinführer, Haase, 2007). Įdomu tai, kad daugelyje šalių gyventojų skaičiaus
mažėjimo tempai spartėjo nuo reformų pradžios; gyventojų skaičiaus „nuostoliai“
buvo gerokai didesni antrajame poreforminiame dešimtmetyje. Tai galima paaiškinti didėjančiais emigracijos srautais, ypač suintensyvėjusiais pokomunistinėms šalims
prisijungus prie ES (Kahanec ir kt., 2010; Thaut, 2009). Prie didėjančios emigracijos
prisideda mažėjantys politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai bei psichologiniai
barjerai ir besiplečiantys socialiniai kontaktai užsienyje. Didelė emigracija yra lydima
tokių reiškinių kaip gyventojų senėjimas ir mažėjantis gimstamumas, kadangi jauni
žmonės sudaro didžią ją išvykstančių jų dalį. Tokios tendencijos yra būdingos visoms
postsocialistinėms vidurio ir rytų Europos šalims; daugelyje jų gyventojų skaičiaus
mažėjimas neapsiriboja tik tam tikrais regionais ar miestais, o apima didžią ją šių valstybių teritorijų dalį.
Nors gyventojų skaičius mažėja beveik visose vidurio ir rytų Europos šalyse (daugelyje vakarų Europos šalių taip pat, tačiau gerokai mažesniais tempais), šis reiškinys
pasižymi aiškia geografine dimensija šalių viduje. Teritoriškai nevienodi natūralios
gyventojų kaitos tempai (sąlygojami demografinės struktūros), netolygūs emigraciniai
srautai ir vidinės migracijos kryptys lemia tam tikrą gyventojų teritorinio pasiskirstymo kaitą. Ekonominiai motyvai ir žmonių galimybė laisvai judėti tapo svarbiausiais
faktoriais, lemiančiais gyvenamą ją vietą ir kartu visos apgyvendinimo struktūros
kaitą. Pastaraisiais dešimtmečiais labiausiai gyventojų skaičius mažėjo kaimiškuose
regionuose. Tai paaiškina mažėjantis žemės ūkio sektoriaus vaidmuo, kuris buvo prioritetinė ūkio vystymo kryptis socialistinėse šalyse, ir žemės ūkio sektoriaus modernizacija (Brown, Kulcsar, 2001; Hamilton ir kt., 2005; Leetmaa, Tammaru, 2007;
Tammaru, 2001). Kita vertus, daugelio miestų, net ir didžių jų, gyventojų skaičius
taip pat mažėjo (Maes ir kt., 2012; Stryjakiewicz ir kt., 2012). Vienintelės teritorijos,
kuriose gyventojų skaičius augo, – teritorijos, supančios didžiuosius miestus (Borén,
Gentile, 2007; Brown, Schafft, 2002; Nuissl, Rink, 2005; Sýkora, Ouředníček, 2007).
Turint omenyje, kad komunistiniu periodu teritorinė visuomenės organizacija buvo
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gana tolygi, intensyvus suburbanizacijos procesas ir tuo pačiu metu vykstantis spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas turėjo įtakos visos apgyvendinimo sistemos kaitai (Musil, 1993; Smith, Timár, 2010).

2.2. LIETUVOS MIESTŲ SISTEMOS TRANSFORMACIJA
BALTIJOS ŠALIŲ KONTEKSTE
Dauguma vystymosi tendencijų Lietuvoje yra panašios į kitose vidurio ir rytų Europos valstybėse vyraujančias tendencijas. Kaip jau buvo minėta, priemiesčių plėtra ir
metropolinių regionų formavimasis yra svarbiausi kaitos požymiai (Cirtautas, 2013;
Ubarevičienė ir kt., 2011; Ubarevičienė ir kt., 2016; Česnavičius, 1999). Priešingai nei
kitos vidurio ir rytų Europos valstybės (dabar priklausančios ES), Lietuva, Latvija
ir Estija oficialiai priklausė Tarybų Są jungai, todėl komunizmo ideologijos bei ekonomikos įgyvendinimas jose buvo nuoseklesnis (Aberg, 2005; Borén, Gentile, 2007;
Krišjāne, Bērziņš, 2009). Baltijos valstybės patyrė tokio laipsnio geografinės situacijos
transformacijas, kokios nebuvo būdingos jokioms kitoms šalims. Iš vienos geopolitinės, ekonominės ir socialinės erdvės „be sienų“ jos per keliolika metų integravosi į kitą
panašią erdvę. Abiem atvejais svarbūs sprendimo priėmimo centrai yra už šių šalių
ribų. Tai sąlygojo ir sudėtingesnį pereinamą jį laikotarpį Baltijos šalyse. Buvusios vienu ekonomiškai stipriausių ir pajėgiausių regionų Sovietų Są jungoje, jos tapo vienu iš
silpnesnių Europos Są jungos periferinių regionų. Taigi iš įvaizdžio prasme pozityvios,
Baltijos šalys tapo negatyvia periferija. Nuo reformų pradžios jos taip pat išsiskyrė ir
vienais iš sparčiausių depopuliacijos tempų pasaulyje (Bērziņš, Zvidriņš, 2011; United
Nations, 2013). Kita vertus, galima nuspėti, kad istoriškai susiklostę apgyvendinimo
sistemų skirtumai Baltijos šalyse lėmė skirtingas jų socioerdvinių transformacijų tendencijas pastaraisiais dešimtmečiais (Juškevičius, 2015).
Viena iš priežasčių, kuri sudarė išskirtines prielaidas intensyvesniems erdviniams
visuomenės transformacijos procesams Lietuvoje, lyginant su kitomis Baltijos šalimis,
yra sovietmečiu įdiegta vieningoji apgyvendinimo sistema. Jokioje kitoje šalyje gyvenviečių tinklo transformacija nebuvo įgyvendinta tokiu laipsniu kaip Lietuvoje. Prie
to aktyviai prisidėjo vietos planuotojai. Apgyvendinimo sistemos vystymas buvo paremtas sustiprinta regioninių centrų plėtra ir didžių jų miestų dominavimo mažinimu
(Bater, 1980; Sýkora, Čermák, 1998; Šešelgis, 1996). Tai reiškė, kad dalis Lietuvos
didžių jų miestų augimo potencialo buvo paskirstyta kitiems šalies regionų centrams
(Vanagas, Staniūnas, 2000; Vanagas ir kt., 2002). Jokioje kitoje panašaus dydžio šalyje
nebuvo suformuotas ar nesusiformavo gyvenviečių tinklas, kuriame nebūtų aiškiai dominuojančio centro. Tokio centro nebuvimas leidžia tikėtis spartesnių centralizacijos
procesų pereinant prie mažai reguliuojamo kapitalizmo sąlygų. Lietuvos miestų sistemos ypatumai išryškėja palyginus ją su kitų Baltijos šalių miestų sistemomis (2 pav.).
1989 m. Vilniuje gyveno 15,7 proc. šalies populiacijos ir jis buvo tik 27 proc. didesnis
už Kauną (Lietuvos statistikos departamentas, 2012). Tuo tarpu Latvijos ir Estijos apgyvendinimo sistemos buvo (ir yra) monocentrinės su aiškiai dominuojančiomis sostinėmis. 1989 m. Rygoje gyveno 34,1 proc. gyventojų ir ji buvo 7 kartus didesnė už antrą
pagal dydį miestą, o Taline – 30,6 proc. ir tai buvo 4 kartus daugiau nei antrame pagal
dydį Estijos mieste (panaši situacija visose Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse
valstybėse) (Eurostato duomenų bazė, 2016).
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2 pav. Didžiųjų miestų pasiskirstymas pagal gyventojų skaičių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
(iš kairės į dešinę; juoda spalva – 1989 m., pilka spalva – 2011 m.) (autorių skaičiavimai,
remiantis Eurostato duomenimis)
Fig. 2. The rank-size distribution of the biggest cities in Lithuania, Latvia and Estonia in
1989 (black colour) and 2011 (grey colour) (authors’ calculations based on the Eurostat
data)

Kitokia Lietuvos situacija sąlygojo ir skirtingą posovietinių transformacijų pobūdį. Tai atspindi ir miestų sistemos pokyčiai: per 1989–2011 m. laikotarpį gyventojų
skaičiaus proporcija Rygoje ir Taline beveik nepasikeitė (atitinkamai 34,0 proc. ir
30,4 proc. 2011 m.), tačiau Vilniuje gyventojų dalis išaugo (17,2 proc. 2011 m.). Be to,
atotrūkis tarp didžių jų miestų sumažėjo Latvijoje ir Estijoje, tačiau Lietuvoje padidėjo. Šie duomenys rodo, kad Lietuvos apgyvendinimo sistema vystosi link modelio,
kuriame dominuojantis vaidmuo tenka sostinei. Šis modelis būdingas visoms nedidelėms ir vidutinėms Europos valstybėms (išskyrus itin tankiai gyvenamą Olandiją,
nors pastaruoju metu Amsterdamo lyderystė taip pat ryškėja gana tolygiai išvystytoje miestų sistemoje). Sunku tikėtis, kad Lietuva galėtų ilgą laiką išlikti išimtimi. Kita
vertus, istorinė ir geografi nė inercija taip pat yra svarbūs vystymosi veiksniai, tad
tikėtina, kad Lietuva išlaikys labiau policentrinį gyvenviečių tinklą nei kitos Baltijos
jūros valstybės su istorinėmis jūrų uostų sostinėmis.

2.3. METROPOLINIAI REGIONAI GYVENVIEČIŲ
SISTEMOS TRANSFORMACIJŲ KONTEKSTE
2001–2011 M.
Sovietmečiu Lietuvoje suformuota apgyvendinimo sistema neatitiko laisvos rinkos poreikių. Darbo vietų teritorinis išdėstymas, ypač naujai susiformavusiuose ar
stipriai pasikeitusiuose ūkio sektoriuose, turėjo visai kitus prioritetus nei industrinės
sovietinės visuomenės atveju. Tai reiškė, kad didžiulė dalis gyventojų (darbo jėgos)
gyveno ne ten, kur buvo patogu įkurti naujas darbo vietas, bet ten, kur buvo naikinamos senosios. Dauguma augančių ir naujai susikūrusių ūkio sektorių, generuojančių
daugiausia darbo vietų, ėmė telktis metropoliniuose miestuose, o periferijai būdingi
ūkio sektoriai nyko arba mažino darbo jėgos paklausą. Nauja visuomenės socialinė
sankloda bei vertikali stratifi kacija taip pat reiškė, kad gyvenamosios vietos preferencijos (ir galimybės) skirtingoms visuomenės grupėms ėmė skirtis. Adaptuojantis
prie naujų ekonominių ir socialinių sąlygų neišvengiamai turėjo vykti visuomenės
erdvinės transformacijos, kurios tęsis tol, kol gyventojų teritorinis pasiskirstymas
28

LIETUVOS METROPOLINIŲ REGIONŲ RAIDA MIESTŲ SISTEMOS TRANSFORMACIJOS KONTEKSTE

pasieks erdvinę pusiausvyrą – t. y. gyvenviečių sistema bus optimali esamos visuomenės ekonominės ir socialinės raidos stadijai. Tai taip pat reiškia, kad Lietuvos
gyvenviečių sistema turėtų ilgainiui supanašėti su kitų panašaus dydžio kapitalistinių šalių sistemomis, nors dėl vietos veiksnių (pavyzdžiui, sostinės periferinės geografinės padėties ir paveldėtos urbanistinės struktūros) ji greičiausiai išlaikys savo
unikalią struktūrą.
Nuo 1990-ų jų, nepaisant bendro gyventojų skaičiaus mažėjimo Lietuvoje, matome augančią gyventojų koncentraciją didžių jų miestų regionuose (Ubarevičienė ir
kt., 2016). Didžių jų miestų plėtra, vykstanti dėl suburbanizacijos proceso, yra būdinga daugeliui vidurio ir rytų Europos valstybių (Cirtautas, 2013; Nuissl, Rink, 2005;
Ouředníček, 2007; Kok, Kovacs, 1999; Novák, Sýkora, 2007). Lietuvoje būtent didžiųjų miestų priemiesčiai yra vienintelės teritorijos, kuriose gyventojų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais nuolatos augo. Tokia erdvinė miestų plėtra skatina vartoti miesto
regiono arba tiesiog metropolinio regiono sąvoką. Gyventojų skaičiaus ir ekonominio
potencialo mažėjimas labiausiai jaučiamas periferiniuose kaimiškuose regionuose. Tai
mažėjančios žemės ūkio reikšmės ir kitų struktūrinių pokyčių pasekmė (Enyedi, 1998;
Tammaru, 2001). Vidurkį viršijantis gyventojų skaičiaus mažėjimas vidutinio dydžio
miestuose labiausiai gali būti siejamas su deindustrializacijos pasekmėmis.
Lietuvos teritorinės organizacijos pokyčiai vyksta rinkos jėgoms keičiant sovietiniu laikotarpiu dirbtinai įdiegtą apgyvendinimo sistemą. Komunistinio režimo sąlygomis, neegzistuojant realiai rinkos ekonomikai, visuomenėje be ryškių socialinių ir
ekonominių skirtumų, Lietuvos teritorinė organizacija veikė gana efektyviai ir buvo
vertinama kaip gero teritorijų planavimo pavyzdys (Vanagas ir kt., 2002). Perėjimas
prie rinkos ekonomikos, stiprėjanti vietinė ir tarptautinė konkurencija, globalizacijos
procesai ir kiti reiškiniai sukėlė nemažai iššūkių tokiai apgyvendinimo sistemai. Tai
patvirtina didelė emigracija, retai apgyventų teritorijų gausėjimas, intensyvi didžių jų
miestų suburbanizacija, socialinė segregacija ir kiti teritoriniai procesai (Burneika ir
kt., 2014; Daugirdas ir kt., 2013; Gruževskis, 2004; Ubarevičienė ir kt., 2015; Thaut,
2009). Metropolizacija ir periferizacija (gyventojų, ekonomikos ir kt.) šiuo metu yra
pagrindiniai erdvinio vystymosi bruožai Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių. Galima daryti prielaidą, kad jie yra lydimi didėjančios socioerdvinės gyventojų diferenciacijos
šalies viduje ir kad šis kontrastas labiausiai matomas tarp sparčiausiai gyventojų netenkančių regionų ir augančių miestų regionų.
Šalies vystymosi pereinamuoju laikotarpiu iššūkiai taip pat atsispindi gyventojų
skaičiaus kaitos ir jų persiskirstymo šalies viduje tendencijose. Surašymų duomenimis
per 1989–2011 m. Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 17,2 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 2012; Civinskas, 2011). Kita vertus, realią gyventojų skaičiaus
kaitą nustatyti sunku dėl stipriai išaugusio gyventojų mobilumo ir prastai veikiančios
gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos. Kaip ir daugelyje kitų vidurio ir rytų Europos šalių, gyventojų skaičius Lietuvoje daug intensyviau mažėjo antrą jį dešimtmetį:
1989–2001 m. gyventojų sumažėjo 5,1 proc., o 2001–2011 m. – 12,5 proc. Tiek dėl
didesnių pokyčių, tiek dėl duomenų analizės galimybių toliau šiame skyriuje analizuojamas antrasis nepriklausomybės dešimtmetis. Visų pirma akcentuojami tie raidos
niuansai, kurie yra tiesiogiai susiję su metropolinių miestų formavimusi.
Lietuvos gyventojų teritorinio pasiskirstymo kaita pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje buvo labai intensyvi ir poliarizuota. 3 pav. kartoschemoje galima matyti, kad
gyventojų skaičius kito labai netolygiai: kai kuriose seniūnijose gyventojų skaičius
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beveik padvigubėjo (max. +91 proc.), kitose jis sumažėjo beveik du kartus (min. −41
proc.). Gyventojų skaičius mažėjo visoje Lietuvoje, išskyrus teritorijas aplink didžiuosius miestus (ir dar kelis išimtinius atvejus prie kitų miestų). Suburbanizacijos procesas, menkai egzistavęs iki 1990 m., buvo lemiamas šio augimo veiksnys, sugebėjęs nustelbti natūralų gyventojų skaičiaus mažėjimą, tebevykstantį suburbanizacijos
nepaliestose regionų vietose. Akivaizdu, kad būtent suburbanizacijos procesas lėmė
kompaktiškų miestų virsmą į platesnes urbanizuotas erdves – metropolinius regionus.
Jie tampa dominuojančiais Lietuvos urbanistinės struktūros elementais, ne tik iliustruojančiais gyventojų erdvinės koncentracijos mazgus, bet ir darančiais įtaką visos
Lietuvos apgyvendinimo sistemos kaitai (Juškevičius, 2015). Kita vertus, taip pat akivaizdu, kad suburbanizacijos procesas yra tik gilesnių transformacijų rezultatas, kurios būtent trijuose Lietuvos miestuose suformavo gana gausias pasiturinčių žmonių
grupes, kurios ir skatino šį reiškinį. Sėkmingesnių gyventojų grupių koncentracija šių
miestų regionuose kaip tik ir iliustruoja Lietuvos socialinės raidos centralizacijos (tuo
pačiu ir poliarizacijos) procesus. Trys didieji miestai ima vykdyti tarpregioninių centrų funkcijas, o turtingesnių gyventojų grupių (aukštesnio statuso profesijų užimtų jų)
koncentracija juose auga.
Statistikos departamento (2015) duomenimis, per 2001–2011 m. laikotarpį Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 434 4102 gyventojų. Labiausiai gyventojų skaičius
mažėjo dėl migracijos, kuri sudarė 77 proc. kaitos (Lietuvos statistikos departamentas, 2012). Neigiama natūrali gyventojų skaičiaus kaita buvo svarbiausias faktorius
rytinėje Lietuvos dalyje, o emigracija buvo reikšmingiausia vakarinėje šalies dalyje. Nepaisant to, galima teigti, kad natūralios kaitos įtaka gyventojų teritoriniam persiskirstymui šalies viduje buvo nedidelė. Didesnė jaunų gyventojų dalis reiškia didesnį gimstamumą, bet tuo pačiu ir didesnę emigraciją. Taigi, gimstamumo didėjimas periferiniuose
regionuose automatiškai nedidintų gyventojų skaičiaus juose, bent jau dabartinėmis
sąlygomis. Kita vertus, gimstamumo didėjimas periferiniuose regionuose galėtų turėti
reikšmingos įtakos didžiųjų miestų regionų gyventojų skaičiaus kaitos tendencijoms, nes
vidinė imigracija yra vienas svarbiausių jų gyventojų skaičiaus kaitos veiksnių, kompensuojančių neigiamą tarptautinės migracijos įtaką (4 pav.).

2

Dėl skirtingos skaičiavimo metodikos ir tiriamo laikotarpio apimties, šis skaičius skiriasi
lyginant su surašymų duomenimis, pagal kuriuos gyventojų skaičius sumažėjo 440 241.
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3 pav. Gyventojų skaičiaus kaita seniūnijose 2001–2011 m. ir metropolinių regionų ribos3
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 3. Change in a population in LAU 2 regions between 2001 and 2011
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Vienas akivaizdžiausių gyventojų skaičiaus kaitos teritorinių dėsningumų yra
susijęs su didžių jų miestų regionų vaidmeniu. Tai ne tik gyventojų koncentracijos
židiniai. Jų įtaka akivaizdi visos šalies gyventojų persiskirstymo procesams. Kuo
teritorija labiau nutolusi nuo šių miestų, tuo joje spartesni depopuliacijos tempai. Labiausiai depopuliacija pasireiškia šiaurės-rytų, pietryčių regionuose, rytinėje Žemaitijos dalyje. Siekiant tiksliau įvertinti ryšį tarp gyventojų skaičiaus kaitos teritorinio
pasiskirstymo ir apgyvendinimo struktūros (miestų dydžio ir išsidėstymo), buvo
panaudotas linijinės regresijos metodas. Sudarytas modelis parodė, kokį efektą gyventojų skaičiaus kaitai turi išdėstymo faktorius, t. y. teritorijos geografi nė padėtis.
Kiekvienai seniūnijai buvo suteikiama kategorija atsižvelgiant į jos geografi nę padėtį
apgyvendinimo sistemoje (žr. Ubarevičienė, 2014). Sudarytas modelis parodė, kad
gyventojų skaičius trijuose didžiuosiuose miestuose mažėjo, tačiau tai vyko mažesniu mastu nei vidutiniškai Lietuvoje. Teritorijose, esančiose aplink kitus didžiuosius
miestus (apskričių centrus + Visaginas ir Mažeikiai), gyventojų skaičius sumažėjo, tačiau šis mažėjimas buvo ne toks didelis kaip pačiuose miestuose. Sudarytame
3

Dėl pasikeitusių kai kurių seniūnijų ribų per nagrinėjamą laikotarpį jų gyventojų skaičius buvo
perskaičiuotas pagal gyventojų gyvenamosiose vietovėse skaičių.

31

LIETUVOS METROPOLINIAI REGIONAI

modelyje padėties veiksnys paaiškino 44 proc. gyventojų skaičiaus kaitos variacijos
tarp nagrinėjamų teritorinių vienetų (seniūnijų). Žinoma, yra ir daugiau faktorių,
turinčių įtakos gyventojų skaičiaus kaitai. Tas pats tyrimas, kuriame buvo įtraukta
daugiau teritorinių charakteristikų, parodė, kad darbingo amžiaus gyventojų dalis,
namų ūkių struktūra, dirbančių jų žemės ūkio sektoriuje dalis ir užsienio investicijos taip pat prisideda aiškinant gyventojų kaitos teritorinius netolygumus Lietuvoje
(Ubarevičienė ir kt., 2016). Visgi sudaryto modelio rezultatai parodė, kad teritorijos
padėtis apgyvendinimo sistemos atžvilgiu yra itin svarbus faktorius aiškinant gyventojų skaičiaus kaitos teritorinius netolygumus.
Ekstremalus gyventojų skaičiaus mažėjimas šalyje iš dalies ir yra lemiamas pačios
apgyvendinimo sistemos, kuri buvo suformuota sovietiniu periodu. Regionų vystymo
skatinimas ir svarbus žemės ūkio sektoriaus vaidmuo lėmė plačiai išvystytą mažų ir
vidutinio dydžio miestų ir gyvenviečių tinklą. Būtent šios teritorijos dabar praranda
daugiausia gyventojų, kurių dalis galbūt būtų įsikūrę didžiuosiuose miestuose, ypač
Vilniuje, jei jų plėtros nebūtų ribojusi sovietinio planavimo politika. Emigracija iš didžių jų miestų pastaraisiais dešimtmečiais buvo mažesnė dėl didesnių galimybių čia
susirasti gerai apmokamą darbą.
Apibendrinant šios dalies rezultatus galima teigti, jog specifinė Lietuvos apgyvendinimo sistema, ypač didžių jų miestų išsidėstymas, turi lemiamos įtakos gyventojų
skaičiaus kaitos teritoriniams dėsningumams. Visuomenės teritorinės organizacijos
kaita, taip pat ir apgyvendinimo sistemos kaita yra natūralus procesas, kuris vyksta
prisitaikant prie naujų sąlygų, šiuo atveju pereinant iš komandinės prie rinkos ekonomikos ir vėliau jai transformuojantis globalios ekonomikos sąlygomis. Vykstančius
pokyčius lemia tiek žmonės, tiek ekonominės veiklos, kurios pasirenka palankesnes
vietas. Tokiu atveju apgyvendinimo sistema nuolat vystosi link optimalesnės organizacijos. Lietuvos apgyvendinimo sistema pastaraisiais dešimtmečiais vystosi link modelio, būdingo daugeliui kapitalistinių valstybių. Vis didesnę įtaką šalies apgyvendinimo
sistemoje turi didieji šalies miestai ir jų regionai, ypač Vilnius. Tikėtina, kad socioerdvinės šalies transformacijos ir toliau tęsis ta pačia kryptimi, t. y. stiprės metropolizacijos tendencijos.

2.4. VIDAUS MIGRACIJA IR JOS ĮTAKA
APGYVENDINIMO SISTEMOS KAITAI
Gyventojų skaičiaus kaita yra sąlygojama dviejų tarpusavyje susijusių elementų –
natūralios kaitos ir neto migracijos; abu iš jų dažniausiai pasižymi tam tikra (skirtinga)
teritorine raiška. Visgi, kai kurių autorių nuomone (Boyle ir kt., 1998; Martí-Henneberg,
2005), didžiausią įtaką didėjančiam gyventojų pasiskirstymo netolygumui turi migracijos procesai. Vienas iš dominuojančių požiūrių, kuriuo aiškinamos žmonių migracijos, remiasi neoklasikine ekonomikos teorija, teigiančia, kad šis procesas daugiausia
vyksta dėl ekonominių priežasčių – nedarbo lygio ir darbo užmokesčio skirtumų
(Abreu, 2012; Arango, 2000; Lewis, 1954; Sjaastad, 1962; Stark, Bloom, 1985). Dėl
to pagrindiniai migracijos srautai formuojasi iš regionų, kuriuose yra aukštas nedarbo lygis ir (ar) žemas darbo užmokestis, į regionus, kuriuose šie rodikliai yra
geresni. Kita vertus, egzistuoja ir daugelis kitų veiksnių, lemiančių gyvenamosios
vietos pasirinkimą; Ní Laoire (2000) migracijos veiksnių kompleksiškumą aiškina
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per deterministinę, humanistinę ir biografinę prieigas. Gyventojų lokacinius sprendimus lemia tiek objektyvūs gyvenimo sąlygų skirtumai skirtingose vietose, tiek
subjektyvūs skirtingų vietų įvaizdžiai. Migracijos procesai (tiek vidaus, tiek tarptautinės) paprastai sąlygoja didesnę žmonių ir ekonomikos resursų koncentraciją vienuose regionuose ir jų nykimą kituose. Panašūs regioninių skirtumų formavimosi
mechanizmai yra apibūdinami regionų plėtros teorijose (Capello, 2009). Tos pačios
tendencijos gali būti stebimos tiek vienos šalies ir jos regionų mastu, tiek globaliu
lygmeniu (Florida, 2008).
Spartūs gyventojų skaičiaus pokyčiai, susiję su vidaus migracijomis, nukreiptomis
į didžių jų miestų regionus, lemia teritorinės organizacijos kaitą bei regioninių skirtumų augimą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos valstybėse. Pastaraisiais dešimtmečiais
tai yra globali tendencija, sutinkama daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių, ir ypač
akivaizdi Lietuvoje.
Pokomunistiniu laikotarpiu Lietuvos gyventojai, taip pat ir apgyvendinimo sistema, turėjo prisitaikyti prie naujos politinės ir ekonominės situacijos, o pagrindinis
šio prisitaikymo mechanizmas yra neatsiejamas nuo migracijų. Šiuo atveju svarbi tiek
permanentinė, tiek švytuoklinė kasdienė migracija, nors pastaroji kaip tik ir leidžia
prisitaikyti prie besikeičiančių darbo vietų nekeičiant apgyvendinimo sistemos. Besikeičianti šalies ūkio struktūra sukelia abiejų tipų migraciją, bet šiuo atveju aktualesnė permanentinė migracija, nes ji performuoja šalies urbanistinę struktūrą ir keičia
gyvenimo bei darbo sąlygas tiek metropoliniuose, tiek periferiniuose regionuose. Šie
procesai nevienodai paveikė skirtingas Lietuvos teritorijas, ir dėl to ėmė didėti regioniniai skirtumai, kuriuos sovietinėje visuomenėje buvo siekiama mažinti. Nevienodai
skirtingose vietose kintančios darbo, mokymosi ir gyvenimo sąlygos skatino vidaus
migraciją, kuri tapo pagrindiniu šalies gyvenviečių sistemos kaitos procesu, nulemiančiu ir metropolinių regionų formavimąsi.
Vidaus migracijos įtaką metropolinių regionų gyventojų kaitai iliustruoja 4 pav.
pateikta diagrama. Joje vaizduojama gyventojų skaičiaus kaita ir santykinės ją lemiančių veiksnių reikšmės miestų regionų savivaldybėse. Matyti, kad beveik visais atvejais
vidaus migracija į miestus supančias savivaldybes turi didžiausią įtaką bendrai gyventojų skaičiaus kaitai miestų regionuose. Beje, pastebėta, kad savivaldybėse, kurios
per nagrinėjamą laikotarpį neteko didžiausios gyventojų dalies, išskirtinai didelė buvo
tarptautinių migracijų reikšmė (iki 90 proc.). Tai rodo, kad ne Lietuvos didmiesčiai
„kalti“ dėl sparčios depopuliacijos labiausiai periferizacijos paveiktuose regionuose.
Struktūrinės problemos lemia susidariusį gerai apmokamų darbo vietų trūkumą, o
pagrindinė – šalies masto – problema, kad šie emigracijos srautai aplenkia Lietuvos
metropolinius regionus ir yra nukreipti tiesiai į užsienį. Jei valstybių sienos būtų uždaros, laisvos rinkos reformos būtų sąlygojusios spartų Lietuvos miestų augimą dėl
urbanizacijos procesų tąsos.

33

LIETUVOS METROPOLINIAI REGIONAI

4 pav. Gyventojų skaičiaus kaita ir jos veiksniai didžiųjų miestų regionų savivaldybėse
2001–2011 m., proc. nuo vidutinio gyventojų skaičiaus (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 4. The main factors of population change in the municipalities of the metropolitan
areas (respectively: total change, natural change, international migration, inner migration)
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Socialinės struktūros kaita regione teoriškai gali vykti dėl dviejų procesų. Pirmu
atveju, kuomet keičiasi esamų gyventojų socialinė padėtis, pavyzdžiui, keičiantis jų
pozicijoms darbo rinkoje. Tokie staigūs pokyčiai įvyko pokomunistinių transformacijų
laikotarpiu, kai iš esmės pasikeitė buvusių klasių socialinis statusas. Antrasis atvejis
pasireiškia tuomet, kai staigių socioekonominių pokyčių nėra, o svarbiausiu socialinės struktūros erdvinės kaitos veiksniu tampa vidaus migracija. Šiuo metu migracinių
srautų kryptys ir sudėtis daugiausia ir nulemia socialinės kaitos erdvines charakteristikas Lietuvos miestų regionuose. Kitame skyriuje pristatomi vidinių migracijų srautų
krypties ir sudėties analizės rezultatai. Jie padeda geriau suprasti metropolinių regionų
gyventojų socioekonominės ir demografinės struktūros pokyčius.

2.5. VIDAUS MIGRACIJA IR METROPOLINIŲ
REGIONŲ RAIDA
Įvairios studijos rodo, kad migracija (vidaus ir tarptautinė) pasižymi selektyvumu, t. y. skirtingos žmonių grupės turi skirtingą potencialą keisti gyvenamą ją vietą
(Boschman, 2015; Fratesi, Percoco, 2014; Kanbur, Rappaport, 2005). Be to, nuo individualių charakteristikų (amžiaus, tautybės, išsilavinimo ir kt.) priklauso migracijos
kryptys. Toks atrankinis migracijų pobūdis prisideda prie regioninių skirtumų didėjimo ir lemia rezidencinę diferenciaciją bei segregacijos procesus, kadangi skirtingos
žmonių grupės yra linkusios koncentruotis skirtingose vietose (regionuose, miestuose ar jų dalyse). Lietuvoje vidaus migracija yra mažai tyrinėta sritis. Duomenų trūkumas ir patikimumas yra esminės priežastys, dėl kurių iki šių dienų vidaus migracija
lieka gana menkai ištyrinėtu reiškiniu.
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Vidaus migracijos kryptys
Per 2001–2011 m. laikotarpį didžiausia teigiama neto migracija absoliučiais skaičiais
buvo į Vilniaus miestą (23,681), Vilniaus r. sav. (13,243), Kauno r. sav. (12,452), Klaipėdos
r. sav. (8,953). Vėlgi tai iliustruoja vykstančias suburbanizacijos bei šalies centralizacijos
tendencijas. Daugiausia gyventojų prarado Kauno (−8,280), Panevėžio (−2,417) ir Alytaus (−2,338) miestai, Skuodo r. (−1,284), Kelmės r. (−1,223), Šilutės r. (−1,080), Telšių r.
(−1,022) ir kt. sav. Šie duomenys puikiai atspindi aptartas apgyvendinimo sistemos kaitos
tendencijas Lietuvoje, t. y. metropolizacijos, suburbanizacijos ir periferizacijos procesus.
2011 m. gyventojų surašyme fiksuoti vidaus migracijų rodikliai padeda geriau suprasti apgyvendinimo sistemos kaitos kryptis ir mastą. Nors duomenys apima tik vienų
metų migraciją, dėl pakankamai didelės imties jie atskleidžia bendras vidaus migracijos tendencijas4. Didžią ją naujakurių dalį priemiesčiuose sudaro iš greta esančių miestų atvykę gyventojai. Iš 3 485 Vilniaus priemiesčių naujakurių 1 969 arba 56,5 proc.
persikraustė iš Vilniaus. Kauno ir Klaipėdos priemiesčiuose iš šių miestų atvykusių
naujų gyventojų dalis buvo mažesnė ir sudarė atitinkamai 43 proc. ir 34 proc. Šie duomenys taip pat leidžia kelti hipotezę, kad nauji Vilniaus priemiesčių gyventojai naujam
būstui santykinai dažniau užsidirba sostinėje, o nauji Kauno ir Klaipėdos priemiesčių
gyventojai dažniau pajamas gauna užsienyje arba Vilniuje. Tai patvirtina ir surenkamo
gyventojų pajamų mokesčio perskirstymo teritorinė sklaida, kuri atskleidžia paslėptas
darbo migracijas; didelė dalis mokesčio, surenkamo Vilniuje, yra perskirstoma tiek
aplinkinėms, tiek labai nutolusioms savivaldybėms. Šie duomenys rodo, kad Vilniaus
miestas yra pagrindinė aplinkinių savivaldybių (Trakų, Šalčininkų, Vilniaus r. sav.)
gyventojų darbo vieta, kurioje sutelkta tiek pat ar net daugiau jų gyventojų darbo vietų
nei pačiose minėtose savivaldybėse. Kaune ir Klaipėdoje tai vyksta gerokai mažesniu
mastu (Burneika, Ubarevičienė, 2013). Daugiau kaip ¾ Vilniaus rajono savivaldybei
tenkančio GPM yra uždirbama Vilniaus mieste, o Kauno rajono gyventojai Kauno
mieste uždirba tik apie pusę savo pajamų (Valstybinė mokesčių inspekcija, 2014).
Migracija yra svarbiausias Lietuvos miestų regionų rezidencinės struktūros kaitos
veiksnys. Teoriškai miestų gyventojų sudėties kaitą lemia ir imigracijos kryptys, nes
skirtingose savivaldybėse skiriasi gyventojų sudėtis. Metropolinio miesto struktūra ims
panašėti į regiono, iš kurio formuojasi migrantų srautai, struktūrą, jei laikysime, kad
visos gyventojų grupės migracijų procese dalyvauja proporcingai. Akivaizdu (vėliau pateikta analizė tai patvirtina), kad ši proporcija neteisinga, jei kalbėsime apie gyventojų
socialinį statusą ar amžių. Tačiau toks samprotavimas teisingas, jei kalbėtume apie, pavyzdžiui, etninę struktūrą, nes absoliuti dauguma šalies savivaldybių pasižymi homogenine etnine struktūra.
5 pav. esančios kartoschemos vaizduoja migracijos srautus į didžiuosius miestus iš
kitų savivaldybių (jų geometrinių centrų). Migracijos į Vilniaus miestą atveju matyti,
kad šie srautai yra patys intensyviausi ir kad jie gana tolygiai pasiskirstę iš visos Lietuvos; daugiausia atvykstančių jų buvo iš Vilniaus r. (6,055), Kauno m. (2,110), Panevėžio m. (1,494), Šiaulių m. (1,272), Trakų r. (1,271), Klaipėdos m. (1,236) savivaldybių.
Vidaus migracija į Kauno ir Klaipėdos miestus buvo mažiau intensyvi, didesni srautai
formavosi iš arčiau esančių savivaldybių, taip pat iš Vilniaus miesto.
4

Pagal surašymo duomenis, per tiriamus metus iš viso gyvenamą ją vietovę pakeitė 69 392
gyventojai (Lietuvos statistikos departamentas, 2011).
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Visi trys didieji Lietuvos miestai migraciniais srautais yra susiję su visa šalies teritorija, nors srautų intensyvumo erdvinė sklaida yra gana skirtinga. Vilniaus miestui
būdingi intensyvūs ryšiai tiek su aplinkiniu regionu, tiek su visais didesniais miestais.
Kaunas ir Klaipėda pasižymi intensyviais ryšiais su aplinkinėmis savivaldybėmis ir
Vilniumi, tačiau ryšiai su kitais didesniais miestais (taip pat ir tarpusavyje) yra daug
silpnesni. Tai patvirtina prielaidas apie stiprėjančią Vilniaus reikšmę miestų hierarchinėje sistemoje bei Kauno ir Klaipėdos dominavimą atitinkamai centrinėje bei vakarinėje Lietuvos dalyse.
Stebint esamas tendencijas, galima teigti, kad dėl vidaus migracijos Vilniaus miesto
etninė struktūra panašės į Lietuvos, o Vilniaus priemiesčių – į Vilniaus miesto. Panaši
situacija bus Klaipėdoje, o Kauno regiono etninei sudėčiai migracija įtakos neturės.
Visų trijų miestų socialinė struktūra bus pakeista priklausomai nuo to, kokie gyventojai atvyksta į juos. Todėl svarbu žinoti ir socioekonomines gyventojų charakteristikas.
Tikėtina, kad jų variacijos yra daug didesnės.

5 pav. Vidaus migracija (žm. sk.) į didžiuosius Lietuvos miestus, 2010–2013 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 5. Inner migration (number of people) to the metropolitan cities of Lithuania,
in 2010-2013 (authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)
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Vidaus migracijos sudėtis
Vidaus migracijų teritoriniai ypatumai, pagal migracijų kryptis ir sudėtį, yra išanalizuoti R. Ubarevičienės (2016) straipsnyje. Jame yra pateikta tyrimo metodika ir išsamūs rezultatai. Šioje dalyje pristatysime keletą svarbiausių, su metropolinių regionų
raida susijusių, tyrimo pastebėjimų.
Patys mobiliausi Lietuvos gyventojai 2010–2011 m. buvo jauni (iki 35 m. amžiaus),
aukštą jį išsilavinimą ir aukštą profesinį statusą turintys, vieniši (vieno asmens namų
ūkiuose gyvenantys), lietuvių tautybės gyventojai. Pagrindinė migracijos kryptis buvo
didieji miestai – 30 proc. visų migracijų buvo į Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Nustatyta,
kad iš sparčiausiai gyventojų netenkančių teritorijų didžiausią tikimybę išvykti turėjo
jauni, gerai išsilavinę, nevedę, lietuvių tautybės gyventojai. Dažniausiai jie kraustėsi
į didžiuosius miestus. Pakeitę gyvenamą ją vietą jie dažniausiai įsidarbino aukšto
profesinio statuso pareigose, verslo paslaugų bei pramonės ir statybos sektoriuose.
22 proc. išvykusių jų buvo ar, pakeitę gyvenamą ją vietą, tapo studentais. Panašiomis
charakteristikomis pasižymi gyventojai, migruojantys iš kitų Lietuvos vietovių į
didžiuosius miestus. Tai yra jaunesni, vidurinį arba aukštą jį išsilavinimą turintys,
nevedę asmenys. 36 proc. atvykusių jų į didžiuosius miestus buvo studentai. Įdomu tai,
kad lietuvių tautybės gyventojai pasižymėjo mažesne tikimybe migruoti į didžiuosius
miestus, lyginant su etninėmis mažumomis, nors žiūrint absoliučiais skaičiais lietuviai
sudarė absoliučią daugumą. Šiuo atveju tai reiškia, kad tautinės mažumos santykinai
dažniau migruoja į didžiuosius miestus nei į kitas Lietuvos vietoves, taip „padėdami“
išlaikyti tautinės sudėties įvairovę Vilniuje ir Klaipėdoje.
Išsamūs migracijos krypčių bei sudėties tyrimų rezultatai rodo, kad vidaus migracija
Lietuvoje pasižymi dideliu selektyvumu, t. y. skirtingos žmonių grupės turi skirtingą potencialą keisti gyvenamąją vietą. Nustatyta, kad nuo asmeninių žmonių charakteristikų
labai priklauso migracijos kryptis. Todėl galima patvirtinti hipotezę, kad apgyvendinimo
sistemos kaita vyksta kartu su visos socioerdvinės struktūros kaita, kuri yra sąlygojama atrankinio pobūdžio migracijos procesų. Tyrimo rezultatai rodo, kad socioerdviniai
skirtumai Lietuvoje pastebimai auga, t. y. vyksta tam tikras gyventojų „išsirūšiavimas“,
kuomet mažiau „sėkmingi“ žmonės „kaupiasi“ augimo potencialo neturinčiuose, kaimiškuose regionuose, o „sėkmingi“ žmonės koncentruojasi didžiųjų miestų regionuose,
kurie jau yra tapę pagrindiniais šalies ekonominio augimo arealais. Teritorijos, kurios jau
dabar turi mažiau palankias vystymosi sąlygas, tampa vis silpnesnėmis ir mažiau patraukliomis naujiems gyventojams ir būtent tai, turbūt, yra pagrindinė šalies regioninio vystymosi problema. Taigi, šalies viduje sparčiai didėja socioerdvinės struktūros kontrastai.
Apibendrinant antroje monografijos dalyje pateiktą medžiagą, reikia konstatuoti,
jog problemos, susijusios su mažėjančiu Lietuvos gyventojų skaičiumi ir didėjančiais
regioniniais skirtumais, niekam nekelia abejonių. Diskusijos šiomis temomis vyksta
tiek mokslinėje, tiek populiariojoje spaudoje, dažniausiai akcentuojant neigiamas šių
reiškinių pasekmes. Egzistuoja dvi pagrindinės probleminės sritys, sulaukiančios beveik vien tik negatyvios reakcijos. Pirmoji yra susijusi su itin dideliais emigracijos iš
Lietuvos mastais, antroji – periferinių regionų tuštėjimas, kurį lemia tiek natūrali kaita,
tiek neigiama neto migracija (vidaus ir tarptautinė). Nekyla abejonių, kad ir vienas, ir
kitas reiškinys turi aiškias negatyvias pasekmes Lietuvos visuomenės raidai, tačiau lygiai taip pat reikia pabrėžti, kad abu šie reiškiniai kyla dėl gana objektyvių priežasčių,
todėl iš esmės yra neišvengiami. Iš kitos pusės, patys procesai neturėtų būti vertinami
37

LIETUVOS METROPOLINIAI REGIONAI

išimtinai neigiamai. Tokias pat, jei ne didesnes, neigiamas pasekmes turėtų migracijų
nebuvimas besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje Lietuvos ir visos ES struktūroje. Klausimas kyla dėl šių reiškinių intensyvumo ir erdvinės sklaidos. Ar vykstanti
kaita galėtų būti ne tokia intensyvi ir ar ji galėtų pasižymėti kitokiomis charakteristikomis (turėti kitokią socialinę struktūrą, kryptis, periodiškumą)? Iš esmės periferinių
regionų problema yra ne gyventojų skaičiaus mažėjimas, o jų sudėties kaita, lemianti
mažėjančius jų ekonominius (ypač verslumo prasme) resursus. Pagrindinis uždavinys
siekiant paskatinti ekonominę plėtrą periferiniuose regionuose yra naujų (ar anksčiau
išvykusių) gyventojų pritraukimas ir verslumo lygio didinimas.
Tikėtina, kad dabartinės tendencijos Lietuvoje tęsis, tad didės regioniniai skirtumai
šalies viduje, ryškės socioerdvinė gyventojų diferenciacija. Nors tai nebūtinai reiškia,
kad kai kuriuose, net ir periferiniuose regionuose situacija negali pasikeisti. Socioerdvinės kaitos procesai dar iš dalies yra posovietinių transformacijų tąsa, tad vykstantys
pokyčiai yra natūralūs ir reikalingi prisitaikant prie dabartinės ir nuolat kintančios politinės ir ekonominės situacijos. Lietuvoje kol kas nėra regioninio planavimo praktikos,
kur sprendimai būtų argumentuojami atsižvelgiant į socialinę, geografinę, ekonominę,
politinę ir kt. dimensijas. Nors bendros Lietuvoje vykstančių pokyčių krypties apsukti
kol kas neįmanoma, tačiau turėtų būti dedamos pastangos siekiant, kad iššūkiai, su
kuriais susiduriama, turėtų kuo mažiau neigiamų pasekmių. Depopuliacijos paveiktų teritorijų vystymo strategijos dažniau turėtų būti orientuotos į imigracinių procesų
skatinimą, sudarant sąlygas gerai apmokamoms darbo vietoms kurtis, o ne į pastangas
sustabdyti emigracijos procesus.
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3. SOCIALINĖ SEGREGACIJA
LIETUVOS METROPOLINIUOSE
REGIONUOSE
Šiame skyriuje pristatomi Lietuvos miestų regionų socialinę segregaciją atspindinčių rodiklių kiekybinės erdvinės analizės rezultatai. Svarbiausias šios dalies tikslas yra
remiantis netiesiogiai socialinį gyventojų statusą atspindinčių rodiklių matematine-statistine bei kartografine analizėmis nustatyti svarbiausius rezidencinės erdvinės segregacijos bruožus ir jų kaitos tendencijas šalies metropoliniuose regionuose. Tai siekiama
padaryti nustatant segregacijos procesą atspindinčių indeksų (SI, NI ir II) reikšmių ir sociodemografinių rodiklių erdvinių charakteristikų kaitos tendencijas. Turimi statistiniai
duomenys neleidžia tiesiogiai nagrinėti svarbiausio socialinio statuso rodiklio – pajamų,
todėl siekiant iliustruoti socialinius skirtumus buvo analizuoti rodikliai, kurių ryšys su
socialiniu statusu yra neabejotinas, nors ir nevienareikšmis.
Trys didieji Lietuvos miestai išsiskiria savo socioerdvinės raidos tendencijomis ir pozicijomis miestų sistemoje. Ankstesniuose skyriuose pateikiami rezultatai rodo, kad Lietuvoje
formuojasi trys dominuojantys tarpregioninio rango urbanistiniai centrai, su vis ryškėjančiu centriniu Vilniaus vaidmeniu šalies socioekonominėje ir urbanistinėje sistemose. Kiekvienas šių miestų turi skirtingas istorinės raidos tradicijas, padėtį, sociokultūrinę struktūrą
ir jos kaitos tendencijas, todėl tikėtina, kad pastaraisiais dešimtmečiais vykę visuomenės
transformacijos procesai kiekviename jų turės kažkuo panašias, bet tuo pačiu ir skirtingas
erdvines pasekmes. Bet kuriuo atveju, ryškėjantys socialiniai skirtumai visuomenėje turėtų
didinti gyventojų erdvinę segregaciją visoje Lietuvoje ir ypač metropoliniuose regionuose.
Kaip minėta, tinkamiausias prieinamas rodiklis, geriausiai atspindintis gyventojų
grupių pajamų skirtumus bei jų socialinį statusą Lietuvoje, yra profesinė gyventojų sudėtis. 9 profesinės grupės naudojamos kaip gyventojų socioekonominės sąskaidos indikatorius, nes darbo rinkos tyrimai rodo esmines sąsajas tarp darbuotojų kvalifikacijos ir
jų uždarbio. Analizė atliekama dviem teritoriniais lygmenimis, siekiant atskleisti skirtumus tarp miesto centre ir sparčiai besiplečiančiuose priemiesčiuose vykstančių procesų. Skirtinga gyvenamoji aplinka, vyraujantys būsto tipai ir susiformavimo laikotarpiai
leidžia tikėtis skirtingų procesų šiose skirtingose MR dalyse. Hipotetiškai tikėtina, kad
būtent priemiesčiuose bus stebima pati intensyviausia kaita, kuri vyksta daugiausia kaimiškos bendruomenės dominavimo sąlygomis. Tokia skirtingų bendruomenių sandūra
taip pat gali generuoti įvairių socialinių ir politinių konfliktų, dėl ko priemiesčių erdvė
tampa itin aktualia tyrimo zona. Siekiant atskleisti segregacijos tendencijas, šiuo atveju
buvo skaičiuojami net 3 įvairias jos formas atspindintys rodikliai – segregacijos, nepanašumo ir izoliacijos indeksai. Buvo panaudoti įprasti šių indeksų apskaičiavimo metodai
(Marcińczak ir kt., 2012; Johnston, Jones, 2010).
Šis tyrimas nesiekia atskleisti visų pozityvių ar negatyvių segregacijos aspektų. Paprastai nedidelė erdvinė segregacija yra neišvengiama ir nelaikoma neigiamu reiškiniu,
bet ekstremalios jos formos gali kelti grėsmę visuomenės stabilumui, atskirų socialinių
grupių gerovei ar net visų metropolinių regionų konkurencinei galiai (Tammaru ir kt.,
2016b). Svarbiausia socialinė grėsmė, susijusi su erdvine segregacija, – lygių galimybių
visiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, užtikrinimo problema, o tai iš
esmės prieštarauja laisvos demokratinės visuomenės principams.
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3.1. METROPOLINIŲ REGIONŲ SOCIALINĖS
STRUKTŪROS KAITA – ŠALIES METROPOLIZACIJOS
PASEKMĖ
Jokie visuomenės transformacijos procesai nevyksta be tam tikros istorinės inercijos, todėl vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių dabartinių transformacijos procesų
erdvines pasekmes, – paveldėta visuomenės erdvinė struktūra arba konkrečiai – gyvenviečių sistema. Galima teigti, kad kiekvienai visuomenei priklausomai nuo jos raidos
stadijos ir konkrečių geografinių veiksnių yra būdinga tam tikra erdvinės pusiausvyros
būsena – t. y. optimalus gyventojų išsidėstymas, atitinkantis technologines, ekonomines
ir kitas to meto sąlygas. Komandinės ekonomikos, kurioje nėra konkurencijos veiksnio,
sąlygomis optimali policentrinė gyvenviečių sistema laisvoje rinkoje ima sparčiai keistis.
Visuomenės socialinė ir ekonominė transformacija yra pagrindiniai šios kaitos varikliai.
Paprastai sakant, naujos socialinės grupės ir nauji ūkio sektoriai kuriasi ne ten, kur buvo
senieji, o ten, kur jiems labiausiai tinka. Neoliberalaus kapitalizmo atveju tai yra didžiausi urbanistiniai centrai – vyksta ekonomikos koncentracija, dėl kurios į centrinius miestus pritraukiama daugiau ir labiau kvalifikuotų gyventojų.
Visuomenės vertikali sąskaida, didėjanti neoliberalios ekonominės sistemos sąlygomis, atveda į erdvinę segregaciją, nes vis labiau besiskiriantys visuomenės sluoksniai nori ir gali užimti vis skirtingesnes erdves. Visas šias pasaulyje, o pokomunistinėje
erdvėje ypač sparčiai, vykstančias tendencijas performuoja vietos veiksniai, kurie kiekvienos šalies ar regiono atveju skiriasi. Bet kuriuo atveju, visur labai aiškiai stebima
socioekonominės poliarizacijos centro–periferijos ašyje tendencija. Šis tyrimas nėra
skirtas šios problemos analizei, tačiau šių procesų pasekmės tiesiogiai susijusios su
segregacijos procesais. Iš vienos pusės, centralizacijos tendencijos gausina pasiturinčių žmonių gretas miestų regionuose per imigraciją. Iš kitos pusės, socioekonominės
transformacijos ir su jomis susijusi gyventojų socialinio statuso kaita (visų pirma darbininkų bei paslaugų sektoriaus darbuotojų atvejis), ūkio krizės, deindustrializacija,
miesto plėtra skurdžiose teritorijose formuoja mažiau sėkmingas gyventojų grupes.
Šių procesų pasekmė – erdvinės segregacijos neišvengiamumas, jei nekilnojamojo turto rinka nereguliuojama arba menkai reguliuojama.
Ankstesniuose skyriuose aptarta gyventojų skaičiaus ir struktūros kaita miestų regionuose labai akivaizdžiai iliustruoja vykstančias metropolizacijos tendencijas šalyje. Šiuo
atveju svarbiausia yra tai, kad gyventojų skaičiaus kaita yra lydima sparčios jų užimtumo
(tuo pačiu ir visos socialinės) struktūros kaitos. Nors užimtumas ir darbo užmokesčiai
šalyje augo nuo pat pokomunistinių reformų pabaigos iki 2008 m., socialiniai skirtumai
šalyje iš esmės nemažėjo net sparčiausio augimo laikotarpiais. GINI indekso reikšmės
Lietuvoje nuolat viršija 30 ir yra vienos aukščiausių Europoje (35 – 2014 metais (Eurostat
2015)). Tokiomis sąlygomis erdvinės segregacijos procesai turėtų būti itin intensyvūs.
Visi trys šalies metropoliniai regionai patyrė ryškius profesinės sudėties pokyčius
per pirmą jį XXI a. dešimtmetį, kai šiuose regionuose stipriai išaugo aukštesnio statuso
profesinių grupių darbuotojų skaičius ir jų dalis užimtumo struktūroje. Tai dar vienas
metropolizacijos (centralizacijos) tendencijų šalyje požymis. Itin sparti šių darbuotojų
grupių plėtra buvo stebėta Vilniuje, kur vadovų (VAD) ir kvalifikuotų profesionalų
(PRO) skaičius išaugo 40–50 proc. ir 2011 m. surašymo metu jie sudarė net 44 proc.
visų darbuotojų! (6 pav.). Visoje šalyje užimtumas mažėjo, išskyrus Vilniaus MR, kur
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nepaisant 2008–2009 m. ekonomikos krizės užimtų jų skaičius išaugo. Tai taip pat neabejotinai susiję su metropolizacijos tendencijomis centro–periferijos ašyje.

6 pav. Profesinių grupių dydžio kaita miestų regionuose 2001–2011 m. (autorių skaičiavimai,
remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 6. Change in a size of the occupational groups (managers, proffesionals and unskilled
workers) in the metropolitan regions in 2001-2011
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Augant aukštesnio statuso darbuotojų daliai, mažėjo žemo statuso darbuotojų dalis,
nors nekvalifikuotų darbuotojų (NKVF) skaičius sumažėjo tik Klaipėdoje. Toks opozicinio statuso užimtųjų skaičiaus didėjimas, viduriniosios klasės stabilumo fone, taip
pat leidžia tikėtis augančios erdvinės segregacijos metropoliniuose regionuose. Tarp
žemo statuso darbuotojų sparčiausiai traukėsi mažiau kvalifikuotų profesionalų skaičius
(profesijos, kurioms nereikia aukštojo mokslo: mašinų operatoriai, amatininkai); tai tikriausiai susiję su bendrai vykstančiomis deindustrializacijos tendencijomis ir neseniai
buvusia ūkio krize.
2 lentelė. Užimtumo struktūros kaita metropoliniuose regionuose 2001–2011 m. (autorių
skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Table 2. Change in the employment structure in the metropolitan regions, in 2001-2011
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)
2001

2001–2011, %, p.p.

2011

Iš viso VAD PRO NKV Iš viso VAD

PRO NKV

Iš
VAD PRO NKV
viso

VilSk. 277224 30770 58777 18959 296047 42700 88588 19749 6,8 38,8 50,7
niaus
% 100
11,1 21,2
6,8
100,0 14,4 29,9
6,7 0,0 3,3 8,7
MR
Kauno
MR

Sk. 179123 17878 34163 11496 167222 21423 46300 12423 -6,6 19,8 35,5
%

100

Klai- Sk. 98128
pėdos
% 100
MR

10,0

19,1

6,4

8032 13858 7452
8,2

14,1

7,6

8,6

1,0

90139

9935 19393 7239 -8,1 23,7 39,9
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100,0

11,0

0,4

8,0

0

0

2,8
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-0,2

100,0
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Apibendrindami galime teigti, kad dėl itin spartaus aukštesnio statuso profesinių
grupių gyventojų skaičiaus augimo Vilniaus MR patyrė esminę profesinės struktūros
transformaciją, rodančią augančią ekonomikos ir gerovės koncentraciją šiame regione. Nors tokie pat procesai būdingi daugeliui Europos šalių sostinių, transformacijos mastai Vilniuje itin spartūs. Kitiems Lietuvos MR būdingos panašios tendencijos,
bet jų tempas ir laipsnis mažesni. Remiantis šiais duomenimis, galima tikėtis, kad ir
visuomenės erdvinės segregacijos problema Vilniuje bus pati didžiausia. Gana sparti
aukštesnio statuso gyventojų grupių plėtra Kauno ir Klaipėdos MR taip pat sudaro
galimybes plėstis naujoms segreguotoms erdvėms šiuose miestuose.

3.2. SOCIOERDVINĖS SEGREGACIJOS LAIPSNIS
METROPOLINIUOSE REGIONUOSE
Ankstesniame skyriuje atskleisti MR socialinės struktūros pokyčiai turi būti pastebimi ir erdvinėje dimensijoje tiek miesto branduoliuose, tiek priemiesčiuose. Kiekybinės erdvinės analizės rezultatai neabejotinai priklauso nuo etaloninio analizės
vieneto, nes segregacija žemesniame teritoriniame lygmenyje nebūtinai reiškia segregaciją aukštesniame (pavyzdžiui, seniūnijų lygmeniu Vilnius etniniu požiūriu menkai segreguotas, nes visur lietuviai sudaro daugumą, o surašymo apylinkių lygmeniu
skirtumai didžiuliai, nes lietuvių dalis svyruoja nuo 20 iki 90 proc.). Modifikuojamų
teritorijos vienetų problema (angl. modifiable areal unit problem (MAUP)) yra gerai
žinoma geografijoje. Ji visų pirma kyla todėl, kad tęstiniai, aiškių ribų neturintys socialiniai (geografiniai) reiškiniai dirbtinai padalijami į teritorinius vienetus (Heywood ir
kt., 1998; Openshaw, 1984), todėl gaunamos iliustracijos (modeliai) iškreipia realybę.
Iškraipymų pobūdis ir laipsnis priklauso nuo to, kaip tiksliai išskiriami minėti vienetai.
Kita vertus, galima teigti, kad kuo detalesnis teritorijos analizės mastelis (kuo mažesni
vienetai), tuo didesnė tikimybė, jog iškraipymai bus minimalūs ir tikrovės atspindys
bus artimas realybei. Šiuo atveju analizė atliekama mažiausiais įmanomais vienetais,
todėl ir iškraipymai turėtų būti minimalūs.
Atsižvelgiant į anksčiau aptartus rezultatus, galima hipotetiškai teigti, jog svarbiausias MR erdvinės segregacijos veiksnys turėtų būti sparčiai augančių aukštesnio
statuso grupių erdvinė elgsena. Tai grupė, kuri yra ir pakankamai gausi, ir pakankamai
turtinga, kad keisdama savo gyvenamą ją vietą pagal savo preferencijas galėtų daryti įtaką miesto erdvinei socialinei struktūrai. Šiame skyriuje ir bus aptarta, kaip šio
veiksnio kaitos fone keitėsi Lietuvos metropolinių regionų socioerdvinės struktūros
segregacijos laipsnis.
Ankstesnės studijos (Marcińczak ir kt., 2015) atskleidė, kad Vilniaus miesto savivaldybėje 2001 m., kaip ir buvo galima tikėtis, didžiausi išsidėstymo skirtumai pastebimi tarp vargingiausių (NKVF) ir turtingiausių (VAD ir PRO) visuomenės grupių,
kurios užima skirtingas erdves mieste. Apskaičiuoti indeksai taip pat rodė, kad šios
grupės išsidėsčiusios netolygiausiai. Viduriniosios klasės gyventojai pasklidę mieste
gana tolygiai, todėl būtent kraštiniams socialiniams gyventojų sluoksniams bus skiriamas didžiausias dėmesys šiame skyriuje.
Kaip jau minėta, iki 2001 m. gyventojų mobilumas šalyje buvo gana mažas, todėl to
meto situacijai esminę įtaką darė dar sovietmečio paveldas. Laikoma, kad indeksų vertės iki 20 rodo, jog segregacija yra nežymi, o indeksai, didesni nei 40, rodo ekstremaliai
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aukštą jos lygį (Tammaru ir kt., 2016b). Segregacijos indeksai, viršijantys 30, rodo, kad
tam tikra grupė ima gyventi atskirai nuo likusios populiacijos miesto regiono dalyje ir
segregacijos procesai gali imti kelti problemas. Visų matuotų indeksų reikšmės miestų
branduoliuose buvo mažos (7 pav.); tai patvirtina prielaidas, jog erdviniai pokyčiai turi
daug didesnę inerciją nei socialiniai. Sovietmečio suformuotos miesto erdvės, kuriose
dominuoja daugiabučių mikrorajonai, buvo mažai pakeistos per pirmą jį dešimtmetį.
Kitokia situacija buvo priemiesčiuose, kurių plėtra jau buvo prasidėjusi, bet dar neįgavusi šiandieninio masto. Tai naujai kuriamos erdvės, todėl jose jau 2001 m. buvo
išryškėjusi aiški erdvinė diferenciacija, kai skirtingo sluoksnio gyventojai gyvena
labai netolygiai. Tokia 2001 m. situacija leidžia tikėtis, kad per pirmą jį dešimtmetį
vykę socialinės struktūros pokyčiai turėjo sąlygoti esminius pokyčius visų pirma
miesto branduoliuose. Vis dėlto analizė atskleidė, jog SI reikšmės per šį dešimtmetį
ne tik kad neišaugo, bet dar ir sumažėjo. Iš pirmo žvilgsnio paradoksali situacija
gali būti nesunkiai paaiškinama. Kaip jau minėta, skirtingai nei suponuoja pavadinimas, segregacijos indeksas ne tiek atspindi segregacijos laipsnį (gyvenimą atskirai
nuo kitų), kiek išsidėstymo netolygumą (Johnston, Jones, 2010). Spartus aukštesnio
profesinio statuso gyventojų skaičiaus augimas sąlygojo tolygesnį jų išsidėstymą visame mieste, nors tai nereiškia, kad sumažėjo teritorijų, kuriose išimtinai gyvena
šios grupės gyventojai. Tai pastebima tiek mieste, tiek, ypač, priemiesčiuose, kur
pirminiuose jų plėtros etapuose turtingesnės grupės buvo susikoncentravusios tik
artimose miestui teritorijose, toliau nuo įprastų priemiesčio kaimiškų jų gyvenviečių.
Tolygesnį grupių išsidėstymą miesto branduoliuose galima paaiškinti ir džentrifikacijos procesais, kai aukštesnio statuso gyventojai kuriasi centrinėse kaimynystėse, kuriose anksčiau dominavo žemesnio profesinio statuso gyventojai (pavyzdžiui,
Užupyje ar Šnipiškėse Vilniuje).
Diagramose (7 pav.) pavaizduoti skaičiavimų rezultatai taip pat atskleidžia, kad
egzistuoja priklausomybė tarp miesto dydžio ir jo erdvės socialinio netolygumo. Taip
pat akivaizdu, kad netolygiausias pasiskirstymas būdingas turtingiausioms grupėms,
kurios yra mobiliausios MR erdvėje. Tai ypač atsispindi priemiesčių zonoje. Pokyčiai
tarp žemesnio statuso grupių buvo minimalūs, todėl galima daryti prielaidą, jog mažas
pajamų lygis nedarė didelės įtakos gyvenamosios vietos pakeitimui. Galimai esama socialinė paramos sistema (visų pirma kompensacijų už šildymą mechanizmas) prisideda
prie tokio situacijos išlaikymo. Mažesnes pajamas gaunantys gyventojai gali sau leisti
gyventi didesniuose apartamentuose, lygiai taip pat kaip jaunos dirbančios šeimos juos
nuomotis. Tai kartu su gana didele tos pačios profesinės grupės darbuotojų pajamų
įvairove lemia mišraus apgyvendinimo tipo susiformavimą miesto branduoliuose, kur
skirtingų profesinių grupių atstovai gyvena greta vienas kito. Nepaisant tendencijų,
Vilniaus MR erdvė socialiniu požiūriu išlieka netolygiausia, o jo priemiesčiuose gyvenančių turtingiausių grupių išsidėstymo netolygumas išlaiko grėsmingą lygį. Šie rezultatai iš esmės atitinka anksčiau iškeltas prielaidas. Kitų indikatorių analizė turėtų
atskleisti tuos segregacijos reiškinio aspektus, kurie tiesiogiai iliustruoja skirtingų socialinių grupių teritorinę atskirtį.
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7 pav. Profesinių grupių segregacijos indekso kaita metropolinių regionų dalyse (autorių
skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 7. Change in Index of segregation of occupational groups in the central parts and
suburbs of the metropolitan regions (mangers, professionals and unskilled workers)
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Nors profesinių grupių išsidėstymo analizė atskleidė gana tolygų įvairių grupių
paplitimą miesto erdvėje arba, kitaip sakant, menką gyventojų erdvinę socialinę
segregaciją, kitų dviejų segregacijos rodiklių skaičiavimai rodo kitokią situaciją (8
pav.). Kraštinių socialinių grupių teritorinė atskirtis ne tik nesumažėjo, bet daugeliu
atvejų net išaugo (ypač Vilniuje). Galima daryti išvadą, jog segregacijos indekso
kritimas tiesiog rodo vis skaitlingesnės aukšto statuso grupės plėtrą įvairiose miesto
zonose, tačiau realiai ji gyvena vis labiau atskirai nuo vargingesnių. Nepanašumo indekso reikšmės Vilniaus priemiesčiuose viršija 40; tai rodo, jog kraštinės socialinės
grupės čia gyvena iš esmės atskirai viena nuo kitos. Indekso reikšmės Klaipėdos ir
Kauno priemiesčiuose taip pat labai aukštos ir nemažėja. Galima daryti prielaidą,
jog priemiesčių plėtra mažai keičia buvusių gyvenviečių socialinę sudėtį, nes naujakuriai kuriasi naujose erdvėse (t. y. nauji gyventojai neužima senesnių jų būstų, bet
statosi naujus). Teritorinio paplitimo skirtumai tarp turtingų grupių mažėja visuose
regionuose; tai tikėtina, susiję su sparčia jų skaičiaus plėtra ir augančiomis pajamomis naujuosiuose miestų ūkio sektoriuose (verslo paslaugos, IT paslaugos). Kita
vertus, aukštesnio statuso gyventojų skaičiaus plėtra nemažina teritorinės atskirties
tarp opozicinių grupių nei viename MR. Tai rodo, jog labiau tikėtina, kad šios grupės skaičiaus didėjimas susijęs ne su buvusio profesinio statuso pasikeitimu, bet su
naujais užimtaisiais, besikuriančiais atskirose erdvėse.
Apibendrinus galima teigti, kad nepanašumo indekso kaitos analizė rodo, jog prognozuota pokomunistinio miesto erdvės segregacija egzistuoja ir net pastebimai auga
sparčiausiai besivystančiame ir didžiausiais socialiniais kontrastais pasižyminčiame
mieste – Vilniuje. Centrinės miestų dalys, kuriose vyrauja sovietmečiu sukurtos daugiabučių erdvės, yra mažiau segreguotos, o mažesniuose metropoliniuose regionuose
ši problema kol kas nėra aktuali.
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8 pav. Profesinių grupių (vadovų-profesionalų ir vadovų-nekvalifikuotų darbininkų) nepanašumo indekso kaita 2001–2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento
duomenimis)
Fig. 8. Change in Index of dissimilarity of occupational groups (managers-professionals and
manegers-unskilled workers) in the central parts and suburbs of the metropolitan regions in
2001 and 2011 (authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Izoliacijos indeksas geriausiai atspindi erdvinę atskirų grupių segregaciją, kadangi
būtent jis parodo, kaip atskirtai nuo kitų gyvena konkreti grupė. Šio rodiklio analizė
atskleidžia kitokią situaciją, kuri iš esmės patvirtina mūsų hipotezę, jog esanti ir auganti
socialinė nelygybė anksčiau ar vėliau įgauna erdvinės segregacijos išraišką. Atskirų grupių izoliacijos laipsnis ir kaita 2001–2011 m. pavaizduoti 9 pav. rodo vieną labai aiškią
tendenciją – turtingesnių grupių segregacija, nors ir skirtingais tempais, didėjo visuose
miestuose ir visose jų dalyse. Žemiausio statuso profesijų gyventojai izoliuoti daug mažesniu laipsniu, o jų izoliuotumo kaitos tendencijos skiriasi skirtingose skirtingų miestų
dalyse. Bendrai žemesnis šios grupės gyventojų izoliuotumo pokyčių laipsnis taip pat
rodo žemesnį jos narių mobilumą. Šiuo atveju išskirtinė tik Vilniaus centrinės dalies,
kurioje vargingesnių grupių atskirtis gana stipriai išaugo, situacija. Iš vienos pusės, tai
rodo, kad segregacijos procesai daro įtaką ir šios grupės gyventojų vietos pasirinkimui,
iš kitos, kad dalis šio statuso gyventojų pakeitė gyvenamą ją vietą. Labiausiai tikėtina,
kad šie pokyčiai susiję su džentrifikacijos procesais anksčiau itin socialiniu požiūriu
marguose centrinės miesto dalies labiau prestižiniuose rajonuose – Žvėryne, Naujamiestyje ir Senamiestyje (šias prielaidas bus galima patvirtinti kartografinės analizės
būdu). Vargingesnės grupės apleidžia šias teritorijas ir kuriasi ten, kur būstas pigesnis,
nors kituose miestuose jos išlieka nemobilios ir nesegreguotos – t. y. stabiliai gyvena
įvairiausiose miesto dalyse. Labiausiai erdviškai segreguota skaitlingiausia kvalifikuotų profesionalų grupė, kurios izoliacijos indeksas Vilniuje jau viršija grėsmingą 30
punktų ribą.
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9 pav. Profesinių grupių izoliacijos indeksas metropolinių regionų dalyse 2001 m. ir 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 9. Change in Index of isolation of occupational groups in the central parts and suburbs
of the metropolitan regions in 2001 and 2011 (mangers, professionals and unskilled workers)
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Apibendrinus segregacijos indeksų analizę, galima teigti, jog įvairios profesinės
grupės yra gana tolygiai pasiskirsčiusios Lietuvos metropolinių miestų regionuose, nors
skirtingoms grupėms būdingas skirtingas segregacijos laipsnis. Turtingesnės gyventojų
grupės yra daug mobilesnės ir ima gyventi vis labiau izoliuotai nuo kitų. Didžiausios su
segregacijos reiškiniais susijusios problemos gali kilti Vilniaus MR, kuriame teritorinė
atskirtis sparčiai didėja ir apima ne tik turtingesniuosius sluoksnius, linkusius gyventi
savo uždaruosiuose pasauliuose, bet ir vargingesnius sluoksnius. Tai reiškia, kad mieste
gali susiformuoti ne tik išskirtinai pasiturinčius gyventojus turinčios kaimynystės, bet
ir išskirtinai vargingus gyventojus turintys rajonai, kuriuose gyvenantys žmonės gali
susidurti su erdvine diskriminacija, kuri pasireiškia tada, kai žmogaus gyvenamoji vieta
riboja jo ateities perspektyvas.
Reali gyventojų erdvinė diferenciacija turėtų būti dar didesnė, jei tyrimas remtųsi
pajamų, o ne profesinio statuso skirtumais. Tokias prielaidas patvirtina ir netiesioginiai
stebėjimai sovietiniuose daugiabučių rajonuose, kuriuose statistiškai fiksuojama mišri
socioekonominė struktūra, nors aukštos klasės automobilių kiemuose beveik nėra. Didelė dalis vadovų ar aukštos kvalifikacijos profesionalų (tikėtina, dirbančių valstybiniame
sektoriuje) akivaizdžiai negali būti priskiriami aukščiausiai socialinei klasei, jei ją išskirtume pagal pajamų lygį, o ne užimamas pareigas ar profesijos įgyjimo sąlygas (daugiausia poreikį turėti aukštąjį išsilavinimą).
Apibendrinant statistinės analizės rezultatus, galima teigti, kad nors įvairios socioekonominės grupės gana tolygiai pasiskirsčiusios Lietuvos metropoliniuose regionuose,
tačiau faktinė aukštesnio statuso gyventojų erdvinė segregacija, ypač priemiestinėse teritorijose, yra pakankamai aukšta ir didėjanti. Vilniuje rezidencinė diferenciacija yra akivaizdžiausia. Tai visiškai atitinka tyrimo pradžioje iškeltą hipotezę, jog didėjanti socialinė
nelygybė turi imti lemti augančią erdvinę segregaciją. Atskirais atvejais atrodantis pozityvus diferenciacijos mažėjimas (segregacijos indekso mažėjimas) realiai gali slėpti visiškai
priešingus procesus – t. y. džentrifikaciją ir žemesnių klasių išstūmimą iš patraukliausių
vietų miesto centre ar artimiausiuose priemiesčiuose. Šios prielaidos, kurių statistinė rodiklių analizė negali patvirtinti, bus tikrinamos remiantis kartografiniais metodais.
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3.3. TERITORINĖS SEGREGACIJOS DIMENSIJOS –
KARTOGRAFINĖS ANALIZĖS REZULTATAI
Statistinė segregacijos procesų analizė padeda identifikuoti bendras šio reiškinio
raidos tendencijas ir yra labai naudinga tais atvejais, kai nėra GIS analizei tinkamų
duomenų (kaip 2001 m. surašymo atveju). Kita vertus, norint atskleisti faktinius erdvinės kaitos procesus ir įvertinti lokalių (vietos lygio) veiksnių įtaką jiems, kartografinė
analizė yra būtina. Supratimas, kokie lokalūs veiksniai daro įtaką segregacijos procesams, būtent ir leistų pagrįsti specifines priemones šiam procesui valdyti, nes bendrąsias tendencijas akivaizdžiai labiau nulemia sunkiai kontroliuojami bendri visuomenės
transformacijos procesai. Kartografinė analizė leidžia ne tik iliustruoti vykstančius
procesus, bet ir verifikuoti anksčiau gautus statistinės analizės rezultatus, kadangi
pastarosios rezultatai gali būti niveliuojami priešingų procesų, vystančių skirtingose
MR vietose. Siekiant iliustruoti vykstančius pokyčius, buvo kartografuojami profesinių grupių koncentracijos pokyčiai seniūnijose, o siekiant atskleisti esamą segregacijos
laipsnį, kartografuota esama profesinių grupių koncentracija surašymo apylinkėse.
Aukštesnio socioekonominio statuso gyventojų (vadovų ir profesionalų) koncentracijos pokyčiai labai akivaizdžiai koreliuoja su bendrosiomis gyventojų skaičiaus
kaitos tendencijomis ir konkrečiai su suburbanizacijos procesu (10 pav.). Be abejonės,
šios tendencijos patvirtina ir ankstesnių tyrimų rezultatus (Krupickaitė, 2011; Žilys,
2015), kad suburbanizacijos procesuose Lietuvoje iš esmės išimtinai dalyvauja labiau
pasiturintys gyventojai. Tai be išimčių būdinga visiems trims Lietuvos metropoliniams
regionams ir tai patvirtina prielaidas, kad šie trys didieji Lietuvos miestai tampa tarpregioninio vystymosi centrais, kuriuose kuriasi didesnę pridėtinę vertę sukuriantys
ūkio sektoriai, generuojantys pakankamai daug labiau pasiturinčių namų ūkių, kurie
gali sau leisti priemiestinio tipo būstą. Nors aukštesnio statuso gyventojų skaičius augo
visose priemiestinėse seniūnijose, tačiau šis augimas buvo labai netolygus, todėl metropoliniai regionai įgauna poliarizuotą socialinę struktūrą. Visuose miestuose sparčiau „turtėjo“ šiaurinės ir vakarinės, arčiau miesto branduolių esančios regionų dalys.
Ypač didelis disbalansas pastebimas Vilniaus metropoliniame regione, kur aukštesnio
statuso profesijų gyventojų skaičius augo sparčiausiai. Šiaurinėse šio regiono seniūnijose vadovų skaičius išaugo 4–4,5 karto (atitinkamai Riešės ir Sudervės seniūnijose).
Lėčiau šios grupės gyventojų dalis augo nuo centro nutolusiose seniūnijose, kuriose suburbanizacijos procesai mažiau intensyvūs ir gyventojų skaičiaus kaita lieka neigiama.
Aukštesnio statuso gyventojų kaitos požiūriu stabiliausi išlieka monofunkciniai
sovietiniai mikrorajonai, kuriuose vadovų ir profesionalų skaičius ir dalis augo lėčiau
nei miestų regionuose bendrai. Vilniuje ir Kaune šių profesinių grupių gyventojų dalis
išaugo tik 5–10 procentinių punktų; tai faktiškai reiškia, kad šie rajonai socioekonominės gyventojų sudėties požiūriu santykinai smunka. Tipiniai tokių stagnuojančių (o
faktiškai smunkančių) miesto dalių pavyzdžiai yra Naujininkai ir Vilkpėdė Vilniuje
bei Dainava ir Gričiupis Kaune (Klaipėdos atveju miesto savivaldybės ribose išskirti
atskirų rajonų neįmanoma, nes mieste nėra išskirta atskirų seniūnijų). Kitos Vilniaus
miesto seniūnijos, kurių būstų struktūroje aiškiai dominuoja sovietiniai daugiabučiai
ir kurios labiau nutolusios nuo miesto centro (Lazdynai, Karoliniškės, Šeškinė, Viršuliškės, Pašilaičiai ir net Naujamiestis), taip pat pasižymi reliatyviai prastėjančia gyventojų socioekonomine struktūra.
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10 pav. Aukštesnio statuso profesinių grupių gyventojų kaita seniūnijose 2001–2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 10. The change in the concentration of residents with the higher occupational status in
LAU 2 regions in 2001-2011; p.p. (based on the data of the Statistics Lithuania)

Žemiausios kvalifikacijos užimtų gyventojų dalies seniūnijose pokyčiai turėtų turėti
atvirkštinį pobūdį, jei viduriniosios klasės darbuotojų kaita būtų visur vienoda. Kartografinė analizė rodo, kad mažai kvalifikuotų darbuotojų dalis daugiausia mažėjo būtent
todėl, kad augo vadovų dalis (11 pav.), nors kai kuriuos nežymius skirtumus galėjo lemti
kintanti viduriniosios klasės dalis. Žemesnio statuso profesijų gyventojai ima sudaryti mažumą priemiesčiuose, ypač artimose branduoliui šiaurinėse regionų dalyse, kur jų
dalis sumažėjo iki 30 procentinių punktų atitinkamai išaugus aukštesniosios klasės daliai. Apibendrinant galima teigti, kad šių seniūnijų socialinė struktūra viso labo per dešimtmetį pasikeitė kardinaliai. Ypač spartūs pokyčiai Vilniaus metropoliniame regione,
kuriam būdinga itin didelė socialinių procesų diferenciacija ir aukštas jų fragmentacijos
laipsnis (būdingas mozaikiškumas). Panaši, nors kiek mažesnio laipsnio, diferenciacija
būdinga Kauno regionui, kuriame taip pat stabiliausi sovietiniai mikrorajonai.
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11 pav. Žemesnio statuso profesinių grupių gyventojų koncentracijos kaita metropoliniuose
regionuose 2001–2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 11. The change in the concentration of residents with the lower occupational status in
LAU 2 regions in 2001-2011; p.p. (based on the data of the Statistics Lithuania)

Mažiausia erdvinė fragmentacija būdinga Klaipėdos MR, kur aukštos kvalifikacijos darbuotojų sparčiausiai daugėjo šiaurėje (Kretingalės, Sendvario seniūnijose), o
opozicinės grupės darbuotojų mažėjo tolygiai visomis kryptimis (Gargždų miestas yra
didžiausia išimtis). Stabilia nekvalifikuotų darbuotojų dalimi (kitaip sakant, reliatyviai
prastėjančia socialine struktūra) pasižymėjo ir Klaipėdos miesto savivaldybė, kurioje
nekvalifikuotų darbuotojų dalis net išaugo (tai gali būti siejama su santykinai aukšta
gamybinio ir logistinio sektoriaus svarba miesto ūkyje).
Apibendrinant galima teigti, kad Klaipėdos MR būdinga itin sparčiai auganti poliarizacija tarp „turtėjančių“ priemiesčių ir smunkančio miesto branduolio. Labiau pasiturintys gyventojai palieka miestą ir kuriasi priemiesčiuose. Tokia situacija galimai susijusi su itin aukšta sovietinių daugiabučių dalimi miesto būsto struktūroje ir patrauklių
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būsto išdėstymo alternatyvų stoka jo ribose. Prie mažos fragmentacijos gali prisidėti
ir tai, kad miesto regiono kraštovaizdžiui būdinga menka fragmentacija, o regioniniai
skirtumai artimose miestui seniūnijose nulemiami patrauklumo skirtumų tarp šiaurinio pajūrio ir pietinio pamarių kraštovaizdžių. Tokia gerovės erdvinė reversija, kai
anksčiau turtingesnis branduolys tampa santykinai vargingesniu priemiesčių požiūriu,
būdinga visiems trims MR, nors kitur šie pokyčiai ne tokie tolygūs.
Profesinių grupių koncentracijos pokyčiai iliustruoja bendras miestų regionų raidos tendencijas, kurios akivaizdžiai keičia pagrindinių miesto regiono dalių socialines
struktūras. Toliau pateikiamose kartoschemose galime matyti šios kaitos įtaką paveldėtai miestų struktūrai. 12 ir 13 paveiksluose pateikiama detali metropolinių regionų
socioekonominės erdvinės struktūros mozaika 2011 m. Profesinių grupių koncentracijos skirtumai surašymo apylinkių lygiu yra daug didesni nei seniūnijų lygiu. Nors daugelis apskaičiuotų indeksų rodė mažą įvairių segregacijos aspektų laipsnį, akivaizdu,
kad tiek metropoliniams regionams bendrai, tiek atskiroms seniūnijoms būdinga itin
mišri socioekonominė struktūra. Aukštesnio statuso gyventojų dalis skirtingose surašymo apylinkėse skiriasi kelis kartus. Dalyje prestižinių centro bei artimiausių miesto
branduoliams priemiestinių teritorijų aukšto statuso darbuotojai sudaro daugiau nei 2/3
ar net iki ¾ visų užimtų jų, o darbininkų klasės rajonuose šalia industrinių teritorijų
ar mažai suburbanizacijos paliestose zonose jų dalis nesiekia 1/5. Priklausomai nuo
kiekvieno žmogaus gyvenamosios vietos, jo artima socialinė aplinka gali skirtis kardinaliai vieno miesto ar net vienos seniūnijos ribose (12 ir 13 pav.).
Teritoriškai detalūs duomenys taip pat rodo, kad metropolinių regionų socioerdvinei struktūrai būdinga gana didelė fragmentacija. Santykinai skurdesni rajonai
gali būti išskirti net gana homogeniškuose sovietiniuose daugiabučių rajonuose
(daugiausia dėl jų padėties miesto centro atžvilgiu). Viena bendra savybė būdinga
visiems trims metropoliniams regionams – santykinai turtingesnės kaimynystės telkiasi šiaurinėse jų dalyse ir miestų centruose. Ypač ryškiai ši tendencija pastebima
Klaipėdos MR atveju, kur net priemiestinėse teritorijose pietinėje dalyje nėra išskirtinai turtingesnių zonų, nors bendrai šio miesto struktūrai būdinga mažiausia
erdvinė fragmentacija (vėlgi tai turbūt galima sieti su MR kraštovaizdžio struktūra).
Daugiabučių rajonai šalia pramonės zonų, industriniai bei nutolę priemiesčiai yra
skurdžiausios dalys. Didžiausia socioekonominės struktūros diferenciacija būdinga
Vilniui, kur aukšto statuso gyventojų dalis apylinkėse skiriasi iki 10 kartų. Skurdžiausi rajonai – nutolusios nuo centro daugiabučių kaimynystės šalia sovietinių industrinių centrų (centrinės Panerių, Naujosios Vilnios dalys, Naujieji Verkiai, Dvarčionys, Vismaliukai, Grigiškės). Mažiausia aukšto statuso darbuotojų dalis (nesiekia
10 proc.) užfiksuota mažoje Kriaučiūnų kaimo surašymo apylinkėje Pilaitės seniūnijos dalyje į rytus nuo Gilužio ežero. Šiuo metu tai intensyvios suburbanizacijos,
kurios dar nefiksavo įvykęs surašymas, zona.
Vilniui ir Kaunui būdinga dar ir tai, kad turtingos (aukštesnė klasė sudaro 2/3) ir
vargingos (nesiekia 1/3) kaimynystės išsidėsčiusios visai šalia, ypač tais atvejais, kai
jas skiria natūralūs barjerai (pavyzdžiui, upės kaip Vičiūnuose ir Petrašiūnuose ar Turniškėse ir Naujuosiuose Verkiuose).
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12 pav. Aukšto statuso profesinių grupių gyventojų koncentracijos skirtumai 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 12. The differences of concentration of residents with the higher occupational status in
census tracks in 2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)

Žemesnio statuso grupių išsidėstymui būdingi kiek kitokie teritoriniai dėsningumai (13 pav.). Šio statuso darbuotojai telkiasi mažiau suburbanizacijos paveiktose, ne
tokiose patraukliose pietinėse metropolinių regionų dalyse, šalia gamybinio ūkio sektoriaus teritorijų. Suprantama, kad jų dalis yra mažiausia tose kaimynystėse, kur daug
aukštos klasės darbuotojų, bet itin ryški šios grupės koncentracija ties metropolinių regionų pakraštinėmis ribomis. Tai ypač pastebima Vilniaus MR, kur žemiausio statuso
darbuotojai telkiasi ties suburbanizacijos zonos ribomis, faktiškai įrėmindami Vilniaus
metropolinį regioną.
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13 pav. Žemesnio statuso profesinių grupių gyventojų koncentracijos skirtumai 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 13. The differences of concentration of residents with the lower occupational status in
census tracks in 2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)

Galima daryti prielaidą, kad toks išskirtinis Vilniaus MR bruožas susiformavo dėl
išskirtinių socioekonominių kontrastų pietryčių Lietuvoje, kur turtingiausias Lietuvos
miestas yra įsikūręs viename skurdžiausių šalies regionų, kurio socialinę struktūrą jis
sugebėjo kardinaliai paveikti tik priemiesčių zonos ribose (Burneika ir kt., 2013). Bet kuriuo
atveju, tai kad turtingiausias miestas vystosi tokiame regione, iš esmės palengvina daugelį
šalies regioninio vystymosi disbalanso problemų. Augantys ekonominės gerovės skirtumai
Lietuvoje, be abejonės, būtų daug didesni, jei pagrindinis augimo polius būtų kitoje
vietoje. Kartoschemose pateikiamas visų žemesnei kvalifikacijai (statusui) priskiriamų
darbuotojų grupių (nuo paslaugų sferos darbuotojų iki nekvalifikuotų darbininkų, 1 lentelė)
išsidėstymas. Tikėtina, kad dalies jų pajamos yra gana aukštos (pavyzdžiui, dirbančiųjų
statybos ar tolimųjų reisų vairuotojų sektoriuose), todėl toliau pateikiama kartoschema,
kurioje vaizduojamas paties žemiausio statuso, t. y. nekvalifikuotų darbininkų išsidėstymas
mieste (14 pav.). Nors jų koncentracija yra pastebimai mažesnė nei visų žemesniajam
statusui priskiriamų profesijų darbuotojų, bet bendrosios pasiskirstymo tendencijos išlieka.
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Centrinėse ir artimųjų priemiesčių dalyse šių darbuotojų praktiškai nebėra, vidutinės
koncentracijos būdingos daugiabučių rajonams (sovietmečio mikrorajonams) ir mažai
suburbanizacijos paliestiems tolimiausiems priemiesčiams. Atskiros salos randamos
senesnėse priemiestinėse industrinėse gyvenvietėse. Toks dviejų kartoschemų (13 ir 14
pav.) panašumas leidžia teigti, jog naudojamos profesijų statuso kategorijos išskirtos gana
racionaliai ir leidžia gana neblogai iliustruoti esamus socialinės gerovės nelygumus miestų
erdvėje. Kitaip sakant, galima gana patikimai nustatyti, kuriose vietose telkiasi skirtingos
socialinės grupės, nors norint tiksliai įvertinti skirtumų laipsnį, reikėtų kitų duomenų.

14 pav. Nekvalifikuotų darbininkų koncentracijos skirtumai 2011 m. (autorių skaičiavimai,
remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 14. The differences of concentration of the unskilled workers in census tracks 2011, %
(based on the data of the Statistics Lithuania)

Nors bendros socioerdvinės struktūros ir jos kaitos tendencijos metropoliniuose regionuose akivaizdžios, tačiau beveik visais atvejais joms būdinga didelė fragmentacija.
Turtingų kvartalų yra ir skurdžiose pietinėse zonose, o vargingesnių teritorijų – ir turtingose miestų dalyse (daugiausia tai industrinių satelitinių gyvenviečių paveldas, pavyzdžiui,
Naujieji Verkiai Vilniuje, kur 2/3 dirbančių gyventojų sudaro žemo statuso užimtieji). Tokia
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situacija, be abejonės, mažina segregacijos reiškinių keliamas grėsmes, nes stabdo didelių
skurdo ir turto zonų formavimąsi. Nuosekli struktūra būdinga tik Klaipėdos MR, kur gerovės disbalansas pietų ir šiaurės kryptimi yra nuosekliausias. Tai būdinga visam regionui,
bet itin akivaizdu pačiame mieste (13 ir 14 pav.), kur „turtingiausios“ bendruomenės telkiasi pačioje šiaurėje (Giruliai, Kalotė), o „mažiausiai pasiturinčios“ – pietuose (Pramonės gatvės apylinkėse). Kitur skurdžios kaimynystės dažnai išsidėsčiusios greta turtingesnių (be
jau minėtų pavyzdžių, Kauno senamiestis išsidėstęs šalia „skurdžios“ Vilijampolės, o Vilniuje „turtingos“ Čiurlionio g. apylinkės išsidėsčiusios šalia „skurdžių“ Savanorių prospekto kaimynysčių). Klaipėdos MR atvejis dar kartą patvirtina hipotezę, jog kraštovaizdžio
sąskaida yra socioerdvinės fragmentacijos veiksnys, todėl viena iš segregacijos prevencijos
priemonių yra nepatrauklių (aplinkos kokybės požiūriu) kaimynysčių plėtros prevencija.
Paprastai sakant, jei nebūtų didelio skirtumo kur gyventi, segregacijos reiškiniai būtų minimalūs, net esant dideliems socialiniams skirtumams miestuose. Nors tokia situacija vargu
ar įmanoma praktiškai, tačiau mažesni aplinkos kokybės skirtumai neabejotinai mažintų
segregacijos procesus ir erdvinę mažiau sėkmingų gyventojų diskriminaciją.

15 pav. Vidutinio statuso profesinių grupių gyventojų koncentracijos skirtumai 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 15. The differences of concentration of residents with the medium occupational status in
census tracks in 2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)
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Vidutinio statuso profesijų gyventojų pasiskirstymas nėra tolygus (15 pav.), bet čia
neišryškėja aiškių erdvinių tendencijų, niekur jie nesudaro didesnės gyventojų dalies.
Mažesnė koncentracija ten, kur buvo nustatytos didelės žemo ir aukšto statuso profesijas turinčių žmonių santalkos. Segregacijos procesų požiūriu, šios socioekonominės
grupės yra mažiausiai aktualios, todėl šiame tyrime joms skiriama mažiau dėmesio.
Tiek aukšto, tiek žemo statuso profesijas turinčių gyventojų pasiskirstymas pasižymi
gana ryškia poliarizacija (šiaurės–pietų ir (ar) centro–periferijos kryptimis) bei fragmentacija, o jų proporcija surašymo apylinkėse skiriasi dešimtis kartų. Vidutinės
klasės profesijų gyventojų pasiskirstymui nėra būdinga nei aiški poliarizacija, nei
itin ryškūs koncentracijos skirtumai (15 pav.). Tokie rezultatai patvirtina išankstines
prielaidas, kad svarbiausi erdvinės segregacijos procesai daugiausia susiję su kitomis
kraštinėmis profesinėmis grupėmis, kurios pasižymi didžiausiais pajamų skirtumais.
Viduriniosios klasės gyventojai gana tolygiai pasiskirstę miesto erdvėje, todėl tikėtina,
kad efektyviausiai segregacijos procesus Lietuvos metropoliniuose miestuose stabdytų
viduriniosios klasės gausėjimas.
Apibendrinant socioerdvinės segregacijos analizės rezultatus, galima teigti, kad
Lietuvos miestų regionams būdinga tiek makrolygio (apimanti visą metropolinį regioną), tiek mikrolygio (vienos kaimynystės – sociomorfotopo – dydžio) socioekonominės
struktūros erdvinė diferenciacija. Mezolygyje (seniūnijos) segregacija yra mažiausia,
todėl miestuose kol kas nesusiformavo didesnių probleminių zonų. Aukštas mikrolygio
socialinės segregacijos laipsnis daro didelę įtaką artimiausios žmonių gyvenamosios
aplinkos kokybės skirtumams, bet paprastai nesukuria daug su segregacijos procesais
susijusių socialinių problemų (visų pirma lygių galimybių siekti mokslo, karjeros ar
kitų gyvenimo tikslų prasme). Kita vertus, pastebimi makrolygio pokyčiai gali išbalansuoti miestų regionų socialinę struktūrą ir ateityje sukurti itin nepatrauklias gyventi
zonas pietinėse MR dalyse, ypač Vilniuje. Pastaruoju atveju tai yra pavojinga dar ir dėl
to, kad šiam miestui būdinga didelė etninė sąskaida. Etninės ir socialinės segregacijos
dimensijų persipynimas yra pavojingas reiškinys, jau dabar darantis neigiamą įtaką
Vakarų Europos miestų raidai (Tammaru ir kt., 2016b). Ar Lietuvos miestų regionų
plėtrai gresia tokia erdvinė socioetninė sąskaida, bus nagrinėjama tolimesniuose šios
monografijos skyriuose, o kitas skyrelis skirtas Vilniaus miesto savivaldybei, kurioje
segregacijos tendencijos pačios ryškiausios.

3.4. SOCIOEKONOMINĖS SEGREGACIJOS KAITA
VILNIAUS MIESTE
Profesinių grupių pasiskirstymo erdvinė analizė atskleidė, kad didžiausi pokyčiai,
kaip ir tikėtasi, vyksta Vilniaus mieste, o tai neabejotinai susiję su bendra šalies vystymosi poliarizacija centro–periferijos ašyje. Iš vienos pusės, didžiausi migraciniai
srautai, intensyviausias aukšto profesinio statuso gyventojų skaičiaus augimas, iš kitos
pusės, paveldėta sociokultūrinė miesto regiono erdvinė struktūra nulemia didžiausius
socioerdvinio vystymosi kontrastus šiame mieste. Būtent šiame mieste gyventojų erdvinė segregacija įgauna grėsmingą mastą, todėl Vilniaus miesto socioekonominės
erdvinės struktūros analizė reikalauja išskirtinio dėmesio. Dėl šių priežasčių Vilniaus
miesto socioerdvinės struktūros kaitos kartografinė analizė buvo atlikta detalesniu
teritoriniu lygmeniu. Dėl to buvo įskaitmenintos 2001 m. surašymo apylinkių ribos
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Vilniaus mieste, kurios leido sukurti kartoschemas, vaizduojančias profesinių grupių pasiskirstymą detalesniu teritoriniu lygmeniu nei seniūnijos. Tai leido atskleisti teritoriškai
detaliausius socialinių grupių pokyčius mieste, nustatant teritorijas, kuriose pokyčiai intensyviausi, o neigiamos socialinės segregacijos pasekmės tikėtinos labiausiai.
16 paveiksle pateikiamos kartoschemos, vaizduojančios žemiausio ir aukščiausio
statuso profesinių grupių koncentracijos skirtumus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2001 m. ir 2011 m. Kaip jau buvo pastebėta ankstesniuose skyriuose, tolygesnis
aukštesnio statuso grupių (ypač profesionalų) išsidėstymas miesto erdvėje susijęs su itin
sparčiu jų skaičiaus augimu. Kartografinė Vilniaus miesto analizė rodo, kad šis gausėjimas turėjo labai netolygų pobūdį. Šios grupės telkiasi geriausiose miesto vietose – centre
ir artimajame priemiestyje, iškart už daugiabučių zonų ribos. Šios teritorijos tampa išskirtinėmis aukštesnio statuso (ir pajamų) gyventojų koncentracijos zonomis, o pietinėje
dalyje, atskirtoje nuo likusio miesto geležinkelio linijomis, aukštesnių klasių gyventojų
koncentracija nedidėjo. Ji išaugo tik kai kuriose tolimesnėse nuo industrinių zonų pakraštinėse surašymo apylinkėse (16 pav.).

16 pav. Vadovų ir aukštos kvalifikacijos profesionalų koncentracijos skirtumai Vilniaus
miesto savivaldybėje 2001 m. ir 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 16. The differences of concentration of managers and professionals in Vilnius; local
quatients (authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Tikėtina, kad miesto ribose esančiuose priemiesčiuose kuriasi didžiausias pajamas
gaunantys vadovai ir profesionalai, o už miesto kuriasi ta jų dalis, kuri gauna mažesnes
pajamas. Šių profesinių grupių darbuotojai, gaunantys vidutines pajamas, telkiasi daugiabučių apylinkėse, nors jų koncentracijos laipsnis daugelyje šių teritorijų sumažėjo
(Lazdynuose, Karoliniškėse). „Baltų dėmių“ (teritorijų, kuriose šios profesinės grupės
darbuotojų itin mažai) plotai šiaurinėje miesto branduolio dalyje susitraukė, bet tokių
kaimynysčių vis dar yra Šnipiškėse. Tai vadinamojo Šanchajaus teritorija netoli Kalvarijų turgavietės ar Kalvarijų ir Ozo gatvių kampas su didele buvusių pramonės darbuotojų bendrabučių koncentracija (17 pav.). Auganti šios grupės gyventojų dalis centrinėje miesto dalyje (Senamiestyje, Naujamiestyje, Šnipiškėse) iliustruoja džentrifikacijos
procesus, kurie vis dėlto kol kas neišstūmė visų mažiau pasiturinčių gyventojų iš tų
teritorijų, kur pastarų jų koncentracija buvo didžiausia.
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Aukšto profesinio statuso gyventojų koncentracija padidėjo tik tose daugiabučių
apylinkėse, kurios buvo statomos po Sovietų Są jungos subyrėjimo. Aiškiausiai tai matyti šiaurinėje miesto dalyje (Ukmergės gatvės apylinkės) ir šalia centro esančiose vietose (Šiaurės miestelis). Sovietinių mikrorajonų statusas santykinai krenta.

17 pav. Džentrifikacijos nepaliesti Šnipiškių („Šanchajaus“) namai, naujojo Vilniaus Centrinio verslo kvartalo kaimynystėje (viršuje) ir pramonės darbuotojų bendrabučiai Kalvarijų
gatvėje (apačioje) (aut. nuotrauka)
Fig. 17. Ungentrified areas nearby the Vilnius CBD (top) and Soviet working class hostels in
Kalvarija street (bottom) (authors’ picture)

Viduriniosios klasės gyventojai sudaro mažiausią ir menkiausiai segreguotą Vilniaus miesto dirbančių gyventojų dalį. Paslaugų sektoriaus darbuotojų (skaitlingiausios grupės) vietos koeficientų analizė rodo jų tolygų pasiskirstymą mieste. Šiuo atveju
net ryškiausios takoskyros tarp miesto šiaurinės ir pietinės dalies beveik nematyti.
Vienintelis aiškus erdvinis šios grupės išsidėstymo pokytis yra gana pastebimas jų
koncentracijos mažėjimas centrinėse vidinio miesto dalyse, t. y. pačiame miesto centre,
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kas taip pat rodo vykstančius džentrifikacijos procesus. Vienas iš įdomesnių viduriniosios klasės gyventojų detalios lokacinės analizės pavyzdžių yra susijęs su surašymo
apylinke, esančia šalia Lietuvos Seimo, Žvėryne. Vienoje prestižiškiausių Vilniaus vietų esančioje apylinkėje šios grupės darbuotojų koncentracija pastebimai išaugo. Nors
atskirai šis pavyzdys nebuvo nagrinėtas, hipotetiškai galima teigti, kad šie pokyčiai
iliustruoja išaugusį studentų dalyvavimą darbo rinkoje (konkrečiai prekybos ir pramogų kompleksuose, kurių vienas („Panorama“) įsikūrė šalia šios apylinkės su studentų bendrabučiais). Pastebimas šios grupės koncentracijos augimas ir šalia kitų naujai
įsteigtų centrų, kuris rodo, jog gyventojų segregacijos procesams akivaizdžią įtaką
daro ir darbo vietų erdvinė sklaida. Šiuo atveju yra sunku pasakyti, ar dėl naujai įkurtų
prekybos centrų gyventojai kuriasi būstuose arčiau jų ar jau esami gyventojai pradeda
dirbti naujose darbo vietose (t. y. keičiasi jų profesinis statusas). Auganti šių darbuotojų
koncentracija tankiausiai užstatytuose sovietiniuose daugiabučiuose (pavyzdžiui, Fabijoniškėse) rodo, kad šios grupės pajamos nėra aukštos. Paslaugų sektoriaus darbuotojų koncentracija taip pat išaugo satelitinėse gyvenvietėse ir šalia oro uosto. 2001 m. šios
grupės darbuotojų santalkos buvo būdingos kai kurioms priemiestinėms šiaurinėms
teritorijoms, o jau 2011 m. šių susitelkimo vietų nelieka, nes plečiantis priemiesčiams
iš šių vietų juos išstumia labiau pasiturintys namų ūkiai.
Žemiausio profesinio statuso gyventojams (nekvalifikuotiems darbuotojams) būdingi itin kontrastingi vietos koeficientai rodo labai netolygų jų pasiskirstymą miesto
erdvėje (aukštą erdvinės diferenciacijos (segregacijos) laipsnį, žr. 18 pav.). Kaip ir galima tikėtis, šios grupės gyventojų pasiskirstymo miesto erdvėje pobūdis yra priešingas
nei aukšto statuso gyventojų. Šių darbuotojų koncentracijos laipsnis išaugo nepatraukliausiose miesto vietose. Pietinė industrinė miesto dalis šalia ir piečiau geležinkelio
linijų tampa šios grupės darbuotojų telkimosi zona. Grėsmingiausia šiuo atveju, kad ši
zona yra itin didelio ploto, t. y. formuojasi aiškus disbalansas tarp šiaurinės ir pietinės
miesto dalių socialinės struktūros. Atskiros šios grupės gyventojų koncentracijos vietos išlieka ir šiaurinėje dalyje, už artimiausių priemiesčių zonos. Tai buvusios satelitinės pramoninės gyvenvietės su mišria etnine gyventojų sudėtimi. Pati akivaizdžiausia
šios grupės gyventojų erdvinės kaitos tendencija yra jos dekoncentracija šiaurinėje artimiausių priemiesčių zonoje (iš karto už daugiabučių zonos ribos), kur tik per 10 metų
susiformavo platus ruožas teritorijų su itin maža šios grupės gyventojų koncentracija
(Tarandės–Bajorų–Riešės–Balsių–Turniškių–Rokantiškių juosta). Tikėtina, kad žemesnių klasių gyventojai iš šios zonos, taip pat iš miesto centro stumiami į pietinius
miesto pakraščius, taip dar labiau ryškinant svarbiausią makrolygio takoskyrą mieste.
Skurdesnės grupės buvo išstumtos ir iš miesto centro (išskyrus pavienius Šnipiškių ar
geležinkelio stoties apylinkių atvejus). Tai dar kartą patvirtina minėtas džentrifikacijos
tendencijas.

58

SOCIALINĖ SEGREGACIJA LIETUVOS METROPOLINIUOSE REGIONUOSE

18 pav. Nekvalifikuotų darbuotojų koncentracijos skirtumai Vilniaus miesto savivaldybėje
2001 m. ir 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 18. The differences of concentration of unskilled workers in census tracks in Vilnius;
local quatients (authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

Nekvalifikuotų darbuotojų grupės koncentracija auga ir kai kuriose tolimesnėse
nuo miesto centro daugiabučių zonose. Čia galima išskirti tris akivaizdžius atvejus.
Pirmasis jų yra naujausiuose ir tankiausiai užstatytuose sovietiniuose daugiabučių
mikrorajonuose šiaurinėje miesto dalyje (visų pirma Fabijoniškės). Įdomu, kad šios
grupės gyventojų koncentracija išaugo net ir gretimuose posovietiniuose daugiabučių
zonose (S. Nėries gatvė), kur daugėjo ir kvalifikuotų profesionalų. Labai tikėtina, kad
nekvalifikuotų darbuotojų dalies didėjimas rodo šių blogos padėties ir kokybės būstų
socialinės degradacijos, kuri esamomis sąlygomis iš esmės yra neišvengiama, pradžią.
Tikėtina, kad jaunų, didelių santaupų neturinčių profesionalų iš dalies priverstinai
(dėl bankų skolinimo politikos, kai paskolos lengvai suteikiamos būstams naujuose
namuose) įsigytas būstas bus parduodamas, kai tik pajamos jiems leis įsigyti geresnės
kokybės ir padėties būstą. Vietoj jų, čia gali kurtis skurdžiausios grupės (pavyzdžiui,
naujai atvykę į miestą nekvalifikuoti gyventojai ar imigrantai iš kitų šalių tolimesnėje
perspektyvoje).
Antroji vieta, kur pastebimas šios grupės darbuotojų gausėjimas, yra tos šiaurinės
dalies apylinkės, kur pastatyti sovietiniai darbininkų bendrabučiai (netoliese buvusios
Kalvarijų gatvės industrinės zonos). Tikėtina, kad anksčiau ten gyvenę labiau kvalifikuoti darbininkai arba juos palieka arba netenka buvusių darbų. Trečioji vieta, kur šios
grupės darbuotojų koncentracija pastebimai auga, yra vieninteliame piečiau geležinkelio esančiame sovietiniame daugiabučių rajone, Naujininkuose. Tai teritorija, kurioje
daug darbininkų bendrabučių. Toliau esantys žemiausio statuso darbuotojų telkimosi
eksklavai susiję su buvusiomis satelitinėmis gyvenvietėmis šiauriau miesto branduolio
ar jo pietuose. Nors esamas (2011 m. buvęs) teritorinis šios grupės pasiskirstymo pobūdis ir skiriasi, tačiau kaitos tendencijos panašios į tas, kurios būdingos viduriniajai
klasei. Galima daryti prielaidą, jog ISCO profesinio statuso klasifikacija (Marcińczak
ir kt., 2015) Lietuvos (Vilniaus) atveju nėra itin tiksli. Vidurinioji klasė mažai skiriasi
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nuo žemosios, o didelė dalis aukštosios klasės gyventojų, gyvenančių sovietiniuose
daugiabučiuose, rodo, kad pajamų prasme tai iš esmės yra vidurinioji klasė.
Apibendrinant profesiniu statusu paremtos socioekonominės segregacijos tyrimo
rezultatus, galima konstatuoti, jog metropoliniuose Lietuvos miestuose skirtingos profesinės grupės gyvena gana tolygiai pasiskirsčiusios miestų erdvėse, bet šis tolygumas
yra laikinas, nes aukščiausio ir žemiausio statuso grupės ima gyventi atskirai. Vilniaus
regiono atveju, jau šiandien turtingiausių grupių erdvinės segregacijos indeksai pasiekė
aukštą lygį (II viršija 30). Tolygus įvairių grupių išsidėstymas, kurį rodo nustatyti segregacijos indeksai, visų pirma gaunamas dėl didelės sovietinių daugiabučių dalies būsto
struktūroje ir įvairios šiai grupei priskiriamų žmonių turtinės padėties. Šiuose rajonuose kartu gyvena (tebegyvena) įvairios profesinės grupės, galimai užimančios skirtingo
dydžio butus tame pačiame name. Kita vertus, yra didelė tikimybė, kad šis gyvenimas
kartu rodo, jog didelė dalis aukšto profesinio statuso gyventojų pagal pajamų lygį priklausytų viduriniajai klasei, negalinčiai sau leisti įsigyti būstą prestižinėse miesto vietose. Galima neabejoti, jog gyventojų pajamomis grįsta socioerdvinė analizė parodytų dar
ryškesnį miesto segregacijos laipsnį, nors jos erdviniai kontūrai tikriausiai nepasikeistų.
Naujai kuriamos erdvės (priemiesčiai, kvartalai miesto viduje) iš karto tampa socialiai segreguotomis, nes ten kuriasi tik panašaus statuso gyventojai. Ši turtingesnių grupių
segregacija vyksta ir prestižinėse miesto vietose, kur jau pirmajame XXI a. dešimtmetyje
vyko sparti džentrifikacija, nors net miesto centre išlieka skurdžių erdvių, kur žemo statuso gyventojai gyvena ant brangios vidinio miesto (angl. k - inner city) žemės.
Vilniaus miesto erdvės socialinis tolygumas yra siejamas su sovietmečio paveldu
(daugiabučių mikrorajonais), tad ir dalis segregacijos reiškinių su tuo susiję. Žemiausio socialinio statuso susitelkimo vietos taip pat buvo „užkoduotos“ sovietmečiu ar
net dar anksčiau (darbininkų bendrabučių zonos, satelitiniai industriniai miestai,
industriniai rajonai miestų pietuose). Vis dėlto pagrindinė miesto socioerdvinė takoskyra buvo padėta dar XIX a. pabaigoje, nutiesus geležinkelį Sankt Peterburgas–
Varšuva, prie kurio šalia ir į pietus buvo pradėtos telkti industrinės teritorijos su
nepatraukliomis gyvenimui vietovėmis. Tokia situacija rodo miesto erdvės inertiškumą, tad vieni ar kiti išdėstymo sprendimai planavimo schemose gali nulemti miesto
raidos tendencijas daugeliui metų į priekį, net jei visuomenės ar ūkio struktūra iš
esmės pasikeičia.
Detali erdvinė analizė rodo, kad segregacijos laipsnis susijęs su miesto kraštovaizdžio
sąskaidos laipsniu, taigi galima teigti, jog socialinę segregaciją bent iš dalies galima kontroliuoti racionaliai planuojant teritoriją. Žemos kokybės, itin ekonominės klasės būstų ir
aplinkos statyba nepatraukliose vietose turi būti ribojama, o teritorinis planavimas turi
būti bent iš dalies vykdomas atsižvelgiant į esamas urbanistines sistemas, nesuskaidant
jų dirbtinai į atskiras savivaldybes su itin skirtingais interesais ir prioritetais. Tikėtina,
kad bendruomenių (pavyzdžiui, seniūnijų lygio) savivaldos įteisinimas taip pat prisidėtų
prie racionalaus teritorijų tvarkymo ir patrauklesnių gyventi vietų kūrimo.
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3.5. SOCIALINĖS SEGREGACIJOS DEMOGRAFINĖ
DIMENSIJA
Profesinis gyventojų statusas neabejotinai susijęs su jų socialiniu statusu, nors šis
sąryšis ir nėra idealus. Kita vertus, pagal šį rodiklį nustatyta socioekonominė gyventojų segregacija apima tik dirbančių gyventojų grupę (nedirbančių gyventojų erdvinės
analizės buvo atsisakyta, kadangi šis rodiklis apima itin skirtingo statuso gyventojus,
ypač pokriziniu laikotarpiu). Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vidutinė senatvės pensija yra daugiau nei du kartus mažesnė nei vidutinis atlyginimas, galima daryti prielaidą,
kad pensinis statusas taip pat iliustruoja gyventojų socialines charakteristikas. Tai reiškia, kad didesnė pensinio amžiaus gyventojų dalis teritorijoje rodys didesnę mažesnes
pajamas gaunančių gyventojų dalį, o tuo pačiu ir tam tikrą mažiau pasiturinčių gyventojų koncentraciją. Teritorijos, kuriose darbingo amžiaus gyventojų dalis didesnė, tikėtina, rodys turtingesnes erdves. Šie socioerdviniai skirtumai ne tik iliustruoja gerovės
skirtumus skirtingose vietose. Nuo jų priklauso daugelis socioekonominių vystymosi
sąlygų ir perspektyvų. Didelė vyresnio amžiaus gyventojų dalis gali bloginti verslo
sąlygas kaimynystėje, stabdyti renovacijos procesus, bendrijų kūrimąsi ir t. t. Dėl šių
priežasčių toliau pateikiamose iliustracijose vaizduojama pensinio amžiaus gyventojų
dalies kaita metropolinių regionų seniūnijose ir jų dalis surašymo apylinkėse 2011 m.
(19 ir 20 pav.). Ši socialinės segregacijos dimensija šiame leidinyje detaliau nebus nagrinėjama, tačiau pateiktos kartoschemos rodo, jog Lietuvos miestų regionų erdvėms
būdingi itin dideli gyventojų amžiaus sudėties koncentracijos skirtumai. Sovietmečiu
statyti daugiabučių rajonai (Lazdynai, Karoliniškės, Žirmūnų, Antakalnio pietinės
dalys Vilniuje; Eiguliai, Dainava, Girčiupis Kaune; kvartalai šalia Taikos prospekto
Klaipėdoje) išsiskiria itin didele pensinio amžiaus gyventojų dalimi. Kai kuriose kaimynystėse jie sudaro apie trečdalį gyventojų.
Akivaizdu, kad suburbanizacija padarė didelę įtaką ir gyventojų amžiaus struktūrai, nes šio proceso mažai paliestuose priemiesčiuose darbingo amžiaus gyventojų
dalis nesiekia 50 proc., o intensyviausios plėtros teritorijose šalia miesto branduolio
ji viršija 80 proc. Šio proceso pasekmė – miesto teritorija pasižymi ne tik itin diferencijuota profesine, bet ir gyventojų amžiaus struktūra. Nors pastaroji segregacijos
dimensija neturi aiškaus kontrasto šiaurės–pietų ašimi, tačiau ji dar labiau išryškina
santykinai menkstantį sovietinių mikrorajonų statusą miesto erdvinėje struktūroje. Ši
erdvinė diferenciacija gali daryti įtaką kitiems miesto erdvės diferenciacijos procesams, pavyzdžiui, politinei (elektorinei) jos sąskaidai.
Apžvelgiant gyventojų amžiaus kaitos erdvines tendencijas, taip pat reikia konstatuoti negatyvius procesus suburbanizacijos nepaliestuose sovietiniuose mikrorajonuose (Lazdynų–Šeškinės ruožas Vilniuje, Eigulių–Petrašiūnų Kaune, žr. 19 pav.). Nors
nėra duomenų apie situaciją Klaipėdos miesto viduje, tačiau aukštas bendras viso miesto senėjimo tempas rodo, kad ten situacija analogiška. Mažiausiai posovietinės plėtros
apimtose sovietinių daugiabučių seniūnijose pensinio amžiaus gyventojų dalis išaugo
smarkiausiai, o priemiesčiai jaunėjo visur, kur vyko sparti suburbanizacija. Taigi galima konstatuoti, kad ir šiuo požiūriu labiausiai socialiai „smuko“ sovietinės gyvenamosios erdvės. Tai gali rodyti šių teritorijų (būstų) nepatrauklumą jaunoms šeimoms arba
jų įsigyjimo suvaržymus (paskolų senos statybos būstams gavimo sudėtingumas, maža
tokių būstų pasiūla ar pan.).
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19 pav. Pensinio amžiaus gyventojų dalies kaita MR seniūnijose 2001–2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 19. The change in the concentration of the age pensioners in LAU 2 regions in 2001-2011,
p.p. (based on the data of the Statistics Lithuania)

Pensinio amžiaus gyventojų koncentracijos skirtumai 2011 m. buvo akivaizdūs visuose metropoliniuose regionuose, o jų erdvinis pobūdis iš esmės sutampa su suburbanizacijos proceso raiška (20 pav.). Šio amžiaus gyventojų dalis surašymo apylinkėse
skiriasi daugiau nei 5 kartus ir visuose miestuose šių skirtumų erdvinės charakteristikos panašios. Tolimuose priemiesčiuose ir sovietiniuose daugiabučiuose pensinio amžiaus gyventojai sudaro apie 1/3 gyventojų, o kai kuriose artimų jų priemiesčių vietose
jų dalis nesiekia ir 5 proc. Darbingo amžiaus gyventojų pasiskirstymas tokių erdvinių
charakteristikų neturi (21 pav.). Šiuo atveju nėra net ryškios disproporcijos pietų–šiaurės ašyse. Vienintelė aiški tendencija – mažesnė darbingo amžiaus gyventojų dalis labiau kaimiškose periferinėse visų MR dalyse.

62

SOCIALINĖ SEGREGACIJA LIETUVOS METROPOLINIUOSE REGIONUOSE

20 pav. Pensinio amžiaus gyventojų dalis MR surašymo apylinkėse 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 20. The share of the age pensioneers in census tracts in 2011, % (based on the data of
the Statistics Lithuania)

Reikia konstatuoti, kad šalies miestų regionuose vyrauja dviejų tipų gyventojų amžiaus struktūra. Santykinai „senesnėse“ erdvėse (tolimi priemiesčiai ir daugiabučių
mikrorajonai) gyvena darbingo ir pensinio amžiaus gyventojai. „Jaunesnėse“ erdvėse
(artimi priemiesčiai ir nauji daugiabučiai) – darbingo amžiaus šeimos su vaikais (21
pav.). Centrinės miestų erdvės užima tarpinę padėtį (vidinis miestas) ir pasižymi mišria
gyventojų amžiaus struktūra. Tikėtina, kad tai vykstančios džentrifikacijos pasekmė.
Nesunku pastebėti ir tai, kad Vilniaus MR centrinėje dalyje darbingo amžiaus gyventojų dalis yra daug aukštesnė nei kituose miestuose; tai nesunku paaiškinti daug intensyvesniais imigraciniais ir menkesniais emigraciniais srautais nei kituose MR, kurie
buvo aptarti ankstesniuose skyriuose. Tai taip pat akivaizdi šalies mastu vykstančios
gyventojų koncentracijos Vilniaus MR iliustracija.
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21 pav. Darbingo amžiaus gyventojų dalis MR surašymo apylinkėse 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 21. The share of the working age population in census tracts in 2011, %
(based on the data of the Statistics Lithuania)

Darbingo amžiaus gyventojų dalies kaitos kartoschemos (22 pav.) labai aiškiai rodo
sovietinių daugiabučių „senėjimą“. Staigus tokių gyventojų dalies kritimas iliustruoja
tai, kad šiose erdvėse pensinio amžiaus sulaukusių žmonių nekeičia užaugantis jaunimas. Tikėtina, kad sovietmečio butuose daugeliu atvejų lieka gyventi vieniši pensinio
amžiaus žmonės, pajėgiantys išlaikyti šiuos butus, o jaunos šeimos, bent jau analizuotu
laikotarpiu, dar neturėjo galimybių ar (ir) noro užimti jų vietas.
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22 pav. Darbingo amžiaus gyventojų dalies kaita MR surašymo apylinkėse 2001–2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 22. The change in the share of the working age population in census tracts
in 2001-2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)

Toliau pateiktame paveiksle (23 pav.) iliustruojama vaikų ir jaunimo koncentracijos
skirtumai, kurie iš esmės kontrastuoja su pensinio amžiaus gyventojų dalimi surašymo apylinkėse. Šiuo atveju neabejotinai galima teigti, kad naujieji priemiesčiai yra
jauniausios miestų erdvės, kuriose vaikų proporcija yra kelis kartus didesnė nei labiau
kaimiškoje periferijoje ar homogeniniuose sovietmečio mikrorajonuose.
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23 pav. Vaikų ir jaunimo dalis MR surašymo apylinkėse 2011 m. (autorių skaičiavimai,
remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 23. The share of the populaiton under 15 years old in census tracts in 2011, %
(based on the data of the Statistics Lithuania)

Baigiant metropolinių miestų socialinės segregacijos analizę, reikia trumpai aptarti dar vieną rodiklį, netiesiogiai iliustruojantį socialinį gyventojų statusą. Nors
gyventojų išsilavinimo ir jų pajamų sąsajos posovietinėje visuomenėje yra nevienareikšmės, tačiau tam tikri ryšiai čia neabejotini. Akivaizdūs ryšiai ir tarp gyventojų
politinių pažiūrų bei jų išsilavinimo (Gaidys, 2014). Nors šiame tyrime gyventojų
išsilavinimo erdvinės diferenciacijos klausimas yra antraeilis, dėl anksčiau minėtų priežasčių toliau pateikiama iliustracija, charakterizuojanti gyventojų, turinčių
aukštą jį išsilavinimą (tarp vyresnių nei 10 m. amžiaus gyventojų), koncentracijos
skirtumus miestų regionų erdvėse (24 pav.). Šios kartoschemos taip pat atspindi suburbanizacijos proceso rezultatus, nors šiuo atveju taip stipriai neišsiskiria sovietinių
daugiabučių rajonai. Čia itin ryškūs skirtumai centro–periferijos ašyje, kurie taip pat
iš dalies paaiškina profesinio statuso skirtumus tarp MR centrinių dalių ir jų periferijų. Analogiškai aukštu išsilavinimu nepasižymi sovietinių daugiabučių kvartalų
prie industrinių zonų gyventojai.
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24 pav. Gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skirtumai metropolinių miestų surašymo
apylinkėse 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 24. The share of the population with higher education in census tracts in 2011, % (based
on the data of the Statistics Lithuania)

Apibendrinant socioerdvinę gyventojų teritorinės diferenciacijos analizę Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos MR galima teigti, kad miesto plėtros procesai yra erdviškai diferencijuoti. Metropolinių regionų socialinę erdvę labiausiai diferencijuoja aukštesnio
socioekonominio statuso gyventojai, visų pirma keičiantys priemiestinių teritorijų
socioekonominę ir sociodemografinę struktūrą. Ši kaita paliečia ir centrines miestų
dalis, kuriose ryškėja džentrifikacijos tendencijos. Stagnuojančios sovietinių daugiabučių erdvės santykinai praranda savo patrauklumą ir jų socialinis statusas smunka.
Gyvenamosios vietos patrauklumui, taigi ir segregacijos reiškiniams, įtakos turi ir šių
regionų geografinis kontekstas – nevienodas skirtingų regiono dalių patrauklumas, kuris susijęs su jų rekreaciniu potencialu, pramonės įmonių, transporto infrastruktūros
išsidėstymu. Vilniuje intensyviausia miesto plėtra stebima šiaurine (Verkiai, Balsiai),
šiaurės vakarine (Avižieniai, Bajorai, Zujūnai) kryptimis. Klaipėdoje intensyviausiai
miestas plečiasi šiaurės kryptimis (Jakai, Slengai, Mozūriškiai, Normantai). Kauno
MR gyventojų socioerdvinė teritorinė diferenciacija nėra tokia poliarizuota, tačiau ir
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čia aukštesnio socialinio statuso gyventojai dažniau įsikuria šiaurės vakarinėje ir vakarinėje regiono dalyse (Šilainiai, Akademija, Kulautuva, Kačerginė, Raudondvaris,
Romainiai, Sargėnai).
Lauko tyrimų MR priemiestinėse teritorijose metu buvo siekta atskleisti miestų
plėtros keliamas socialines įtampas, kurios hipotetiškai galėjo kilti tarp naujakurių
ir senesnių bendruomenių. Seniūnijų darbuotojų apklausa atskleidė, kad priemiesčių
plėtra iš esmės nesukelia įtampų tarp socialinių grupių su itin skirtinga gyvensena,
pajamomis, o dažnai ir etnine priklausomybe. Tai iš dalies vyksta dėl to, kad naujos
bendruomenės gyvena atskirose erdvėse. Iš kitos pusės, nauji, santykinai turtingi gyventojai atneša ekonominės naudos (žemės savininkams, paslaugų teikėjams ir pan.) ir
nesukelia papildomų finansinių problemų. Kita vertus, itin intensyvios plėtros zonose
nauji jaunesni gyventojai įsitraukia į vietos bendruomenės reikalus kartais dar intensyviau nei senieji gyventojai, nors dažnai naujos bendruomenės gyvena izoliuotai nuo
senų jų (pavyzdžiui, Neries kilpų uždaroji gyvenvietė Verkšionių kaime Dūkštų seniūnijoje). Nedidelės įtampos pastebėtos tik tarp naujakurių ir vietos valdžios, dažnai
atstovaujančios kitoms politinėms grupėms, nes daugumą rajonų savivaldybių rinkėjų
sudaro ne naujai įsikūrusių priemiesčių gyventojai (dažnai dėl gyvenamosios vietos
deklaravimo sistemos netobulumo). Šios įtampos susijusios su didesniais naujakurių,
geriau išmanančių vietos valdžios atsakomybes, reikalavimais vietos valdžiai (pavyzdžiui, kelių tiesimo, tvarkymo, apšvietimo ir pan. klausimais), kuri neturi pakankamai
resursų didesnius poreikius patenkinti. Šie tyrimai taip pat atskleidė, jog priemiesčių
plėtra buvo intensyvesnė nei rodo surašymo duomenys, nes didelė dalis gyventojų nedeklaruoja faktinės gyvenamosios vietos.
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4. GYVENTOJŲ TAUTINĖ TERITORINĖ
DIFERENCIACIJA
Rezidencinės diferenciacijos ir konkrečiai tautinės segregacijos miestuose tyrimai
Vakarų šalyse (visų pirma Šiaurės Amerikoje) nuosekliai vykdomi nuo XX a. pradžios.
Čikagos mokyklos atstovai bene pirmieji atkreipė dėmesį į miesto teritorinės segregacijos reiškinį. Buvo tiriama, kaip gyventojų migracijos veikia miesto socialinę struktūrą,
kaip formuojasi etniniai kvartalai (getai) (Park, 1915, 1928; Park, Burgess, McKenzie,
1925; Wirth, 1928). Pavyzdžiui, W. I. Thomas ir F. Znaniecki 1918–1920 m. tyrinėjo, kaip
mieste adaptuojasi lenkų imigrantai valstiečiai (Thomas, Znaniecki, 1918–1920).
Apie gyventojų tautinę diferenciaciją ir segregaciją miestuose dažnai rašoma pastaraisiais metais Vakarų Europos, JAV mokslo leidiniuose (Massey, Denton, 1993; Hamnett, 1996; Bolt, van Kempen, 2010 ir kt.), analizuojama padėtis ir Vidurio bei Rytų Europoje. Mūsų dėmesį ypač patraukė Estijos miestų tyrimai (Kulu, Tammaru, 2003; Gentile,
Tammaru, 2006; Tammaru, Kontuly, 2011; Gentile, Tammaru, van Kempen, 2012; Hess,
Tammaru, Leetmaa, 2012; Krišjāne, Bērziņš, 2012; Tammaru ir kt., 2013).
Tautinių mažumų, dažniausiai gyvenančių mažiau patraukliose vietose, segregacija
šiuose tyrimuose buvo aiškinama dviem grupėmis priežasčių, kurios gali būti identifikuotos kaip mikrolygio ir makrolygio veiksniai (socialinės struktūros ir veikėjo alternatyva). Pirmiausia, etninės mažumos dažnai turi menkesnius resursus ir todėl menkesnes
galimybes pasirinkti gyvenamąją vietą. Iš kitos pusės, diskriminacija būsto rinkoje gali
suvaržyti jų pasirinkimus (Bolt, van Kempen, 2010; Semyonov, Glikman, 2009). Visgi,
nors tautinių mažumų teritorinės diferenciacijos problema Vakarų šalyse nagrinėjama
dešimtmečius, šie tyrimai yra mažai naudingi aiškinant situaciją, susiklosčiusią posovietiniuose miestuose. Šiuolaikinė tautinė ir rasinė įvairovė Vakarų šalyse daugeliu atvejų
gali būti suprantama kaip pokolonijinių procesų pasekmė, o Baltijos šalių miestų tautinė struktūra, galima sakyti, yra kolonizacinių procesų pasekmė. Tautinės mažumos,
atvykusios į šiuos miestus Sovietų Sąjungos okupacijos laikotarpiu, neturėjo mažiau
palankių socioekonominių pozicijų nei vietos gyventojai, nors po sovietinės imperijos
subyrėjimo situacija ir pasikeitė (dėl visuomenės klasinės struktūros pokyčių, valstybinės kalbos pasikeitimo, vietos biurokratinio aparato plėtros, turto restitucijos ir kitų priežasčių). Posovietinių miestų studijos atskleidė, kad daugelyje miestų egzistuoja ryškūs
skirtumai tarp skirtingų tautinių mažumų būstų ir gyvenamosios vietos (Gentile, Tammaru, 2006; Kulu, Tammaru, 2003; Milstead, 2008; Ruoppila, 2004). Daugumoje sovietinių respublikų miestų rusakalbių gyventojų istorija glaudžiai susijusi su sparčiu pokario
industrializacijos procesu. Dažniausiai imigrantai iš visos Sovietų Sąjungos (daugiausia
iš Rusijos) vyko dirbti į fabrikus darbininkais ir būdavo apgyvendinami sovietinių daugiabučių rajonuose (Rybakovskiy, Tarasova, 1991).
Baltijos šalių miestų tyrimai atskleidė gana skirtingą tautinių mažumų situaciją,
lyginant su Vakarų šalimis (Krisjane ir kt., 2016; Tammaru ir kt., 2016a). Baltijos šalių
miestuose tautinis kraštovaizdis buvo suformuotas sovietmečiu, o po to vykę pokyčiai
dar nespėjo iš esmės pakeisti situacijos (Hess ir kt., 2012). Tartu miesto tyrimai atskleidė,
kad rusų mažuma susitelkusi sovietiniuose daugiabučiuose, kuriuose buitiniai patogumai net geriau išvystyti nei estų dominuojamuose vienbučiuose (Hess ir kt., 2012). Paskutinieji Baltijos šalių sostinių tyrimai taip pat rodo, kad situacija yra skirtinga. Talinas
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tautiniu požiūriu – vienas labiausiai segreguotų miestų Europoje, o Rygoje rusų tautybės
gyventojai pasiskirstę gana tolygiai (Tammaru ir kt., 2016a; Krisjane ir kt., 2016).
Lietuvos miestų palyginimas yra įdomus dar ir tuo, kad kiekvienam jų būdinga visai kitokia tautinė sudėtis ir jos susiformavimo istorija. Tikėtina, kad ir dabartiniai pokyčiai skirtinguose metropoliniuose regionuose turės skirtingas tendencijas. Pirmuose
skyriuose aptartos migracijų tendencijos leidžia tikėtis, kad miestų branduoliuose tautinių mažumų dalis turėtų mažėti, nes į visus juos absoliuti dauguma migrantų atvyksta iš lietuviškų Lietuvos regionų. Priemiesčių kaitą prognozuoti yra sunkiau. Teoriškai
jie pagal etninę sudėtį turėtų panašėti į miestų branduolius, bet yra didelių klausimų, ar
visos miestų tautinės mažumos suburbanizacijos procesuose dalyvauja proporcingai.
Bendra Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis ir jos kaita, teritorinė diferenciacija po
nepriklausomybės atgavimo yra gerai žinoma ir daug tyrinėta. Apie tai gana patikimai
leidžia spręsti 1989 m., 2001 m. ir 2011 m. gyventojų surašymų (Lietuvos gyventojai,
1990; Gyventojai pagal..., 2002; Gyventojai pagal..., 2013; Lietuvos statistikos..., 2015)
ir naujausi duomenys (Lietuvos statistikos..., 2016a, 2016b), jų palyginimas (Vaitekūnas, 2006; Adlys, 2012 ir kt.). Bandoma įvertinti ir pačias naujausias tendencijas (Butkus, 2015). Siekiant nustatyti atskirų Lietuvos regionų ar savivaldybių tautinės sudėties
įvairovę, skaičiuoti tautinės įvairovės indeksas ir tautinės sudėties suminio pokyčio
koeficientas (Daugirdas, Paltanavičiūtė, 2005, 2008; Paltanavičiūtė, 2005, 2006; Kartanaitė, 2014; Čepas, 2015). Tautinės sudėties teritorinės įvairovės tyrimai surašymo
apylinkių lygiu Lietuvos miestuose iki šiol nebuvo vykdomi.
Šioje dalyje aptariama trijų didžiausių Lietuvos metropolinių regionų tautinė diferenciacija ir jos pokyčiai. Dramatiškos istorinės permainos XX a., ypač jo viduryje ir
antrojoje pusėje, lėmė didelius šių miestų gyventojų tautinės sudėties pokyčius, kurie ir
nulėmė šiandieninę šių miestų gyventojų sudėtį. Lietuvos miestų metropolinių regionų
gyventojų tautinė sudėtis, jos kaitos ypatybės analizuojamos remiantis tais pačiais duomenų šaltiniais ir metodais kaip ir socioekonominė sudėtis. Tautinė sudėtis nagrinėjama pagal gyventojų surašymų duomenis, kurie rodo, kokiai tautinei bendruomenei save
priskyrė Lietuvos gyventojai. 2001 m. situacija analizuojama seniūnijų, o 2011 m. – ir
surašymo apylinkių lygiu. Skirtumai atspindėti pateiktose kartoschemose.
Atskirai analizuoti lietuvių ir lenkų (Vilniaus metropoliniame regione) bei rusų tautybės gyventojų skaičiaus ir procentinės dalies pokyčiai. Kitų tautybių gyventojai nagrinėjami kartu ir jiems skiriama mažiau dėmesio, nes nors jų dalies pokyčiai buvo didesni,
tačiau jų „svoris“ bendrame kaitos procese buvo nedidelis. Be to, daugelyje seniūnijų,
ypač surašymų apylinkių, duomenys apie negausių tautinių mažumų atstovų skaičių, jei
jų yra mažiau negu 10, nepateikiami dėl konfidencialumo reikalavimų5.

4.1. TAUTINĖ SUDĖTIS IR JOS KAITA
Lietuvoje dėl emigracijos ir neigiamos natūralios kaitos vyksta itin ženklūs tautinės
sudėties pokyčiai. Jie aiškiai matosi ir pastaraisiais metais, po 2011 m. gyventojų surašymo (Lietuvos statistikos departamentas, 2016a, 2016b). Lietuvių skaičius 2011–2016 m.
sumažėjo labiausiai – nuo 2 561 314 iki 2 512 708 (48,6 tūkst.). Tačiau santykinai labiau
5

Vertinant „kitų tautybių“ dalies pokytį, buvo susumuotos tos tautinės mažumos, kurių dalis
yra didesnė nei 0,1 proc., todėl skirtingose seniūnijose „kitų tautybių“ dalies turinys galėjo būti
nevienodas. Nenurodžiusių tautybės gyventojų dalis nebuvo vertinama.
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mažėjo lenkų ir rusų, todėl lietuvių dalis Lietuvoje išaugo nuo 84,1 iki 87,0 proc., o lenkų
ir rusų sumažėjo atitinkamai nuo 6,6 iki 5,6 ir nuo 5,8 iki 4,7 proc. Kitų didesnių tautinių
mažumų dalis keitėsi nedaug, padvigubėjo tik smulkiausių tautinių mažumų dalis (nuo
0,2 iki 0,4 proc.).
Gyventojų skaičiaus pokyčiai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropoliniuose regionuose 2001–2011 m. taip pat turėjo ir tebeturi tam tikrų tautinių skirtumų – skirtingų tautybių gyventojų skaičiaus ir dalies pokytis yra nevienodas, aiškėja tam tikros tendencijos,
kurios matomos 3 lent., 25 ir 26 pav.
3 lentelė. Metropolinių regionų tautinė sudėtis 2001–2011 m., proc. (pagal Statistikos departamento duomenis)
Table 3. The ethnic composition of the metropolitan regions in 2001-2011 (based on the data
of the Statistics Lithuania)
Metropoliniai regionai

Metai

Lietuviai

Lenkai

Rusai

Kiti

Vilniaus
metropolinis regionas

2011

59,7

20,8

11,4

8,1

2001

53,9

23,6

13,3

9,2

Pokytis

+5,8

−2,8

−1,9

−1,1

2011

93,6

0,3

3,4

2,1

2001

93,1

0,4

4,1

2,0

Pokytis

+0,5

−0,1

−0,7

+0,1

Kauno
metropolinis regionas

Klaipėdos
metropolinis regionas

2011

78,7

0,3

15,8

5,2

2001

75,9

0,3

17,7

6,0

Pokytis

+2,8

0,0

−1,9

−0,8

Visuose regionuose lietuvių dalis išaugo, ypač Vilniaus ir Klaipėdos regionuose,
šiek tiek Kauno regione, kurio tautinė sudėtis yra labiau vienalytė (aiškiai dominuoja
lietuviai). Pastebimai pasikeitė rusų dalis, o Vilniaus regione gana smarkiai sumažėjo
lenkų procentas (3 lent.). Toliau apžvelgsime lietuvių, lenkų, rusų ir kitų tautinių bendruomenių dalies pokyčius Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropoliniuose regionuose.
Lietuviai. Visuose trijuose Lietuvos didmiesčiuose ir kai kuriose jų metropolinių regionų dalyse 1989–2011 m. didėjo lietuvių dalis. Labiausiai tai pastebima
Vilniuje – lietuvių padaugėjo nuo 50,5 iki 63,2 proc., Vilniaus r. – nuo 20,8 iki 32,5
proc.6 , Klaipėdoje – nuo 63,0 iki 73,8 proc., Kaune – nuo 88,0 iki 93,6 proc. Kaunas
tapo vienu lietuviškiausių Lietuvos didmiesčių. Trakų ir Klaipėdos r. savivaldybėse
lietuvių dalis šiek tiek sumažėjo (Lietuvos statistikos departamentas, 2002, 2013).
Nemažas lietuvių tautybės gyventojų dalies padidėjimas užfiksuotas ir tarp 2001 m.
ir 2011 m. visuotinių gyventojų surašymų Vilniaus rajone (nuo 22,4 iki 32,5 proc.), ypač
tose seniūnijose, kurios ribojasi su Vilniaus miestu šiaurėje, vakaruose ir rytuose, kai kur
lietuvių dalis padidėjo net daugiau kaip dvigubai (Sudervės, Dūkštų, Mickūnų seniūnijose). Vilniaus mieste, ypač centrinėje dalyje, lietuvių dalis padidėjo, bet nedaug (25 pav.).
Verta pažymėti, kad ir regiono miestuose lietuvių dalis šiek tiek išaugo: Trakuose – nuo
6

Po Šalčininkų rajono ir Visagino savivaldybių tai mažiausią lietuvių dalį turinti savivaldybė.
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62,7 iki 66,5 proc., Lentvaryje – nuo 51,8 iki 54,2 proc., Nemenčinėje – nuo 25,2 iki 27,1
proc., Grigiškėse – nuo 43,9 iki 48,1 proc. Klaipėdos ir Kauno regionų teritorijose lietuvių dalis keitėsi ne taip smarkiai (Lietuvos statistikos departamentas, 2002, 2013, 2015).

25 pav. Lietuvių ir lenkų dalies pokytis Vilniaus metropoliniame regione 2001–2011 m., proc.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 25. The change in the share of Lithuanians (left) and Poles (right) in the Vilnius
metropolitan region in 2001-2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)

Lenkai. Lenkų tautybės gyventojų skaičius ir dalis labiausiai keitėsi Vilniuje ir jo
metropoliniame regione. Bendra tendencija yra aiški – lenkų dalis mažėja. Nors kitoje
Lietuvos teritorijoje yra seniūnijų, kuriose lenkų skaičius ir dalis šiek tiek augo. Štai
Trakų rajono savivaldybėje lenkų dalis 1989–2011 m. išaugo nuo 23,8 iki 30,1 proc.
(nuo 2001 m. ji jau šiek tiek sumažėjo). Tai galima paaiškinti ir administracinių ribų
pasikeitimais – dalis Trakų rajono buvo prijungta prie Vilniaus miesto. Vilniaus miesto
savivaldybėje nuo 1989 m. lenkų dalis sumažėjo gana nedaug – nuo 18,8 iki 16,5 proc.,
o Vilniaus rajone šis pokytis buvo didelis – nuo 63,5 iki 52,1 proc. (Lietuvos statistikos
departamentas, 2002, 2013, 2015). Tarp paskutinių dviejų gyventojų surašymų ši tendencija ypač ryški seniūnijose, kurios ribojasi su Vilniaus miestu, šiaurinėje ir šiaurės
vakarinėje metropolinio regiono dalyje. Čia lenkų dalis sumažėjo nuo 25 iki 50 proc.
Šios teritorijos koreliuoja su teritorijomis, kuriose didėjo lietuvių dalis (25 pav.).
Rusai. Rusų tautybės gyventojų didmiesčiuose ir aplink juos palyginus su 1989 m.
sumažėjo labiau nei lenkų (Lietuvos statistikos departamentas, 1990, 2002, 2013). Nors
daugelyje Lietuvos seniūnijų rusų skaičius ir dalis nuo 2001 m. nesmarkiai didėjo, Vilniaus mieste rusų dalis sumažėjo. Vilniaus rajono seniūnijose, besiribojančiose su Vilniumi šiaurėje (Avižienių, Riešės sen.), rusų dalis taip pat sumažėjo daugiau kaip 20
proc., o Sudervės ir Šatrininkų seniūnijose – daugiau kaip 20 proc. išaugo (26 pav.). Nuo
1989 m. Kauno mieste rusų dalis sumažėjo daugiau kaip dvigubai – nuo 8,3 iki 3,8 proc.,
Kauno rajone – daugiau kaip trečdaliu (nuo 3,1 iki 1,8 proc.), nors kai kuriose Kauno
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metropolinio regiono seniūnijose, ypač į vakarus nuo Kauno, rusų dalis nuo 2001 m.
pastebimai padidėjo (Zapyškio ir Samylų seniūnijose – daugiau nei 20 proc.7). Klaipėdoje
rusų dalis taip pat pastebimai sumažėjo (nuo 28,2 iki 19,6 proc.), tačiau tarp paskutinių dviejų surašymų ši tendencija sulėtėjo. Klaipėdos rajone rusų dalis padidėjo beveik
dvigubai – nuo 1,6 iki 3,1 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 1990, 2002, 2013).
Visose Klaipėdos metropolinio regiono seniūnijose (išskyrus Dauparų-Kvietinių sen.)
ir Gargždų mieste rusų dalis tarp dviejų paskutinių gyventojų surašymų padidėjo, ypač
ši tendencija buvo ryški centrinėje regiono dalyje (26 pav.). Tai būtų galima sieti su tuo,
kad dalis Klaipėdos uoste ir kitose įmonėse dirbančių rusų gauna dideles pajamas ir gali
išsikelti gyventi į priemiesčius. Kauno ir Vilniaus rusai kitų tautybių kontekste didesnėmis pajamomis dažniausiai neišsiskiria. Be to, Klaipėdos rajone sumažėjo lietuvių dalis.

26 pav. Rusų dalies pokytis 2001–2011 m. metropoliniuose regionuose, proc.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 26. The change in the share of Russians in the metropolitan regions in 2001-2011, %
(based on the data of the Statistics Lithuania)
7

Toks nemažas dalies padidėjimas dažniausiai yra įmanomas tais atvejais, kai prieš tai toji dalis
buvo itin nedidelė.
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Kitos tautybės. Kitų tautinių mažumų gyventojų dalis nuo 1989 m. sumažėjo labiausiai: Kaune jų dalis sumažėjo beveik 5 kartus, Kauno rajone – 3,7 karto, Klaipėdoje – 4,7 karto, Vilniuje – 4 kartus, Vilniaus rajone – 2,1 karto, Trakų rajone – 3,7
karto (Lietuvos gyventojai, 1990; Gyventojai pagal..., 2002; Gyventojai pagal..., 2013).
Kadangi visų kitų tautybių gyventojų dalis bendroje Lietuvos tautinėje sudėtyje nėra
tokia didelė, jos pokyčiai 2001–2011 m. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropolinių
regionų seniūnijose taip pat buvo labai dideli (27 pav.). Visuose trijuose miestuose kitų
tautybių dalis tautinėje sudėtyje gana pastebimai mažėjo, o arčiau miestų esančiose seniūnijose buvo įvairiai – vienur mažėjo, kitur augo. Ypač tai išryškėjo šalia Klaipėdos
esančiose seniūnijose.

27 pav. Kitų tautinių mažumų dalies pokytis 2001–2011 m. metropoliniuose regionuose
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 27. The change in the share of Russians in the metropolitan regions in 2001-2011, %
(based on the data of the Statistics Lithuania)

Siekiant įvertinti segregacijos procesų tikimybę, reikia nustatyti, kaip keičiasi tautinių bendruomenių dalis procentiniais punktais metropolinių regionų teritorijose. Pagal
turimus duomenis, tai galima padaryti tik seniūnijų lygiu. 28 paveiksle vaizduojama,
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kaip keitėsi tautinių bendruomenių dalis procentiniais punktais metropoliniuose regionuose. Akivaizdūs tautinių bendruomenių koncentravimosi pokyčiai matyti tik Vilniaus
MR ir tik lietuvių bei lenkų bendruomenių atvejais. Šiaurinėje miesto dalyje lietuvių
dalis sparčiai auga, o lenkų – mažėja. Tikėtina, kad tautinių grupių pasiskirstymas
įgaus dar didesnį disbalansą šiaurės pietų ir centro periferijos ašyse, jei suburbanizacija sparčiai nesiplės į kitas teritorijas. Lietuvių dalis, kaip ir buvo pastebėta, didėja visame mieste, bet netolygiai. Ji beveik nesikeitė tik tipiniuose sovietiniuose daugiabučių
mikrorajonuose, kuriuose nėra priemiesčių – Karoliniškėse, Viršuliškėse, Šeškinėje ir
Justiniškėse. Rusų dalies pokyčiai Vilniaus mieste yra minimalūs – visose MR vietose
jų dalis kito mažai, todėl tikėtina, jog šioje bendruomenėje nebus intensyvesnių segregacijos procesų. Vienintelis aiškus pokytis Vilniuje – rusų dalies mažėjimas centrinėse
seniūnijose (Senamiestyje, Naujamiestyje ir Antakalnyje) – sietinas su džentrifikacijos
procesu (beje, Senamiestis yra vienintelė iš miesto branduolio seniūnijų, kurioje lenkų
dalis taip pat sumažėjo daugiau nei 5 proc.). Galima daryti prielaidą, jog miesto centras
(vidinis miestas) dėl suburbanizacijos procesų (gyventojų išvykimo į priemiesčius) netenka mažiau gyventojų nei daugiabučių rajonai.

28 pav. Tautinių bendruomenių dalies pokytis metropoliniuose regionuose 2001–2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 28. The change in the share of ethnic groups in the metropolitan regions in 2001-2011,
p.p. (Lithuanians, Poles and Russians)
(authors’ calculations, based on the data of the Statistics Lithuania)

Kituose miestuose etninių mažumų dalies mažėjimo procesui nebuvo būdingi
esminiai teritoriniai skirtumai. Pastebėtina, kad Klaipėdos MR šiaurinėje dalyje už
miesto ribų gana sparčiai didėjanti rusų dalis rodo, kad ši bendruomenė gana intensyviai dalyvauja suburbanizacijos procese. Šiuo atveju galima sakyti, jog šiame regione
tautinė sudėtis tolygėja ir didelio tautinių bendruomenių segregacijos pavojaus nėra,
bent jau mezolygiu.
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4.2. TAUTINĖ DIFERENCIACIJA 2011 M.
Tautinės sudėties kaita gali padėti nustatyti teritorijas, kuriose vyksta intensyviausia tautinių bendruomenių migracija metropoliniuose regionuose. Tai labiausiai sietina
su suburbanizacijos procesais. Tautinės sudėties pokyčių analizė gyventojų surašymo
apylinkių lygiu leidžia identifikuoti tautinių bendruomenių koncentracijos židinius
ir segregacijos laipsnį (29 ir 30 pav.). Lietuvos didžių jų miestų metropolinių regionų
tautinė sudėtis seniūnijų lygiu pasižymi gana tolygia struktūra, net visose Vilniaus
seniūnijose lietuviai 2011 m. sudarė daugumą. Detalesnė analizė atskleidžia kitokią
situaciją.

29 pav. Lietuvių ir lenkų koncentracijos skirtumai Vilniaus metropoliniame regione 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 29. The differences in the concentration of Lithuanians and Poles in the Vilnius
metropolitan region in 2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)

Priklausomai nuo gyvenamosios vietos Vilniaus MR, artima žmonių gyvenamoji
aplinka gali skirtis iš esmės. Artimuosiuose priemiesčiuose (Antakalnio, Verkių, Lazdynų seniūnijų ribose) lietuvių dalis siekia iki 90 proc. nuo visų gyventojų, o lenkų
dalis nesiekia ir 10 proc. Tačiau yra ir tokių arealų, kuriuose lenkų dalis viršija ¾ visų
gyventojų – tai mažiau suburbanizacijos paliestos metropolinio regiono periferijos.
Vilniaus mieste taip pat yra arealų, kuriuose lenkų dalis dvigubai viršija miesto vidurkį
(pietinė dalis arba Naujieji Verkiai) (29 pav.).
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30 pav. Rusų koncentracijos skirtumai metropoliniuose regionuose 2011 m. (pagal Statistikos
departamento duomenis)
Fig. 30. The differences in the concentration of Russians in the metropolitan regions in 2011,
% (based on the data of the Statistics Lithuania)

Analizuojant tautinę sudėtį surašymo apylinkių lygiu, aiškėja, kad rusų
tautybės gyventojams taip pat būdinga didelė erdvinė diferenciacija. Tai būdinga
ne tik Vilniui ar Klaipėdai, bet ir Kaunui (pavyzdžiui, pramoninėje Aleksoto
seniūnijoje). Visuose metropoliniuose regionuose yra kaimynysčių, kuriose rusų
tautybės gyventojų yra labai mažai (mažiau nei 5 proc.), ir visuose yra vietų,
kur jų koncentracija viršija vidutinę kelis kartus. Daugiausia tai yra sovietinių
daugiabučių (dažnai – gamyklų bendrabučių) kvartalai miestų branduoliuose ar
ankstesnėse satelitinėse gyvenvietėse. Tokia koncentracija taip pat yra būdinga
mažiau suburbanizacijos paliestoms periferinėms teritorijoms, kuriose rusai
apsigyveno dar XIX a. (Dūkštų, Trakų sen. Vilniaus MR ar Užusalių sen. Kauno
MR). Sparčiausiai tautinė sudėtis kinta („lietuvėja“) tose Vilniaus MR dalyse, kur
tautinių mažumų koncentracija jau surašymo metu nebuvo didelė. Didžiausios
tautinių mažumų koncentracijos vietos Vilniaus miesto branduolyje tautinių
mažumų dalies požiūriu išlieka išskirtinėmis, todėl tautinės segregacijos problema
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nenyksta. Priešingai, regiono šiaurės–centrinėje dalyje koncentruojantis lietuviams,
miesto tautinė erdvinė struktūra poliarizuojasi.
Apibendrinant šį skyrių, galima teigti, kad Lietuvos didmiesčių metropoliniuose regionuose aiškėja tautinės sudėties kaitos ir teritorinės diferenciacijos tendencijos: Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų tautinė sudėtis pastebimai kinta, tampa tautiškai
vienalytiškesnė, miestus supančiose seniūnijose artėja prie miestų vidurkių. Taip atsiskleidžia miestų įtaka aplinkinėms teritorijoms ir gyventojų migracijos tautinė diferenciacija. Nepaisant šios kaitos, akivaizdu, kad tos miestų branduolių dalys, kuriose
tautinės mažumos jau dabar yra susikoncentravusios (visų pirma seni daugiabučių rajonai), patenka tarp tų seniūnijų, kuriose etninė sudėtis gana stabili. Teritorijose už
miesto branduolio tautinės sudėties kaita daugiausia sietina su migracijomis ir migrantų tautine sudėtimi. Kita vertus, galima daryti prielaidą, kad tautinės sudėties kaitai ir
teritorinei diferenciacijai čia turi įtakos ir gyventojų natūralios kaitos tautiniai skirtumai bei asimiliacijos procesai.

4.3. KIEKYBINĖ ETNINĖS DIFERENCIACIJOS
ANALIZĖ
Siekiant matematiškai įvertinti tautinių bendruomenių segregacijos laipsnį 2011 m.,
buvo paskaičiuoti segregacijos ir izoliacijos indeksai miestų branduoliuose ir priemiesčiuose (31 ir 32 pav.). Vilniaus atveju buvo analizuotos 3 tautinės grupės, o Klaipėdoje
ir Kaune nagrinėta tik skaitlingesnė rusų mažuma. Segregacijos indeksų reikšmės
rodo, jog tautinės bendruomenės miestų branduoliuose pasiskirsčiusios gana tolygiai
visuose metropoliniuose regionuose. Didesnė teritorinė segregacija būdinga teritorijoms šalia miestų branduolių ir priemiesčiams. Tai sietina su suburbanizacijos procesais Vilniuje ir Klaipėdoje (Užusalių seniūnijos situacija Kauno metropoliniame
regione yra išskirtinė).

31 pav. Tautinių grupių segregacijos indeksai metropolinių regionų centrinėse dalyse ir
priemiesčiuose 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento dumenimis)
Fig. 31. The segregation indexes of the ethnic groups in the central parts and suburbs of the
metropolitan regions in 2011 (respectively: Lithuanians, Russians and Poles)
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)
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Izoliacijos indekso analizė, kaip ir socioekonominio statuso atveju, parodo visai kitokį vaizdą (32 pav.). Nors miestų teritorijose tautinės bendruomenės pasiskirsčiusios gana
tolygiai, kai kuriuose arealuose jų koncentracija itin skiriasi. Tokie rezultatai paaiškinami
prieš tai nustatytomis tendencijomis (29 ir 30 pav.), kurios parodė, jog tautinių grupių dalis surašymo apylinkėse skiriasi kardinaliai. Tai rodo, kad labai izoliuotai gyvena būtent
lietuviai. Šią izoliaciją galima paaiškinti tik naujausiais visuomenės teritorinės diferenciacijos procesais, kai turtingesnės (dažniausiai lietuvių) grupės kuriasi naujuose kvartaluose, kurie yra beveik homogeniški ne tik socialiniu, bet ir tautiniu aspektais. Detaliau
sąsajos tarp tautinės sudėties ir socialinio statuso aptariamos 3.4 skyriuje.

32 pav. Tautinių grupių izoliacijos indeksai metropolinių regionų centrinėse dalyse ir priemiesčiuose 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 32. The Isolation indexes of the ethnic groups in the central parts and suburbs of the
metropolitan regions in 2011 (respectively: Lithuanians, Russians and Poles)
(authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)

4.4. RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ KONCENTRACIJOS
SKIRTUMAI
Analizuojant kultūrinės segregacijos dimensijas reikėtų trumpai aptarti religinius
jos aspektus. Nors augant migracijoms iš Afrikos ir Azijos šalių Europos miestuose
pastaruoju laikotarpiu religinė segregacija sulaukia vis daugiau dėmesio, Lietuvoje ši
problema mažai nagrinėjama, nes šalyje nėra skaitlingesnių naujų musulmoniškų ar
kitų mūsų kraštui netradicinių religinių bendruomenių. Šiame leidinyje religinės segregacijos klausimas taip pat nėra detaliai nagrinėjamas, nes šiuo metu yra mažiau aktualus. Vis dėlto detalaus mastelio religinio gyventojų erdvinio pasiskirstymo studijų
mažai, todėl čia pateikiamos dvi kartoschemos, kurios atskleidžia, jog religinė gyventojų erdvinės diferenciacijos dimensija egzistuoja ir svarbiausi skirtumai čia išryškėja
ne tarp skirtingų religinių bendruomenių, o tarp tikinčių jų ir nepriskiriančių savęs jokiai religinei bendruomenei (33 ir 34 pav.). Kadangi stačiatikių pasiskirstymo erdvinės
charakteristikos praktiškai sutampa su rusų tautybės gyventojų pasiskirstymu (nors
koncentracijos laipsnis ir skiriasi), šios antros pagal dydį religinės grupės pasiskirstymo kartoschema šioje monografijoje nepateikiama.
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33 pav. Katalikų dalis metropoliniuose regionuose 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis
Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 33. The share of catholics in the metropolitan regions in 2011, % (based on the data of
the Statistics Lithuania)

Nors daugumą gyventojų praktiškai visose metropolinių regionų vietose sudaro
katalikai, tačiau jų dalis įvairiose kaimynystėse skiriasi gana ryškiai. Visuose MR išryškėja disproporcija centro–periferijos ašyje, ji itin ryški Klaipėdoje. Erdviškai tolygiausia religinė sudėtis Kauno MR, tai, žinoma, paaiškinama tolygia šio MR tautine
sudėtimi. Analogiškos priežastys paaiškina Klaipėdos MR katalikų bendruomenės
pasiskirstymą. Kita vertus, vien tautine įvairove religinių skirtumų paaiškinti negalima, nes rusų dalis Klaipėdoje net didesnė nei Vilniuje, o būtent Vilniaus mieste yra
mažiausi katalikų religinės bendruomenės koncentracijos lygiai. Svarbų vaidmenį čia
vaidina nereligingų (nepriskiriančių savęs jokiai religinei bendruomenei) žmonių dalis. Tokių gyventojų dalis surašymo apylinkėse skiriasi kelis kartus, o didžiausi jų koncentracijos židiniai sutampa su aukščiausio socialinio statuso gyventojų santalkomis
(Valakampiai ir Turniškės, Senamiestis ir Gedimino prospekto apylinkės Vilniuje).
Vienoje Vilniaus senamiesčio apylinkių katalikų dalis tesiekia 25 proc.
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34 pav. Nepriskiriančių savęs jokiai religinei bendruomenei dalis metropoliniuose regionuose
2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 34. The share of those who do not attribute themselves to any religion in the metropolitan
regions in 2011, % (based on the data of the Statistics Lithuania)
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5. ELEKTORINĖ REZIDENCINĖ
DIFERENCIACIJA LIETUVOS
METROPOLINIUOSE REGIONUOSE
Ankstesniuose skyriuose aptarti metropolinių miestų regionų plėtros ir transformacijų procesai daro įtaką praktiškai visiems socialinio pasaulio aspektams. Didžiausios socioerdvinės šių sistemų transformacijos vyksta priemiestinėse zonose,
kur anksčiau buvusios kaimiškos erdvės sparčiai virsta miestietiškomis (Ubarevičienė ir kt., 2011; Cirtautas, 2013; Baranauskaitė ir kt., 2015; Česnavičius, 1999). Kaimiškos socialinės struktūros išlieka gyvybingomis, ypač periferinėse metropolinių
miestų regionų vietose. Dėl šių priežasčių priemiestinės teritorijos šiuo laikotarpiu
yra itin aktualios socialinės struktūros kaitos tyrimuose. Priemiesčių plėtra daro
įtaką ir miesto branduoliams, nes iš jų išvykstantys gyventojai keičia tiek istorinio
vidinio miesto, tiek daugiabučių rajonų socialinę sudėtį. Augantys gyventojų socioerdviniai skirtumai neišvengiamai sukels ir politinio lauko erdvinę diferenciaciją,
kurios tyrimui ir skirtas šis skyrius.
Jau anksčiau atliktų tyrimų (Savickaitė ir kt., 2013; Baranauskaitė, Tučas, 2014;
Ramonaitė ir kt., 2014) rezultatai rodo, kad gyventojai skirtingai diferencijuojasi
teritorijoje pagal savo socioekonomines ir sociodemografines charakteristikas, kurios statistiškai reikšmingai koreliuoja su taip pat aiškius kokybinius bei kiekybinius
bruožus įgavusia politinių preferencijų erdvine diferenciacija. Tokioje greitai kintančioje situacijoje elektoriniai tyrimai tampa vis populiaresni. Iki šiol nebuvo žinoma,
kaip šių socioekonominių struktūrų teritorinė kaita Lietuvos didžių jų miestų metropoliniuose regionuose veikia gyventojų politinių nuostatų erdvinę diferenciaciją
ir jos kaitą. Socioerdvinės diferenciacijos tyrimai, kurių rezultatai pristatyti ankstesniuose šios knygos skyriuose, atskleidė ryškėjančius ekonominius, kultūrinius ir
socialinius gyventojų skirtumus. Nėra abejonių, kad vykstantys segregacijos procesai turi įtakos ir politinio lauko erdvinei diferenciacijai. Šiame skyriuje bus siekiama atskleisti, kaip XXI a. pirmajame dešimtmetyje kito gyventojų grupių, turinčių
skirtingas politines preferencijas, erdvinė diferenciacija Lietuvos miestuose. Kitaip
sakant, bus nagrinėjama politinė (elektorinėmis preferencijomis paremta) gyventojų
segregacija. Bus bandoma atsakyti į klausimą, kaip stipriai diferencijuotas Lietuvos
metropolinių miestų regionų elektorinis laukas.
Remiantis regioninės poliarizacijos teorijų teiginiais, galima daryti prielaidą, kad
visuomenės erdvinė diferenciacija neišvengiamai augs ir tai atsispindės įvairiais teritoriniais lygmenimis. Be to, remiantis klasikinėmis elektorinės elgsenos teorijomis,
galima daryti prielaidą, kad rinkėjų politinių preferencijų teritorinė diferenciacija
gali būti tiesiogiai siejama su skirtingus ekonominius, demografinius ir socialinius
bruožus turinčių gyventojų nevienodu pasiskirstymu teritorijoje. Tolesnė Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos metropolinių miestų regionų elektorinės struktūros analizė leis
pagrįsti arba paneigti šiuos teorinius teiginius.
Užsienyje jau ne vieną dešimtmetį atliekami rezidencinės diferenciacijos tyrimai
rodo, kad tam tikrų socialinių grupių koncentracija konkrečiose teritorijose veda ne tik
prie tiesioginių ir aiškiausiai matomų pasekmių kaip socialinė segregacija, tačiau ir prie
daugelio netiesiogiai pasireiškiančių pasekmių. Viena iš tokių – politinė segregacija.
82

ELEKTORINĖ REZIDENCINĖ DIFERENCIACIJA LIETUVOS METROPOLINIUOSE REGIONUOSE

Gyventojai, pasižymintys skirtingomis politinėmis preferencijomis ir rinkimine elgsena, yra linkę gyventi tarp panašiomis charakteristikomis pasižyminčių asmenų (tiek
politinių preferencijų atžvilgiu, tiek socioekonominio statuso) (Wolfinger, Rosenstone,
1980; Massey, Denton, 1998; Walks, 2006).
Posovietinėse valstybėse politinės diferenciacijos tyrimai erdviniame kontekste yra
nauja tyrimų kryptis. Tačiau Vakarų šalyse šis procesas pastebėtas ir tiriamas jau nuo
XX a. vidurio. Ypatingas dėmesys užsienyje atliekamuose tyrimuose yra skiriamas
priemiestinėms didžių jų miestų teritorijoms, kuriose dažnai vyksta intensyvūs suburbanizacijos procesai.
Suburbanizacijos procesai yra aktualūs daugeliui pasaulio regionų, taigi ir tokio
pobūdžio tyrimai tampa vis aktualesni ir labiau integruoti į visuomeninės geografijos, sociologijos, politikos mokslus, kurie tiria miesto gyventojų elgseną (Adell,
1999; Ghent Urban…, 2002; Hall, 2002; Vaughan ir kt., 2009). JAV mokslininkai
vieni pirmų jų pasaulyje pavartojo terminą „priemiesčių tauta“, kurio idėja yra sociopolitiniu aspektu apibūdinti naujas bendruomenes, susiformavusias dėl intensyvios
suburbanizacijos (Zaninetti, 2009). Nepaisant to, kad JAV suburbanizacijos procesas
nėra naujas reiškinys, iki šiol yra menkai suvokiama, kaip esama (ir nuolat kintanti)
socialinė aplinka daro įtaką politinei elgsenai šiose naujai besiformuojančiose metropolinių regionų erdvėse (Manis, Stone, 1958–1959; Baldassare, 1992; Charter...,
1996; Johnston, Pattie, 2006; Oliver, Ha, 2007; Davoudi, 2008). Kaip teigia K. M.
Kaufmann (Kaufmann, 2004), didieji miestai ir juos supančios aplinkinės teritorijos
yra vieni iš geriausių sociopolitinių tyrimų objektų, o juose vykstantys socialiniai ir
kultūriniai procesai leidžia aiškiausiai apibūdinti metropolinių miestų regionų elektorinę struktūrą.
Kartu su miesto plėtros procesais atsiranda įvairaus pobūdžio socialinių problemų, kurios neišvengiamai veda prie politinių įtampų. Kai kurie tyrėjai (Bilodeau,
2006; Oliver, Ha, 2007) pabrėžia problemų, su kuriomis susiduria naujakuriai, persikeliantys gyventi iš miesto į priemiestines kaimiškąsias teritorijas, svarbą. Kitaip
sakant, iškyla naujakurių adaptacijos problema, kuri dažnai pasireiškia politinėmis
įtampomis tarp dviejų visiškai skirtingomis pasaulėžiūromis pasižyminčių socialinių
grupių asmenų (Bilodeau, 2006). Naujakuriai, persikeliantys gyventi į priemiestines,
suburbanizacijos procesų apimtas teritorijas, kartu su savimi atsineša pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą ir, žinoma, politines pažiūras ir preferencijas, kurios kardinaliai
skiriasi nuo vietinių gyventojų, kurie čia gyvena ne vieną dešimtmetį ir pasižymi
skirtingomis socioekonominėmis ir sociodemografinėmis charakteristikomis nei
naujakuriai (Oliver, Ha, 2007; Ubarevičienė ir kt., 2015; Baranauskaitė ir kt., 2015).
Kai kurių tyrimų (Massey, Denton, 1993; Robinson, Noriega, 2010; Hall ir kt., 2010)
rezultatai parodė, kad vidinių migracijų srautai daro didelę įtaką gyventojų politinėms
preferencijoms ir tai lemia statistiškai reikšmingus elektorinės gyventojų elgsenos pokyčius visame regione. Vienas svarbiausių dalykų, nustatytas analizuojant politinę diferenciaciją regionuose, yra tas, kad tautinė regiono gyventojų įvairovė ir netolygus jų
pasiskirstymas nedaro lemiamos įtakos politinių preferencijų kaitai erdvėje. Pagrindinis faktorius, lemiantis socialinius ir politinius netolygumus, yra gyventojų socioekonominės charakteristikos (Leighley, Vedlitz, 1999; Gimpel ir kt., 2004). Nepaisant to,
kad gyventojų tautinė priklausomybė nevaidina lemiamo vaidmens gyventojų politinėje diferenciacijoje, negalima atmesti fakto, kad rezidencinė gyventojų diferenciacija
yra glaudžiai susieta ne tik su socioekonominėmis gyventojų charakteristikomis, bet ir
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su tautine priklausomybe. Jei regione gyvenančios tautinės mažumos dalis išauga – jos
erdvinė izoliacija (santykyje su etnine dauguma) taip pat padidėja (Baldassare, 1992;
Brade ir kt., 2009). Taigi galima kalbėti apie kaimynystės svarbą. Vakarų šalyse atlikti tyrimai (Manis, Stone, 1958–1959; Wolfinger, Rosenstone, 1980; Baldassare, 1992;
Charter..., 1996; Sklar, 2000; Johnston, Pattie, 2006) rodo, kad kaimynystės efektas
(angl. Neighbourhood effect) ir su tuo siejamas socialinis kontekstas daro įtaką gyventojų rinkiminei elgsenai. Rinkiminis gyventojų aktyvumas ir preferencijos yra
iš dalies nulemti teritorinio konteksto efekto (Cohen, Dowson, 1993), kuris teigia,
kad tam tikros socialinės grupės asmenų koncentracija teritorijoje lemia socialinę
ir politinę izoliaciją. O tokio pobūdžio izoliacija gali lemti įvairaus pobūdžio įtampas tarp gyventojų, priklausančių skirtingoms socialinėms grupėms. Kaip pastebėta
kai kurių tyrėjų (Massey, Denton, 1993; Gainsborough, 2001; Bilodeau, 2009), ši
problema dažniausiai pastebima bendruomenėse / kaimynystėse, kurių gyventojai
pasižymi žemesnėmis socioekonominėmis charakteristikomis. Remiantis Massey ir
Denton (1993) atliktu tyrimu, socialiai segreguotos bendruomenės sąlygoja politinę
segregaciją. Taigi, politinė segregacija yra glaudžiai susijusi su socialine ir tai tik dar
labiau didina ekonominę nelygybę (Legeby, 2010).
R. Johnston ir C. Pattie atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad gyvenama aplinka
daro įtaką socialiniams, ekonominiams, politiniams procesams ir visų šių vykstančių procesų rezultatas – elektorinis gyventojų elgesys (Johnston, Pattie, 2006). JAV
atlikto tyrimo (Manis, Stone, 1958–1959) metu buvo pastebėta, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose didžių jų miestų priemiesčių gyventojai dažniau yra linkę atiduoti
savo balsus už centro dešiniąsias politines jėgas, o miestų gyventojai savo balsus
skiria centro kairiosioms politinėms jėgoms (Manis, Stone, 1958–1959). Panašiomis
tendencijomis pasižymi ir Vakarų Europos valstybių metropolinių regionų erdvės.
Priemiestinių teritorijų gyventojai kur kas dažniau balsuoja už centro dešiniąsias
liberalias bei nuosaikiai konservatyvias politines jėgas, o miestų gyventojų elektorinė elgsena dažniau yra nulemiama gyventojų sociodemografinių charakteristikų
(išsilavinimas, užimtumas, socialinis statusas ir kt.), todėl miesto elektorato politinės preferencijos pasiskirsto tarp centro kairių jų (dažniausiai – socialdemokratų) ir
centro dešinių jų (dažniausiai – liberalių ar nuosaikiai konservatyvių) politinių jėgų
(Hirch, 1968; Gainsborough, 2001; Walks, 2005, 2006).
Elektorinės elgsenos erdviniai tyrimai Lietuvoje yra gana nauja tyrimo sritis. Vis
daugiau dėmesio sulaukia Lietuvos didžių jų miestų metropoliniuose regionuose sparčiai ryškėjantys gyventojų politinių preferencijų erdvinės diferenciacijos procesai (Savickaitė ir kt., 2013; Baranauskaitė, Tučas, 2014; Baranauskaitė ir kt., 2015; Ubarevičienė ir kt., 2015). Etninio gyventojų statuso ir jų politinių preferencijų svarba ryškiausiai
matoma Vilniaus metropoliniame regione (Petrulis, 2009). Išskirtiniais procesais pasižymi Vilniaus metropolinis regionas, kur periferinės regiono erdvės išsiskiria didžiausia etninių mažumų koncentracija šalyje. Dažniausiai kaimiškų jų teritorijų gyventojai
pasižymi priešingomis politinėmis preferencijomis (nei miesto gyventojai) ir daugiausia savo balsus skiria centro kairiosioms politinėms jėgoms arba politinėms partijoms,
kurios nėra priskirtinos prie tradicinių politinių blokų dėl aiškesnės politinės ideologijos nebuvimo. Dažniausiai mokslinėje literatūroje tokios politinės partijos yra vadinamos „protesto partijomis“ (Gaidys, 2014).
Sociologiniai rinkėjų politinių preferencijų tyrimai (Gaidys, 2004, 2014; Ramonaitė, 2007; Ramonaitė ir kt., 2014) akcentuoja priklausomybę tarp rinkėjų
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sociodemografinių bruožų ir jų politinių preferencijų. Tyrimai, kuriuose remiamasi
anketavimo ir statistinės analizės metodais, rodo, kad liberalias ir nuosaikiai
konservatyvias politines jėgas Lietuvoje dažniau linkusi remti ta elektorato dalis,
kurią galima įvardyti kaip aukštesnio socialinio statuso (asmenys, turintys aukštą jį
išsilavinimą, gaunantys didesnes pajamas, politiškai aktyvūs) ir jaunesnio amžiaus
(Gaidys, 2004, 2014; Ramonaitė, 2007; Ramonaitė ir kt., 2014). Tokia gyventojų
sudėtimi labiausiai išsiskiria Lietuvos didmiesčiai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Todėl
liberalios (LRLS, LiCS, ST) ir nuosaikiai konservatyvios (TS-LKD) politinės jėgos
bei jų remiami kandidatai yra kur kas populiaresni šiuose didžiuosiuose miestuose
(Petrulis, 2009; Savickaitė ir kt., 2013; Baranauskaitė ir kt., 2015).
Priešingai apibūdinami mažesnių miestų ir kaimo vietovių rinkėjai, kurių politinėms preferencijoms didesnę įtaką daro subjektyvus teritorinis kontekstas (kandidato ryšys su konkrečia vietove, specifinės vietos problemos, glaudesni socialiniai
ryšiai mažesnėse bendruomenėse ir kt.). Čia santykinai dažniau yra balsuojama už
centro kairiąsias politines jėgas (LSDP, DP, PTT) (Rudokaitė, 2014). Mažesniuose
miestuose ir kaimo vietovėse gyvenantys rinkėjai santykinai dažniau yra įgiję žemesnį išsilavinimą, gaunantys mažesnes pajamas ir yra politiškai pasyvesni (Gaidys,
2004, 2014; Ramonaitė, 2007; Ramonaitė ir kt., 2014). Tokie elektorato preferencijų
skirtumai miesto–kaimo ašyje (akcentuojant priemiestinių erdvių plėtrą, kurios oficialioje statistikoje dar vis laikomos kaimiškomis teritorijomis) įgauna aukščiausią
teritorinės fragmentacijos išraišką. Vilniaus miesto priemiestinės zonos gyventojų
rinkiminių preferencijų kaitos teritorinių skirtumų tyrimo (Savickaitė ir kt., 2013)
rezultatai teigia, kad teritorijos socialinė ir etninė gyventojų diferenciacija sukelia
įvairaus pobūdžio socialines įtampas, kurios pasireiškia politiniu aspektu. Suburbanizacijos paliestų priemiestinių teritorijų gyventojai, pasižymintys priešingomis
socioekonominėmis ir sociodemografinėmis charakteristikomis, išsiskiria kardinaliai priešingomis politinėmis preferencijomis (Savickaitė ir kt., 2013). Atsižvelgiant
į nustatytus gyventojų erdvinio pasiskirstymo kaitos ypatumus, galima tikėtis, kad
metropoliniai miestų regionai pasižymės itin ryškia politinio lauko diferenciacija ir
jos pokyčiais.
Metodologiniai politinio lauko erdvinės diferenciacijos tyrimo ypatumai.
Šio skyriaus pagrindą sudaro erdvinė kiekybinė elektorinių duomenų analizė, kurios
tikslas – atskleisti politinės rezidencinės gyventojų diferenciacijos ypatumus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropoliniuose miestų regionuose. Didžiausias dėmesys
skiriamas sparčiausiai kintančioms priemiestinėms erdvėms, kuriose socialiniai bei
politiniai procesai keičiasi laike ir erdvėje ypač greitai. Vienu iš pagrindinių šio tyrimo uždavinių tampa socioekonominių ir politinės (elektorinės) rezidencinės diferenciacijos sąsajų paieška metropoliniuose miestų regionuose, t. y. bus stengiamasi
atskleisti, kaip itin aukšta Lietuvos metropolinių regionų socialinė ir tautinė rezidencinė diferenciacija veikia elektorato rinkiminės elgsenos teritorinę diferenciaciją.
Remiantis ankstesnių autorių tyrimais, galima kelti hipotezę, kad auganti socioerdvinė gyventojų segregacija lems augančią politinę diferenciaciją Lietuvos didžių jų
miestų metropoliniuose regionuose, kuriuose išryškės esminiai politinių preferencijų
skirtumai tarp naujai kuriamų erdvių, kuriose koncentruojasi aukštesnio sluoksnio
gyventojai, ir mažiau plėtros paveiktų teritorijų. Šiuo tyrimu norima iškelti erdviškai
diferencijuotos elektorinės struktūros problemą, kuri hipotetiškai gali tiek iliustruoti, tiek sąlygoti augančias socialines, etnines ir politines įtampas.
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Politinio lauko erdvinės diferenciacijos analizei buvo pasirinkti 2000 m. ir 2012 m.
LR Seimo rinkimų proporcinės dalies rezultatų duomenys. Šie rinkimai pasirinkti todėl,
kad jie labiausiai sutampa su vykdytais visuotiniais gyventojų surašymais (2001 m. ir
2011 m.). Šiuo atveju ankstesniuose skyriuose nustatyti sociodemografinės struktūros
ir jos kaitos ypatumai gali būti naudojami paaiškinant vykstančius politinio lauko kaitos procesus.
Lietuvos metropolinių regionų elektorinė struktūra analizuota detaliausiu įmanomu teritoriniu lygmeniu – rinkimų apylinkėmis. Nors tai žemiausias įmanomas
tyrimo lygmuo, vis tik rinkiminės apylinkės yra daug didesnės (apie 2 000 rinkėjų)
nei surašymo apylinkės, todėl jų sociodemografinė struktūra yra daug margesnė (dar
labiau nutolusi nuo idealaus „sociomorfotopo“ (žr. sk. Metodologija). Kadangi ankstesniuose skyriuose buvo nustatyta, jog MR struktūra pasižymi smulkia fragmentacija, daugumos rinkimų apylinkių teritorijos dažnai apima įvairių sociodemografinių
charakteristikų kaimynystes. Dėl šios priežasties galima tikėtis, kad išmatuoti politinės diferenciacijos rodikliai rodys niveliuotą situaciją ir mažesnį segregacijos laipsnį
nei yra realybėje.
Tyrime politinės partijos buvo sugrupuotos į tris kategorijas. Kaip rodo atlikti
elektoriniai geografiniai ir sociologiniai tyrimai, objektyviausiai gyventojų teritorinį
kaitumą, sietiną su miesto plėtros procesu, atspindi centro dešinių jų politinių jėgų
populiarumo kaitumas. Todėl šiame tyrime buvo pasirinktos svarbiausios 2000 m.
ir 2012 m. Seimo rinkimuose dalyvavusios centro dešiniosioms politinėms jėgoms
priskirtos partijos: 2000 m. – Tėvynės są junga (Lietuvos konservatoriai) (TS(LK))
ir Lietuvos liberalų są junga (LLS), 2012 m. – Tėvynės są junga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Lietuvos Respublikos liberalų są jūdis (LRLS), Liberalų ir centro są junga (LiCS), politinė partija „Są junga Taip“ (ST), kurios yra kur
kas populiaresnės tarp miesto gyventojų ir aukštesnio socialinio statuso asmenų. Ši
tendencija būdinga ir daugeliui kitų pasaulio didmiesčių elektoratui (Gainsborough,
2001; Walks, 2005, 2006). Priskiriant šias politines partijas centro dešiniajam blokui,
buvo remiamasi 4 kriterijais: partijų programinės nuostatos, nusistovėjęs požiūris
viešojoje erdvėje, partijų blokavimasis parlamente į valdančiąsias ir opozicines partijas, sociologų ir politologų Lietuvos partinės sistemos bei partijų elektorato tyrimai
(Gaidys, 2004, 2014; Ramonaitė, 2007; Ramonaitė ir kt., 2014; Jastramskis, 2015).
Kitai analizuojamai kategorijai buvo pasirinkta populiariausia ir tradicinė centro
kairiojo politinio bloko partija – Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Po nepriklausomybės atkūrimo ši partija buvo įtakingiausia Lietuvos politinė jėga.
Trečiajai analizuojamai kategorijai buvo priskirtos netradicinės politinės partijos.
Šiai kategorijai priskirtos politinės partijos – nedidelės, mažiau populiarios ir neilgai įtakingos politinės jėgos, kurioms dažnai būdingas trumpalaikiškumas. Tai tam tikroms
visuomenės grupėms atstovaujančios partijos (dažnai vadinamos protesto partijomis, pavyzdžiui, Tautos prisikėlimo partija, partija „Drąsos kelias“ ir kt.; kai kurios šių partijų
dažnai įvardijamos „vienos problemos partijomis“). Jos dažniausiai linkusios surinkti
protesto elektorato balsus. Netradicinės politinės partijos neturi aiškios ideologijos arba
ji pakankamai aiški, tačiau visuomenėje nepopuliari (pavyzdžiui, Lietuvos tautininkų
sąjunga, Socialistinis liaudies frontas). Dėl šių priežasčių metodiškai yra gana sudėtinga
pagrįsti šiam blokui priskirtų partijų sąsają su jų elektorato sociodemografinėmis ir socioekonominėmis charakteristikomis. Šiame tyrime pateikiamos balsavimo už netradicines politines partijas suminių rezultatų teritorinio pasiskirstymo kartoschemos, tačiau
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jose bus aptariami tik teritorinio pasiskirstymo dėsningumai, nebandant jų paaiškinti
priežastiniais ryšiais (išskyrus Vilniaus metropolinio regiono atvejį, kuomet Lietuvos
lenkų rinkimų akcija (LLRA) vaidina esminį vaidmenį netradicinių politinių partijų grupėje). Be to, netradicinės politinės partijos dažniausiai yra populiaresnės periferinėse,
kaimiškose teritorijose ir tarp žemesnio socialinio statuso asmenų, todėl jų sklaida neblogai atspindi visuomenės erdvinę diferenciaciją centro–periferijos ašyje (Gaidys, 2014).
Ši politinių jėgų klasifikacija buvo pasirinkta atsižvelgiant ne tik į jų įtakingumą
politinėje arenoje, bet (tai svarbiausia šiame tyrime) dėl to, kad šios politinių jėgų kategorijos geriausiai atspindi politinio lauko kaitumą miesto–kaimo bei centro–periferijos
takoskyrose, o tai yra pagrindinės dimensijos miesto plėtros tyrimuose.
Šiame elektorinės diferenciacijos tyrime yra vartojamas politinės segregacijos
terminas, kuris iš esmės atspindi gyventojų grupių, pasižyminčių skirtingomis politinėmis pažiūromis ir elektorine elgsena, teritorinę atskirtį. Netolygi socioerdvinė
gyventojų struktūros kompozicija yra glaudžiai susijusi su politine gyventojų segregacija. Todėl tyrime yra skaičiuojamos politinės segregacijos indeksų reikšmės,
kurios yra vienas iš būdų, galinčių parodyti esamą ir vis didėjantį atotrūkį tarp gyventojų ne tik socialiniu, bet ir politiniu aspektu.

5.1. GYVENTOJŲ POLITINĖ DIFERENCIACIJA –
STATISTINĖS ANALIZĖS REZULTATAI
Nors ankstesniuose skyriuose buvo detaliai išanalizuota socioekonominių ir sociodemografinių gyventojų erdvinių transformacijų kaita laike ir erdvėje, tačiau prieš
atliekant politinės diferenciacijos analizę verta akcentuoti esminius ir svarbiausius
socioerdvinės gyventojų sklaidos metropoliniuose regionuose ypatumus, kurie daro
didžiausią įtaką gyventojų politinėms preferencijoms. Kaip parodė Lietuvos MR socioerdvinės analizės rezultatai, aplink didmiesčius formuojasi ištisinės priemiestinės
erdvės, kurios plečiasi gerokai už miestų savivaldybių ribų, apimdamos teritorijas,
kuriose tebegyvena skirtingų sociodemografinių charakteristikų gyventojai. Vilniaus MR išsiskiria dar ir itin ryškia etnine gyventojų sudėties įvairove (4 skyrius);
tai mažiau būdinga Klaipėdai ir ypač Kaunui. Ši gyventojų socioerdvinė struktūra
nėra stabili, kadangi miesto plėtros procesas, lydimas vidinių migracijų, vyksta toliau nuolat kisdamas laike ir erdvėje (Ubarevičienė, 2016).
Tikėtina, kad netolygus gyventojų, pasižyminčių skirtingomis socialinėmis charakteristikomis, erdvinis pasiskirstymas atsispindės ir jų politinių preferencijų teritoriniame pasiskirstyme. Tiriant gyventojų politinių preferencijų erdvinę struktūrą, šiame
skyriuje atsižvelgiama į 3 ir 4 dalyse nustatytas sociodemografines MR charakteristikas, akcentuojant gyventojų išsilavinimą, užimamas pozicijas darbo rinkoje ir tautybę
Vilniaus MR atveju. Sociodemografinių ir socioekonominių charakteristikų analizės
rezultatai (3 skyrius) parodė augančią erdvinę gyventojų rezidencinę diferenciaciją
visuose Lietuvos MR. Remiantis užsienyje atliekamų tyrimų rezultatais galima kelti
hipotezę, kad socioerdvinė gyventojų diferenciacija darys pastebimą įtaką elektorinės
struktūros erdvinei diferenciacijai. Politinės elgsenos teorijos (Parsons, 2001) ir daugelis mokslinių tyrimų (Huckfeldt, 1979; Huckfeldt, Sprague, 1995; Leighley, Vedlitz,
1999; Gimpel ir kt., 2004; Stein ir kt., 2005; Bilodeau, 2009) teigia, kad rezidencinė
diferenciacija daro reikšmingą įtaką elektorinės elgsenos pokyčiams.
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Miesto plėtra į priemiestines teritorijas, kuriose gyventojų didžią ją dalį sudarė
mažesnes pajamas gaunantys, konservatyvesnių pažiūrų gyventojai, o Vilniaus priemiestinėse dalyse – daugiausia lenkų tautybės asmenys, sukelia įvairių socialinių
procesų poliarizaciją, kuri tam tikromis sąlygomis gali sukelti socialines įtampas. Į
priemiestines zonas keliantis jaunesniems, turintiems aukštesnį išsilavinimą, gaunantiems didesnes pajamas, dažniausiai lietuvių tautybės asmenims, susiduriama su
dviejų, visiškai skirtingų poreikių ir pažiūrų, socialinių grupių problemomis (Burneika, Ubarevičienė, 2011), kurios itin gerai pastebimos analizuojant gyventojų politines preferencijas šiose miesto plėtros įtakos zonose (Baranauskaitė ir kt., 2015).
Visgi lauko tyrimai priemiestinėse teritorijose atskleidė, kad nors dėl priemiesčių
plėtros kyla tam tikrų problemų vietos valdžios administracijoms, ryškesnių socialinių konfliktų tarp naujakurių ir senesnių gyventojų bendruomenių priemiesčių plėtra
Lietuvoje nesukelia.
Akivaizdu, kad visų metropolinių regionų priemiestinės erdvės pasižymi santykinai didele ir augančia gyventojų erdvine diferenciacija, kuri neabejotinai atsispindi
jų politinėse preferencijose. Politinės segregacijos indeksų skaičiavimų (35–36 pav.)
rezultatai rodo, kad egzistuoja esminiai skirtumai tarp pilnai urbanizuotų centrinių
ir iš dalies kaimiškų priemiestinių teritorijų. Priemiestinėms teritorijoms būdingas
netolygesnis gyventojų, turinčių skirtingas politines nuostatas, pasiskirstymas. Didžiausi segregacijos indeksai būdingi Vilniaus MR; tai visiškai atitinka ankstesnių
skyrių rezultatus. Vilniaus MR, kuriam būdinga unikali gyventojų sudėties įvairovė
ir itin ryškūs skirtumai, pasižymi ir didžiausia politine erdvine diferenciacija, ypač
priemiestinėse teritorijose, kuriose ryškiausi ir sociodemografiniai skirtumai. Miesto plėtros procesai pakeitė anksčiau buvusias iš dalies kaimiškas šiaurės vakarines,
šiaurines ir šiaurės rytines priemiestines teritorijas, tačiau periferinės Vilniaus regiono dalys išlaikė savo ankstesnią ją socialinę struktūrą. Miesto centrinėse dalyse
nustatytos panašios tendencijos, išskyrus tai, kad elektorato dalis, palaikanti netradicines politines partijas (NPP) (Vilniaus MR atveju – daugiausia LLRA), yra kur
kas tolygiau pasiskirsčiusi nei priemiestinėse miesto dalyse. Šį tolygų paramos NPP
pasiskirstymą ir nedideles segregacijos indekso reikšmes galima paaiškinti mažu
žemesnes pajamas gaunančių gyventojų, kurie gali išlaikyti savo būstus įvairiose
miesto branduolio vietose, mobilumu. Aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai turi
galimybių koncentruotis patrauklesnėse miesto vietose. Vilniaus miesto centrinėje
dalyje tautinės mažumos taip pat yra pasiskirsčiusios tolygiau nei suburbanizacijos
apimtose teritorijose.
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35. pav. Gyventojų grupių, turinčių skirtingas politines preferencijas, segregacijos indeksas
2000 m. ir 2012 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis)
Fig. 35. Index of segregation between groups of residents with different political preferences
(according to results of 2000 and 2012 Parliament elections)
(authors’ calculations based on the data of The Central Electoral Commission)

Vilniaus regione reikšmingą vaidmenį vaidina ir netradicinių politinių partijų segregacijos indeksui įtaką daro LLRA, kuri daugiausia atstovauja lenkų tautinės mažumos interesams. Segregacijos indeksas šią grupę palaikantiems rinkėjams yra didesnis
ir didėja Vilniaus priemiestinėje zonoje; tai rodo, kad lenkų tautinės mažumos rėmėjai
(daugeliu atvejų – lenkų tautybės asmenys) tampa pasiskirstę vis labiau netolygiai teritorijoje, kuri anksčiau daugiausia buvo apgyventa lenkų tautybės asmenų. Segregacija
(o faktiškai pasiskirstymo netolygumas) miesto centrinėse erdvėse yra trečdaliu mažesnė nei priemiestinėse zonose. Ir tai patvirtina hipotezę, kad būtent priemiestinės
zonos yra labiausiai fragmentuotos ir poliarizuotos teritorijos gyventojų elektorinės
struktūros aspektu. Segregacijos indeksų reikšmės kituose MR yra labai nedidelės; tai
rodo, jog įvairių partijų rėmėjai yra gana tolygiai pasiskirstę MR struktūrinėse dalyse,
jei analizė vykdoma rinkiminių apylinkių lygiu.
Izoliacijos indekso skaičiavimai atveria kitokias tendencijas (36 pav.). Segregacijos
indeksas rodo, jog skirtingų partijų rėmėjai Vilniaus regiono teritorijoje pasiskirstę
gerokai netolygiau nei kituose MR, o 2000 m. ir 2012 m. apskaičiuoti izoliacijos indeksai šiame mieste taip labai neišsiskiria. Galima daryti išvadą, kad nors partijų rėmėjai skirtinguose MR pasiskirstę nevienodai tolygiai, bet visuose miestuose rinkiminės
apylinkės apima skirtingų politinių pažiūrų gyventojus. Tai neabejotinai susiję su gana
dideliu rinkiminių apylinkių dydžiu. Jos apima skirtingų sociodemografinių charakteristikų gyventojus, nes miestams būdinga didelė sociodemografinė fragmentacija
(smulkūs sociomorfotopai).
Nors SI analizė atskleidė gana pastebimus politinių partijų palaikymo netolygumus, izoliacijos indeksas yra kur kas tikslesnis matas nustatyti, kaip rinkėjai,
pasižymintys skirtingomis politinėmis preferencijomis, yra linkę gyventi atskirai
vieni nuo kitų. Izoliacijos indeksas nurodo tikrą ją teritorinę atskirtį tarp asmenų,
turinčių skirtingas politines preferencijas (Johnston, Jones, 2010). 36 pav. pateikiami
izoliacijos indekso rezultatai, rodantys, kaip keitėsi gyventojų, turinčių skirtingas
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politines preferencijas, erdvinė atskirtis 2000 m. ir 2012 m. Seimo rinkimuose. Izoliacijos indekso analizė rodo, kad labiausiai izoliuoti yra NPP rėmėjai Vilniaus priemiesčiuose; tai tikriausiai susiję su gana menkai priemiestinės plėtros paliestomis jo
periferinėmis dalimis. Visuose MR centro dešinių jų ir netradicinių partijų rėmėjai
labiau izoliuoti nei palaikantys socialdemokratus. Vilniaus priemiesčiuose didėjo ir
dešinių jų partijų rėmėjų izoliacija, kuri rodo, jog artimieji priemiesčiai tapo homogeniškesni rinkėjų požiūriu. Kita vertus, maži visų partijų rėmėjų izoliacijos indeksai visuose MR dar kartą patvirtina, kad tiek centrinių, tiek priemiestinių teritorijų
gyventojai yra itin mišrūs savo socialine, ekonomine, demografi ne, tautine sudėtimi
ir tuo pačiu skiriasi politinėmis pažiūromis, jei kalbėtume apie mezolygį. Rinkiminės apylinkės savo sudėtimi yra artimesnės seniūnijoms nei surašymo apylinkėms,
todėl segregaciją atspindinčių rodiklių skaičiavimai kaip erdvinės analizės metodas
yra mažiau informatyvus. Rinkimų apylinkės yra didelės ir jų ribos išlikusios dar
nuo anksčiau vykdytos apgyvendinimo sistemos reformos, todėl natūralu, kad šiose
didesnėse rinkimų apylinkėse yra kur kas mišresnė gyventojų socialinė ir tautinė
struktūra. Didėjančios izoliacijos indekso reikšmės centro dešinių jų ir NPP atžvilgiu
priemiestinėse Vilniaus MR dalyse rodo augančius skirtumus tarp naujai apgyventų
priemiestinių teritorijų gyventojų sociodemografi nės ir socioekonominės struktūros
ir, iš kitos pusės, periferinių regionų teritorijų, kuriose gyvena vyresni, žemesnio
socialinio statuso ir neretai lenkų tautybės asmenys.

36 pav. Gyventojų grupių, turinčių skirtingas politines preferencijas, izoliacijos indeksas
2000 m. ir 2012 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis)
Fig. 36. Index of isolation between groups of residents with different political preferences
(according to results of 2000 and 2012 Parliament elections (authors’ calculations based on
the data of The Central Electoral Commission)

NPP izoliacijos indekso augimo tendencija Vilniaus MR rodo, kad vis labiau didėja
tikimybė, kad čia svarbia socialinio ir politinio gyvenimo konfrontacijų priežastimi
gali tapti tautinių mažumų segregacija. Santykinai aukšta gyventojų, remiančių NPP,
erdvinė izoliacija suponuoja, kad Vilniaus MR rinkėjai gyvena greta kitų tas pačias
partijas remiančių gyventojų, todėl tikimybė, kad tokios nuostatos keisis dėl kaimynystės efekto, nėra didelė. Tokiomis sąlygomis galima tikėtis ir didėjančios politinio
lauko poliarizacijos, o tai gali kelti įvairaus pobūdžio politines įtampas priemiestinėse teritorijose. Kita vertus, regionuose su kitokia etnine struktūra NPP izoliacijos
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indeksai yra tik šiek tiek mažesni nei Vilniaus priemiesčiuose. Tai rodo, jog tautiniai
motyvai pasirenkant „alternatyvias“, „netradicines“ partijas yra greičiau antraeiliai, o
politinio lauko sąskaidą nulemia esminiai sociodemografiniai skirtumai regionuose.
Tautiniai skirtumai greičiau nulemia konkrečias „trečiojo kelio“ partijas, kurios bus
pasirenkamos rinkimų metu.
Segregacijos ir izoliacijos indeksų reikšmės LSDP atžvilgiu yra žemos visuose
trijuose tiriamuose metropoliniuose miestų regionuose, be to, nėra esminių skirtumų
atskirose regionų dalyse. Todėl galima daryti prielaidą, kad ta elektorato dalis, kuri
rinkimuose savo politines preferencijas skiria LSDP, gyvena įvairiausiose miestų vietose ir pasižymi skirtingu socialiniu statusu. Tokie SI ir II analizės rezultatai patvirtina
ankstesnių tyrimų išvadas (Baranauskaitė, Tučas, 2014), kad ši politinė partija neturi
aiškaus elektorato bent jau Lietuvos metropoliniuose regionuose (Vyriausioji rinkimų
komisija, 2016).
Gyventojų, kurie savo politines preferencijas skiria centro dešiniosioms politinėms
partijoms, izoliacijos indekso reikšmė Vilniaus miesto centrinėje dalyje 2012 m. sumažėjo ir tai gali būti paaiškinama kaip džentrifikacijos proceso padarinys, kai aukštesnio
socialinio statuso asmenų grupės keliasi gyventi į anksčiau skurdžiomis laikytas centrines miesto erdves. Kitų politinių partijų (pavyzdžiui, LSDP) erdvinė izoliacija yra
menka ir 2012 m. visuose trijuose MR sumažėjo beveik per pusę. Tai rodo, kad metropolinių regionų rinkėjai vis menkiau palaikė šią partiją, todėl likę jos rėmėjai gyvena
vis mažiau izoliuotai nuo kitų partijų rėmėjų.
Segregacijos indekso analizė rodo gana tolygų paramos politinėms partijoms pasiskirstymą metropoliniuose regionuose, išskyrus suburbanizacijos proceso apimtas teritorijas, ypač Vilniuje. Visuose trijuose regionuose netolygiausiai pasiskirstę ir labiausiai izoliuoti yra centro dešiniąsias politines partijas palaikantys rinkėjai, nors ir šiuo
atveju dėl pakankamai didelio analizuojamo teritorinio vieneto segregacijos indeksai
nėra aukšti. Šiek tiek tolygiau pasiskirstę netradicines politines partijas palaikantys
rinkėjai, o palaikantys socialdemokratų partiją, priešingai, gyvena vis tolygiau. Augančių socioerdvinių skirtumų kontekste toks tolygumo didėjimas leidžia daryti prielaidą, jog socialiai labiau pažeidžiamos grupės, susitelkusios mažiau patrauklesnėse
vietose, vis labiau renkasi alternatyvias, netradicines politines partijas. Taigi segregacijos indeksų analizės rezultatai taip pat patvirtina ir elektorinės elgsenos teorijų teiginius, kad rinkėjai yra linkę koncentruotis ir gyventi tarp panašių į save (ekonominiu,
demografiniu, tautiniu aspektu) asmenų. Naujai besiformuojančios Lietuvos didžių jų
miestų priemiestinės zonos, kurios pasižymi ryškiausiu suburbanizacijos procesu, yra
akivaizdžiausias tokios gyventojų koncentracijos pavyzdys. Be to, gyventojų palankumo centro dešiniosioms politinėms partijoms teritorinė raiška laike ir erdvėje aiškiai
atitinka šių regionų socioerdvinę diferenciaciją.

5.2. POLITINĖ REZIDENCINĖ DIFERENCIACIJA –
KARTOGRAFINĖS ANALIZĖS REZULTATAI
Kiekybinė erdvinės gyventojų elektorinės diferenciacijos analizė atskleidė gana
tolygų įvairių politinių partijų grupių rėmėjų pasiskirstymą, kurio pagrindinės erdvinės charakteristikos atitinka anksčiau nustatytas erdvinės sociodemografinės diferenciacijos tendencijas. Kita vertus, analizės rezultatai (indeksų reikšmės) leidžia
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teigti, kad dėl analizės vieneto didumo faktinis politinės diferenciacijos laipsnis šiuo
atveju yra iš dalies užmaskuojamas. Iš gautų rezultatų galima spręsti apie vykstančių
procesų tendencijas skirtingose erdvėse, bet sunku tiksliai įvertinti erdvinių pokyčių
laipsnį ir pobūdį. Siekiant aiškiau suvokti Lietuvos metropolinių miestų regionų politinio lauko kaitos ypatumus, šiame tyrime yra pasitelkiamas kartografinės analizės
metodas.
Lietuvoje, kaip, beje, ir daugelyje kitų valstybių, vienas iš akivaizdžiausių politinio
aktyvumo veiksnių – išsilavinimas. Rinkėjai, pasižymintys aukštesniu išsilavinimu,
yra labiau linkę dalyvauti politiniame gyvenime ir dažniausiai yra kur kas aktyvesni rinkimuose. Ir atvirkščiai – rinkėjai, turintys žemesnį išsilavinimą, nėra linkę taip
aktyviai dalyvauti rinkimuose kaip priešingo socialinio statuso rinkėjai. Taigi, galima
daryti prielaidą, kad gyventojų rinkiminio aktyvumo ir dalyvavimo šalies politiniame
gyvenime procesas yra įvairių veiksnių visuma, kurią daugeliu atvejų sąlygoja socialinė padėtis ir aplinka, kurioje gyvenama. Dėl šių priežasčių pradedant analizuoti rinkėjų politinių preferencijų erdvinę diferenciaciją naudinga pažvelgti į rinkėjų aktyvumo
erdvinę diferenciaciją. Rinkėjų aktyvumas rinkimuose yra neabejotinai sietinas su jų
politinių interesų ir preferencijų išraiška. Rinkėjų aktyvumo palyginimas 2000 m. ir
2012 m. Seimo rinkimuose leidžia ne tik kalbėti apie rinkėjų aktyvumo kaitą, bet ir
daryti išvadas apie gyventojų sociodemografinės sudėties kaitą, nes sociodemografinės charakteristikos, kaip jau įrodė ankstesni tyrimai (Baranauskaitė ir kt., 2015), daro
įtaką rinkėjų politiniam elgesiui.
Visuose metropoliniuose regionuose fiksuoti ryškūs rinkėjų aktyvumo erdviniai
skirtumai ir jų kaita 2000–2012 m. (37 pav.). Dalyvavusių rinkimuose rinkėjų dalis
skirtingose MR rinkimų apylinkėse skiriasi kelis kartus, o ryškiausi aktyvumo erdviniai pokyčiai vėl fiksuojami sparčiausiai sociodemografiniu požiūriu kintančiame
Vilniaus MR. Čia matomi itin ryškūs skirtumai tarp rinkėjų aktyvumo 2000 m. ir
2012 m. Čia taip pat fiksuojami itin ryškūs aktyvumo sklaidos pokyčiai. Aktyviausiai
rinkėjai dalyvavo rinkimuose ten, kur vyko intensyviausi suburbanizacijos procesai,
ir ten, kur telkėsi turtingesni, labiau išsilavinę visuomenės sluoksniai. Šis skirtumas
matomas ir miesto savivaldybės ribose, ir periferinėse MR dalyse. 2000 m. didžiausias
rinkėjų aktyvumas buvo fiksuojamas miesto centrinėje dalyje, o periferinės regiono
dalys pasižymėjo kur kas mažesniu rinkiminiu aktyvumu. 2012 m. Seimo rinkimuose
gyventojų aktyvumo erdvinė raiška demonstruoja smarkiai pakitusią erdvinę rinkėjų
aktyvumo diferenciaciją, kurią galima sieti ne tik su politiniais procesais, bet ir miesto plėtros procesu. Vilniaus miesto centrinė dalis, kaip ir ankstesniuose rinkimuose,
išliko aktyvi, tačiau 2012 m. šis aktyvumas šiek tiek sumažėjo. Tačiau matomas išaugęs rinkėjų aktyvumas pakraštinėse šiaurinėse miesto savivaldybės ribose bei labai
išaugęs rinkėjų aktyvumas priemiestinėse bei periferinėse Vilniaus MR dalyse, ypač
šiaurės vakarinėje MR dalyje. Tai intensyviausios suburbanizacijos kryptis, todėl galima kelti hipotezę, jog suburbanizacijos procesas socioetniškai kontrastingose erdvėse
sukelia tam tikras politines įtampas, skatinančias tiek naujas, tiek senesnes bendruomenes aktyviau įsitraukti į rinkimų procesą. Klaipėdos ir Kauno MR atvejais tokio
ryškaus aktyvumo šuolio priemiesčių plėtros zonoje nepastebėta (37 pav.).
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37 pav. Rinkiminis aktyvumas 2000 m. ir 2012 m. Seimo rinkimuose (pagal Vyriausiosios
rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 37. Voter turnout in 2000 and 2012 Parliament elections (authors’ calculations based
on the data of The Central Electoral Commission)

Socioerdvinės gyventojų transformacijos, daugiausia vykstančios dėl išaugusių vidinių migracijų metropoliniuose regionuose, keičia visų MR sociodemografinę struktūrą ir tai neišvengiamai daro įtaką politinio lauko struktūrai. Netolygus gyventojų
grupių persiskirstymas teritorijoje prisideda prie netolygaus rinkėjų politinių preferencijų teritorinio pasiskirstymo. Vilniaus MR atvejis išsiskiria ne tik sparčiausiai Lietuvoje vykstančiais suburbanizacijos proceso mastais, bet ir didžiausia lenkų tautybės
gyventojų koncentracija. O kaip rodo ankstesni tyrimai (Ubarevičienė ir kt., 2015),
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lenkų tautybės rinkėjai yra itin aktyvūs rinkimuose ir daugeliu atvejų savo politines
preferencijas skiria lenkų tautinei mažumai atstovaujančiai partijai – Lietuvos lenkų
rinkimų akcijai (LLRA). Po 2009 m. sėkmingų LLRA rinkimų į Europos Parlamentą
lenkų tautybės rinkėjai itin suaktyvėjo ir 2012 m. Seimo rinkimuose jų aktyvumas
buvo labai išaugęs (Baranauskaitė, Tučas, 2014). Kita vertus, aktyvumo skirtumų kartoschema rodo, kad didžiausias aktyvumas yra ne ten, kur didžiausia lenkų tautinės
mažumos dalis, o ten, kur intensyviausia suburbanizacija, taigi ir kova dėl politinės
lyderystės, nors tai ir nėra itin aktualu Seimo rinkimų metu.
Nors Klaipėdos MR taip pat gyvena nemažai tautinių mažumų gyventojų, tačiau,
priešingai nei Vilniaus MR, Klaipėdos MR tautinis faktorius nedaro reikšmingos įtakos rinkėjų politinėms preferencijoms (Baranauskaitė ir kt., 2015) ar jų rinkiminiam
aktyvumui. Tačiau pastebima aiški gyventojų rinkiminio aktyvumo diferenciacija
pagal jų socioekonominius ir sociodemografinius bruožus. Aktyviausiai Klaipėdos
miesto savivaldybėje rinkimuose dalyvauja šiaurinės miesto dalies rinkėjai, kurie
pasižymi aukštesniu socialiniu statusu – yra įgiję aukštesnį išsilavinimą, darbo
rinkoje užima aukštesnio išsilavinimo reikalaujančias darbo vietas. 2012 m. Seimo
rinkimuose Klaipėdos miesto savivaldybė aiškiai diferencijavosi į dvi dalis: aktyviai rinkimuose dalyvavusią šiaurinę miesto dalį ir pasyviau rinkimuose dalyvavusią pietinę, kurioje, kaip buvo nustatyta 3 šios monografijos dalyje, buvo daugiau
žemesnio išsilavinimo, vyresnio amžiaus, žemesnio profesinio statuso gyventojų.
Atkreipus dėmesį į periferines Klaipėdos MR dalis matyti, kad 2012 m. gyventojų
rinkiminis aktyvumas, lyginant su 2000 m., sumažėjo. Tačiau tik kai kuriose rinkimų apylinkėse aktyvumas buvo itin mažas. Daugelyje regiono rinkimų apylinkių jis
išliko panašus kaip ir šalies vidurkis.
Kauno MR pasižymi gana didele rinkiminio aktyvumo erdvine fragmentacija visame regione. Tai reiškia, kad greta esančiose skirtingose rinkimų apylinkėse gyvena
asmenys, pasižymintys skirtingu politiniu aktyvumu. 2000 m. Seimo rinkimuose ypač
didele rinkiminio aktyvumo įvairove išsiskiria Kauno miesto savivaldybė. 2012 m.
situacija pasikeitė, ir pastebima, kad Kauno MR didžiausias rinkiminis aktyvumas
glaudžiai koreliuoja su rinkėjų socioekonominiu statusu. Jaunesni, gaunantys didesnes
pajamas asmenys, darbo rinkoje užimantys aukštesnes pozicijas dažniausiai yra ir politiškai aktyvūs rinkėjai, o Kauno MR rinkiminis aktyvumas atspindi ir intensyvios
miesto plėtros kryptis.
Apibendrinant gyventojų rinkiminio aktyvumo teritorinę diferenciaciją Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropoliniuose regionuose, galima sakyti, kad teritoriškai diferencijuotas ir kai kuriose MR dalyse labai išaugęs rinkiminis aktyvumas
rodo kintančią politinio lauko struktūrą ne tik metropoliniuose regionuose, bet ir
visoje Lietuvoje.
Gyventojų persiskirstymas teritorijoje lemia ir kintančią gyventojų politinių preferencijų teritorinę diferenciaciją, kurią dažnai galima sieti su jų socioekonominėmis
charakteristikomis. Toliau šiame skyriuje bus analizuojamos rinkėjų politinių preferencijų erdvinės charakteristikos. Šiame darbe nesiekiama paaiškinti visų iliustruotų
procesų, nes kiekvienoje rinkimų apylinkėje tiek esama situacija, tiek jos pokyčiai gali
būti nulemiami atskirų labai lokalių veiksnių (pavyzdžiui, tam tikros partijos kandidato kilmės vieta ar pan.). Šiuo atveju siekiama pastebėti esamą erdvinę situaciją ir bendrąsias pokyčių tendencijas kintančių sociodemografinių struktūrų kontekste. Lokalių
veiksnių analizei reikėtų skirti atskirą tyrimą.
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Liberalias ir nuosaikiai konservatyvias politines partijas Lietuvoje dažniau yra
linkę remti rinkėjai, kuriuos galima apibūdinti kaip įgijusius aukštesnį išsilavinimą,
gaunančius didesnes pajamas, jaunesnius ir politiškai aktyvius (Gaidys, 2014). Būtent
tokių charakteristikų gyventojai aktyviausiai dalyvauja ir suburbanizacijos procesuose. Taigi, rezidencinės diferenciacijos pokyčiai, daugeliu atvejų siejami su miesto plėtros procesu, gali būti geriausiai identifikuojami analizuojant centro dešinių jų politinių jėgų populiarumo kaitą. Kuo didesnė koncentracija asmenų, pasižyminčių šiomis
sociodemografinėmis ir socioekonominėmis charakteristikomis, tuo didesnis centro
dešiniojo politinio bloko palaikymas (Baranauskaitė ir kt., 2015).
Vilniaus MR rinkėjai yra labiausiai diferencijuoti, čia telkiasi tiek turtingiausi šalies
gyventojai, tiek žemesnių pajamų, tradiciškai skurdesnėse periferijose, rinkėjai. Tokia
situacija paaiškina, kodėl Vilniaus MR būdinga ryškiausia politinių preferencijų erdvinė diferenciacija (38 pav.). Akivaizdu, kad sostinė yra ir bus didžiausiu traukos centru,
kuriame koncentruojasi dauguma mokslo institucijų, vyriausybinių ir nevyriausybinių
organizacijų, verslo centrų, todėl natūralu, kad Vilnius pritraukia geriau apmokamą darbo jėgą, lyginant su periferinių, kaimiškųjų regionų gyventojais. Vilniaus gyventojų politinės preferencijos aiškiai atsispindi Seimo rinkimų rezultatuose – dauguma aukštesnio
socialinio statuso asmenų yra linkę savo balsus skirti centro dešiniosioms politinėms
jėgoms.
Rinkėjų politinių preferencijų centro dešiniosioms politinėms jėgoms teritorinės
diferenciacijos tendencijos panašios visuose trijuose Lietuvos metropoliniuose miestų
regionuose (38 pav.). Vilniaus ir Klaipėdos metropolinių regionų gyventojų socioekonominės ir sociodemografinės charakteristikos yra panašesnės, todėl rinkėjų politinių
preferencijų teritorinė raiška taip pat turi bendrų bruožų ir yra gana aiškiai diferencijuota. Tik Vilniaus regione galima išskirti svarbų vaidmenį vaidinančią tautinę gyventojų sudėtį. Ne lietuvių tautybės gyventojų pasiskirstymo teritoriniai ypatumai daro
didelę įtaką elektorinei teritorinei diferenciacijai. Tačiau, nepaisant to, kad Vilniaus
regiono periferijoje dominuoja lenkų tautybės asmenys, o Klaipėdos regione – lietuviai, paramos centro dešiniosioms politinėms partijoms palaikymo erdvinės kaitos
tendencijos yra labai panašios. Todėl galima teigti, kad centro dešinių jų partijų palaikymui svarbesnės yra ne etninės, o socioekonominės elektorato charakteristikos (bent
jau labiau kaimiškose erdvėse).
Panašios, bet ne taip aiškiai išreikštos tendencijos matomos ir Kauno regione (38
pav.). Periferinėje Kauno metropolinio regiono dalyje parama centro dešiniosioms politinėms partijoms mažėja ir regiono elektorinė struktūra tampa panašesnė į kitų dviejų
MR. Nors erdvinė politinių preferencijų diferenciacija Kauno MR yra mažesnė, tačiau
taip pat gana aiškiai susijusi su sociodemografine miesto erdvės diferenciacija. Visame
Kauno regione buvusios populiarios centro dešiniosios partijos (visų pirma TS-LKD)
netenka populiarumo ir tai rodo, kad tradicinis balsavimas už konkrečią politinę jėgą
turi vis mažesnę reikšmę, o rinkėjų politinėms preferencijoms vis didesnę įtaką daro
jų socioekonominės ir sociodemografinės charakteristikos. Suburbanizacija Vilniuje ir
Klaipėdoje didino palaikančių centro dešiniąsias politines partijas dalį periferiniuose
regionuose, o Kaune ji akivaizdžiai mažėjo (38 pav.). Šių tendencijų rezultatas – centro
dešinių jų partijų palaikymo erdvinė struktūra visuose MR supanašėjo, visais trimis
atvejais iš esmės atitikdama sociodemografines regionų erdvines struktūras. Kadangi
Vilniuje šios struktūros pasižymi ryškiausiais kontrastais, tai ir šių partijų palaikymo
erdvinė poliarizacija yra ryškiausia.
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38 pav. Rinkėjų politinės preferencijos centro dešiniosioms politinėms partijoms 2000 m. ir
2012 m. Seimo rinkimuose (pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 38. The voters’ political preferences towards centre-right parties in 2000 and 2012
Parliament elections (authors’ calculations based on the data of The Central Electoral
Commission)

Vilniaus regione centro dešiniosios partijos 2000 m. Seimo rinkimuose Vilniaus
mieste didesnės paramos sulaukė iš centrinės ir vakarinės miesto dalių rinkėjų (Karoliniškių, Justiniškių, Fabijoniškių, Žirmūnų, Senamiesčio, Naujamiesčio sen.). Šiose
Vilniaus miesto dalyse gyventojų daugumą sudarė aukštesnio išsilavinimo, daugiausia lietuvių tautybės asmenys, todėl jų politinės preferencijos gana aiškiai atsispindi
elektorinėje struktūroje kaip didesnės paramos centro dešiniosioms partijoms arealas.
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Priešingos tendencijos buvo nustatytos priemiestinėse teritorijose. Seimo rinkimuose
už centro dešiniąsias partijas buvo balsuojama dar gana pasyviai, nes suburbanizacijos
procesas buvo tik prasidėjęs. Tai rodo, kad suburbanizacija iki 2000 m. buvo dar nespėjusi smarkiai pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės šiaurinės dalies ir jai gretimų
priemiestinių teritorijų gyventojų sudėties.
Vilniaus MR, 2012 m. Seimo rinkimų duomenimis, situacija gerokai pakito. Buvo
nustatytos smarkiai išaugusios rinkėjų politinės preferencijos centro dešiniosioms
politinėms partijoms ne tik centrinėje ir vakarinėje Vilniaus miesto dalyse (jau 2000 m.
Seimo rinkimuose išryškėjo santykinai didesnės paramos centro dešiniosioms politinėms
partijoms regionas), bet ir šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje. Rinkėjų parama centro
dešiniosioms partijoms išaugo ne tik Vilniaus miesto savivaldybės ribose, bet sparčiai
išsiplėtė į šiaurinę ir šiaurės vakarinę priemiestinę Vilniaus regiono dalį. Daugelyje
Vilniaus m. centrinės, vakarinės, šiaurinės dalių bei joms gretimų priemiestinių teritorijų
rinkimų apylinkių 2012 m. Seimo rinkimuose fiksuojamas tiek bendras, tiek santykinis
(lyginant su visos Lietuvos tendencijomis) centro dešiniųjų partijų populiarumo
augimas. Šiose Vilniaus miesto ir jo priemiestinės zonos dalyse santykinai didesnę
gyventojų dalį (lyginant Vilniaus MR kontekste) sudaro tipinis liberalų ir Tėvynės
są jungos elektoratas – įgiję aukštesnį išsilavinimą, lietuvių tautybės, vadovaujančias
pareigas darbo rinkoje užimantys asmenys. Balsiai, Verkiai, Zujūnai, Tarandė,
Antaviliai, Avižieniai ir kt. priemiestinės gyvenvietės tapo Vilniaus miesto regiono
dalimi, o jų gyventojų daugumą sudaro didesnes pajamas gaunantys, lietuvių tautybės
ir aukštą jį išsilavinimą įgiję asmenys. Todėl akivaizdu, kad vykstantys urbanizacijos
ir suburbanizacijos procesai yra aiškiai matomi rinkimų rezultatų teritoriniame pasiskirstyme. Menko centro dešinių jų politinių jėgų populiarumo priežastys rytinėje
ir pietinėje miesto dalyse bei Vilniaus MR pakraščiuose susijusios su šių teritorijų
sociodemografine sudėtimi. Panašios tendencijos būdingos daugelio demokratinių šalių didmiesčių skurdesnėms dalims (Kaufmann, 2004).
Klaipėdos MR buvo nustatytos panašios politinės diferenciacijos tendencijos kaip
ir Vilniaus MR. 2000 m. Seimo rinkimų rezultatų teritorinė politinė diferenciacija
Klaipėdos regione yra kur kas mažesnė nei 2012 m. 2000 m. Seimo rinkimų duomenimis, už centro dešiniąsias partijas aktyviau balsavo Klaipėdos miesto savivaldybės
centrinės dalies bei priemiestinės zonos šiaurės rytinės dalies (Sendvario sen.) rinkėjai.
Tačiau didžiausios paramos centro dešiniosios partijos sulaukė Klaipėdos miesto savivaldybės šiaurinėje dalyje (Melnragė ir Giruliai), kurioje yra prestižiniai gyvenamieji
rajonai, o tai lemia aukšto socialinio statuso (aukštą jį išsilavinimą turintys, didesnes
pajamas gaunantys) gyventojų daugumą šioje miesto dalyje.
2012 m. Seimo rinkimų rezultatai Klaipėdos regione, kaip ir Vilniaus regiono atveju,
rodo labai pakitusią rinkėjų politinių preferencijų teritorinę raišką, kuri pasireiškia
išaugusiais vidiniais skirtumais regione, nors, kita vertus, beveik visur išauga ir rinkėjų
preferencijos centro dešiniosioms partijoms. Klaipėdos regiono gyventojų migraciniai
srautai 2000–2012 m. laikotarpiu į prestižines miesto dalis ir priemiestines teritorijas
dar labiau išryškino sociopolitinį Klaipėdos MR struktūros netolygumą, kuris aiškiai
matomas 2012 m. Seimo rinkimų rezultatų teritorinėje raiškoje. Lyginant su 2000 m.,
Klaipėdos priemiestinėje zonoje politinės gyventojų preferencijos centro dešiniosioms
partijoms gerokai išaugo ir ši tendencija neabejotinai sietina su gana intensyviu
suburbanizacijos procesu, kuriame dalyvauja turtingesni visuomenės sluoksniai.
Aukštesnį socialinį statusą turintys rinkėjai, kurių didesnioji dalis Klaipėdos regione
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susikoncentravusi šiaurinėje miesto dalyje (Melnragė, Giruliai) bei šiaurinėje,
rytinėje ir pietrytinėje priemiestinės zonos dalyse (Kretingalės, Sendvario, Dovilų
sen.), labiau linkę remti TS-LKD ir liberalių pažiūrų politines partijas, o priešingus
sociodemografinius rodiklius turintys asmenys – žemesnio išsilavinimo, santykinai
dažniau ne lietuvių tautybės, žemesnės kvalifikacijos, kurių didesnioji dalis gyvena
pietinėje miesto savivaldybės ir periferinėse Klaipėdos regiono seniūnijose, yra linkę
rinkimuose balsuoti už kitas politines jėgas (centro kairiojo politinio bloko) arba yra
politiškai neaktyvūs ir rinkimuose nedalyvauja.
Kauno MR, lyginant su Vilniumi ir Klaipėda, yra išskirtinai lietuviškas (išskyrus kelias
mažas gyventojų surašymo apylinkes Jonavos r. sav.). Remiantis 2000 m. ir 2012 m. Seimo
rinkimų duomenimis, Kauno regione rinkėjų politinių preferencijų teritorinė diferenciacija
keitėsi nedaug, nors regione išryškėjo auganti rinkėjų politinė erdvinė diferenciacija.
Intensyvios priemiesčių plėtros apylinkėse (miesto vakarinėje dalyje), prestižinėse
miesto centrinėse vietose parama centro dešiniosioms partijoms santykinai išaugo,
o priemiesčiuose – mažėjo. Kauno miesto erdvei, panašiai kaip ir Vilniuje, būdinga
didelė politinio lauko fragmentacija (mozaikiškumas), kai šalia esančiose apylinkėse pastebimos priešingos tendencijos. Paramos centro dešiniosioms partijoms erdvinė
diferenciacija vis labiau atitinka sociodemografinę miesto rezidencinę diferenciaciją;
tai leidžia teigti, jog rinkėjų preferencijoms vis didesnę įtaką daro ne tradicijos, o jų
socioekonominė padėtis.
Kauno regione suburbanizacijos procesas taip pat yra gana intensyvus, tačiau centro
dešiniųjų partijų palaikymo augimas mažiau pastebimas. Tai galima sieti su buvusiu,
galimai „per dideliu“, šių partijų populiarumu tarp žemesnio socioekonominio statuso
Kauno gyventojų. Dažnai tokie gyventojai ima remti kitas politines partijas (tokias kaip
„Drąsos kelias“). Kauno regione suburbanizacijos paliestų teritorijų gyventojų politinė
elgsena kiek skiriasi nuo Vilniaus ir Klaipėdos suburbanizacijos apimtų regiono dalių
gyventojų politinės elgsenos. O Kauno regiono šiaurinėje dalyje rinkėjų politinėms preferencijoms nemažos įtakos turi ir teritorinis kaimynystės faktorius („kaimynystės efektas“) – kaimyninėje Kėdainių r. savivaldybėje itin populiari Darbo partija.
2000 m. Seimo rinkimuose rinkėjų parama LSDP Vilniaus mieste buvo gana menka, gerokai mažesnė nei daugumoje kitų Lietuvos savivaldybių (Vyriausioji rinkimų
komisija, 2016). 2012 m. Seimo rinkimuose parama LSDP visame Vilniaus regione,
kaip ir daugumoje kitų Lietuvos savivaldybių, išaugo, o nuokrypis nuo Lietuvos vidurkio šiek tiek sumažėjo. Abiejų rinkimų atveju paramos LSDP teritorinė diferenciacija
Vilniaus MR ganėtinai menka, ypač per 2012 m. rinkimus. Kiek didesniu palaikymu
abiejų rinkimų atveju išsiskiria centrinės sovietinių daugiabučių dominuojamos rinkiminės apylinkės centrinėje MR dalyje. Tai vis tik rodo, kad ir šios partijos rinkėjams
yra būdingi tam tikri, nors ir menkiau išreikšti sociodemografiniai bruožai (kitaip
palaikymas nesiskirtų arba varijuotų laike labiau) (39 pav.). Nors, kaip buvo minėta, LSDP Vilniaus regione nėra populiari, tačiau gyventojai, teikiantys savo politines
preferencijas šiai partijai, neretai yra ne lietuvių tautybės asmenys, todėl tikėtina, kad
ir taip nedidelį LSDP populiarumą mažina LLRA populiarumo augimas, kuomet šiai
partijai savo balsus skiria tautinių mažumų elektorato dalis. Tikėtina, kad būtent dėl
šios priežasties suburbanizacijos įtaka šios partijos palaikymo erdvinei sklaidai įtakos
nedaro, nes NPP partijas (konkrečiai LLRA) remiančius gyventojus keičia ar papildo
rinkėjai, palaikantys centro dešiniąsias.
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39 pav. Rinkėjų politinės preferencijos Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP)
2000 m. ir 2012 m. Seimo rinkimuose (pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 39. The voters’ political preferences towards Lithuanian Social Democratic Party in
2000 and 2012 Parliament elections (authors’ calculations based on the data of The Central
Electoral Commission)

Kauno miesto regione LSDP palaikymui būdingos panašios erdvinės charakteristikos – menka diferenciacija ir žemesnis už šalies vidurkį bendras LSDP populiarumas,
nors bendras šios partijos palaikymas menkiau skiriasi nuo šalies vidurkio (šio miesto sociodemografinė struktūra taip pat artimesnė šalies vidurkiui) (39 pav.). 2000 m.
Kauno MR buvo tik kelios rinkimų apylinkės (miesto centrinėje dalyje ir kai kuriose
regiono periferinėse dalyse), kurių gyventojai palaikė LSDP vos keliais procentiniais
99

LIETUVOS METROPOLINIAI REGIONAI

punktais aktyviau nei šalies vidurkis, o visas likęs regionas pasižymėjo mažesne parama
šiai partijai. 2012 m. Seimo rinkimo rezultatai rodo, kad tolimesnėse suburbanizacijos
zonose – vakarinėje (Zapyškio sen.) ir pietrytinėje (Taurakiemio sen.) Kauno MR dalyse
parama šiai partijai stipriai išaugo. Menkiau urbanizuotose teritorijose, kur daugumą dar
sudaro senosios gyventojų bendruomenės, imama balsuoti panašiai kaip ir kitose Lietuvos periferinėse vietovėse, o buvusi tradicinė parama Tėvynės sąjungai mažėja.
Klaipėdos MR, priešingai nei Vilniuje ar Kaune, santykinė parama LSDP sumažėjo, taip dar labiau nukrypdama nuo šalies vidurkio. Taip pat beveik visiškai išnyko
palaikymo erdviniai skirtumai ir LSDP didesnės paramos sulaukė tik mažiau suburbanizacijos paliestose rinkimų apylinkėse Gargžduose (vakarinė, industrializuota dalis)
ir Žalgirio seniūnijoje.
Lietuvos socialdemokratų partija, įtakingiausia centro kairės politinio bloko
atstovė ir 2012 m. įtakingiausia Lietuvos politinė partija, Lietuvos didžių jų miestų
metropoliniuose regionuose yra santykinai mažiau populiari (Klaipėdoje, Kaune ir
ypač – Vilniuje) ir lyderiaujančias pozicijas užleidžia kitoms politinėms partijoms.
Gana tolygi LSDP rinkėjų dalis įvairios sociodemografinės sudėties seniūnijose iš
dalies patvirtina ankstesnių tyrimų išvadas (Gaidys, 2004; Ramonaitė, 2007), kad
LSDP sulaukia rinkėjų paramos beveik vienodai tarp kaime ir mieste gyvenančių
rinkėjų, valstybės tarnautojų ir specialistų, nekvalifikuotų darbininkų ir pensinio
amžiaus asmenų. Kita vertus, mūsų tyrimai rodo, kad LSDP rinkėjai skiriasi nuo
kitų partijų palaikytojų, tik šis skirtumas kartografiškai gali būti patvirtinamas ne
sociodemografiniais (nors jie taip pat galimi), bet gyvenamosios vietos skirtumais.
LSDP pastebimai labiau palaikoma demografiniu požiūriu „stabilesnėse erdvėse“ –
tai tolimieji priemiesčiai ir sovietinių daugiabučių erdvės.
Kaip jau minėta, netradicinės politinės partijos reprezentuoja specifinės visuomenės grupės lūkesčius ir šios politinės partijos nepasižymi aiškia ekonomine ideologija (Ramonaitė ir kt., 2014). Užsienio literatūroje jau kuris laikas tokios gyventojų
politinės preferencijos netradicinėms partijoms yra vadinamos „protesto balsais“
(Bjørklund, 2007; Erlingsson, Persson, 2011). „Protesto balsai“ pasižymi tuo, kad jie
iškelia vienos specifinės problemos svarbą, kuri būna aktuali konkrečioje visuomenės grupėje, kitaip tariant – „protesto balsai“ parodo konkrečios visuomenės grupės
nepasitenkinimą esama padėtimi. Dėl šių priežasčių ganėtinai sudėtinga metodiškai
susieti asmenis, kurie palaiko netradicines politines partijas, su jų sociodemografinėmis ir socioekonominėmis charakteristikomis. Anksčiau atliktas tyrimas (Baranauskaitė ir kt., 2015) parodė, kad parama netradicinėms politinėms partijoms auga
periferiniuose šalies regionuose ir ji itin išryškėja ten, kur elektoratas pasižymi didžiausiais socioekonominiais ir etniniais skirtumais. Lietuvos metropoliniuose regionuose labiausiai išsiskiria Vilniaus MR (40 pav.). Kita vertus, Vilniaus regione paramą netradicinėms politinėms partijoms didina rinkėjų preferencijos LLRA. Kitaip
sakant, teoriškai dalis rinkėjų, kurie pagal savo socioekonominį statusą kitu atveju
balsuotų už kitus partijų blokus, dėl savo etninės priklausomybės renkasi būtent
LLRA. Ši politinė partija daugeliu atvejų reprezentuoja lenkais ar rusais (mažesnė dalis)
save laikančių asmenų interesus. Kartografinė analizė rodo ne tik paramą netradicinėms
politinėms partijoms, bet taip pat ir paramą LLRA, kuri yra įtakingiausia Lietuvos tautinių mažumų partija. Kad paramos NPP Vilniaus MR grafinė raiška iš esmės atitinka
sociodemografinę regiono struktūrą rodo, jog yra labai didelė tikimybė, kad ir šiuo atveju
rinkėjų sociodemografinės, bet ne tik etninės charakteristikos vaidina svarbų vaidmenį
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pasirenkant „protesto balsų“ partijas rinkimų metu (40 pav.). Kad bloko partijų palaikymas čia santykinai daug aktyvesnis nei kitų MR periferinėse dalyse rodo, jog ir
tautiniai motyvai yra svarbūs, nors šiuo atveju reikia įvertinti ir tai, kad sociodemografi niai (ekonominiai) skirtumai MR viduje (poliarizacija centro–periferijos atžvilgiu) yra daug didesni.

40 pav. Rinkėjų politinės preferencijos netradicinėms politinėms partijoms (NPP) 2000 m. ir
2012 m. Seimo rinkimuose (pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 40. The voters’ political preferences towards non-traditional political parties in 2000
and 2012 Parliament elections (authors’ calculations based on the data of The Central
Electoral Commission)
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Nepaisant reikšmingo rinkėjų socioekonominio faktoriaus įtakos Vilniaus regiono
politinei struktūrai, etninė dimensija išlieka svarbiu faktoriumi (ne tik Vilniaus regione, bet ir visoje pietryčių Lietuvoje). Wolfinger (1965) pastebėjo, kad etninė dimensija turi didelę reikšmę politikoje ir gali daryti reikšmingą įtaką gyventojų rinkiminei
elgsenai. Kita vertus, kitos (ne lenkų) tautinės mažumos, kaip, beje, ir dalis lietuvių
tautybės rinkėjų, kurie nėra įgiję aukštojo išsilavinimo, darbo rinkoje neužima aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, dažnai balsuoja už netradicines ar centro
kairiąsias politines partijas (dažniausiai – Darbo partija (DP) ir „Tvarka ir teisingumas“ (PTT)) (Ramonaitė ir kt., 2014; Baranauskaitė, 2015). Mažiausias (net lyginant su
kitais miestais) šių partijų populiarumas fiksuojamas artimiausiuose Vilniaus centrui
priemiesčiuose, taip pat pačiame miesto centre (senamiestyje). Net tose Vilniaus MR
branduolio apylinkėse, kuriose tautinės mažumos sudaro nemenką dalį (iki ¼) gyventojų, NPP palaikymas 2012 m. buvo mažesnis nei Kauno mieste, kur tautinių mažumų
praktiškai nėra.
Kauno regione parama NPP pasižymi labai nedidele diferenciacija ir yra artima šalies vidurkiui. Erdvinė koreliacija su suburbanizacijos procesais ar sociodemografinių
charakteristikų skirtumais yra labai maža, panašiai kaip ir LSDP partijos atveju. Galima daryti prielaidą, kad abiejų šių blokų rėmėjai pasižymi įvairiomis sociodemografinėmis charakteristikomis. Klaipėdos metropolinis regionas pagal NPP populiarumo
teritorinę raišką 2012 m. tapo artimesnis Vilniaus MR, tik diferenciacijos laipsnis yra
menkesnis. Mažiausiai paramos šios partijos sulaukia „turtingiausiose“ ir labiausiai
suburbanizacijos transformuotose erdvėse, o daugiausia – tolimojoje periferijoje (40
pav.) (Vyriausioji rinkimų komisija, 2016).
Kaip jau buvo minėta, analizuojant paramos NPP erdvinę diferenciaciją, galima
remtis tik kartografinės analizės rezultatais ir daryti hipotetinio pobūdžio išvadas, kurios būtų paremtos tik preliminariais gyventojų sociodemografinių ir socioekonominių
charakteristikų erdvinio pasiskirstymo dėsningumais. Tačiau akivaizdu, kad paramos
NPP kaita 2000 m. ir 2012 m. Seimo rinkimuose kardinaliausiai skiriasi labiausiai
kintančiose MR dalyse bei suburbanizacijos mažai paliestose teritorijose. Tačiau tai
buvo būdinga tik Vilniui ir Klaipėdai. Kauno mieste NPP partijų palaikymas neįgavo
aiškių erdvinės diferenciacijos dėsningumų (galimai tai „Drąsos kelio“, turėjusio didelį
populiarumą Kauno regione, įtaka).
Lietuvos didžių jų miestų plėtros procesai radikaliai keičia ne tik miesto savivaldybėje esančias erdves, bet ir aplinkinių savivaldybių teritorijas. Visi šie procesai aiškiai atsispindi elektorinėje metropolinių regionų struktūroje. Šio tyrimo rezultatai patvirtina ir ankstesnių tyrimų rezultatus (Leighley, Vedlitz, 1999; Gimpel ir kt., 2004;
Gaidys, 2014), todėl galima teigti, kad neabejotinai elektorinė gyventojų elgsena yra
susijusi su jų socioekonominiu statusu. Taip pat šio tyrimo rezultatai rodo, kad yra
stiprus ryšys tarp rinkėjų tautinės priklausomybės ir jų politinių preferencijų (ypač
Vilniaus MR atveju), tačiau, kaip teigiama ir kitų tyrimų (Hirch, 1968; Gainsborough,
2001; Walks, 2005, 2006) išvadose, negalima akcentuoti tik tautinės priklausomybės
svarbos, kadangi socioekonominės gyventojų charakteristikos daro vis didesnę įtaką
jų apsisprendimui. Galima daryti išvadą, kad gyventojai, pasižymintys panašiomis
socioekonominėmis ir sociodemografinėmis charakteristikomis, dažniausiai pasižymi ir panašiomis politinėmis preferencijomis bei elektorine elgsena. Visuose trijuose
metropoliniuose regionuose buvo nustatytos politinės gyventojų poliarizacijos tendencijos, tačiau Vilniaus MR išsiskyrė didžiausiomis reikšmėmis lyginant su Kauno
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ir Klaipėdos MR. Skirtumai tarp Lietuvos didžių jų miestų metropolinių regionų ir
kaimiškų jų bei periferinių Lietuvos dalių rodo vis labiau ryškėjantį skirtumą centro–
periferijos takoskyroje (socioekonominiu, sociodemografiniu ir politiniu aspektais).
Elektorinė Lietuvos metropolinių miestų regionų analizė parodė didelę ir augančią politinę takoskyrą tarp rinkėjų, kurie pasižymi priešingomis socioekonominėmis
charakteristikomis. Nuolat kintanti socioerdvinė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropolinių regionų struktūra pastebimai keičia politinio lauko struktūrą visuose analizuotuose metropoliniuose miestų regionuose. Aukštesnio socialinio statuso asmenų
koncentracija didina centro dešinių jų partijų populiarumą tiek intensyvios suburbanizacijos apimtose teritorijose, tiek atskirose centrinėse analizuojamų miestų apylinkėse, bet parama šioms partijoms santykinai nekinta erdvėse, kur socioekonominė ir
sociodemografinė gyventojų sudėtis yra stabili (stagnuojanti). Tokia situacija didina
politinio lauko diferenciaciją ir mozaikiškumą nagrinėjamose teritorijose. Ši diferenciacija labiausiai išreikšta per centro dešinių jų partijų palaikymo erdvinius skirtumus.
Į priemiestines bei prestižines centrų teritorijas persikelianti gyventi gyventojų dalis,
savo politines preferencijas teikianti centro dešiniosioms partijoms, yra kur kas labiau
segreguota nei kitos grupės.
Šis Lietuvos metropolinių miestų regionų tyrimas rodo, kad tiek sociodemografiniu ir socioekonominiu, tiek rinkėjų politinių preferencijų aspektais miestų ir jiems
gretimų teritorijų gyventojai yra panašūs, o metropoliniai regionai funkcionuoja kaip
gana vientisa teritorinė sistema, nors administraciniu požiūriu šie regionai nėra vientisi. Dabartinės administracinės ribos metropolinius regionus dalija aplink didmiesčius
esančioms savivaldybėms. Galiausiai dėl to dažnai kyla rinkimų teritorijos vientisumo problema – į vieną rinkimų apygardą sujungiamos teritorijos, kurių gyventojams
dažnai būdingos skirtingos politinės preferencijos, o tai savo ruožtu mažina rinkimų
apygardos rinkėjų atstovaujamumą politinėje arenoje. Todėl formuojant teritorinių
administracinių vienetų ribas (gyventojų surašymo, rinkimų apylinkių, seniūnijų, apygardų ir kt.) būtina atkreipti dėmesį į suburbanizacijos procesų paliestų priemiestinių
ir atokesnių kaimiškų apylinkių, kurios teisiškai nėra metropoliniams regionams priklausančios teritorijos, ribas.
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6. DAUGIADIMENSINIAI
SEGREGACIJOS ASPEKTAI LIETUVOS
METROPOLINIUOSE REGIONUOSE
Trečiosios monografijos dalies pirmuose skyriuose buvo atskleisti įvairūs Lietuvos
miestų regionus erdviškai diferencijuojančių segregacijos reiškinių aspektai. Nustatyta, kad mūsų metropoliniams regionams būdinga gana didelė ir auganti erdvinė sąskaida, kai skirtingos socialinės, etninės ar politinės grupės koncentruojasi skirtingose
miesto vietose. Tokia sąskaida būdinga daugeliui pasaulio, Europos ar Baltijos šalių
metropoliniams regionams. Jei ši sąskaida neįgauna ekstremalaus pobūdžio, ji nesukelia esminių socialinių problemų miestuose. Pavojingiausi segregacijos reiškiniai yra
tais atvejais, kai ši segregacija apima dideles miesto teritorijas ir įgauna ekstremalų
pobūdį (t. y. skirtingos grupės gyvena visai atskirai mieste), o skirtingų vietų gyventojai nebeturi lygių galimybių siekdami įgyvendinti savo tikslus (dalyvauti pilietinėje
visuomenėje) (van Kempen, Özüekren, 1998). Segregacija tampa dar pavojingesnė, kai
persidengia skirtingos jos dimensijos. Jei teritorinėje atskirtyje (mažiau patraukliose
vietose) gyvenančios socialinės grupės dar pasižymi ir skirtingomis etninėmis, religinėmis, rasinėmis charakteristikomis bei turi išskirtines politines preferencijas (kas,
žinoma, yra labai tikėtina tokiu atveju), tada socialinės segregacijos klausimai tampa
neatsiejami nuo diskriminacijos problemos, kuri, tikėtina, gali būti eksploatuojama
atskirų grupių politiniais ar kitokiais tikslais. Tipinis tokios segregacijos keliamų problemų pavyzdys Europoje yra Briuselio Molenbeko rajonas.
Ankstesniuose skyriuose pateikiami rezultatai, net be papildomos analizės, leidžia daryti prielaidas, jog Lietuvos regionuose, pasižyminčiuose mišria tautine sudėtimi, įvairūs segregacijos pjūviai gali persidengti. Peržvelgus 3, 4 ir 5 dalies paveikslus nesunku pastebėti, kad daugeliu atvejų jiems yra būdingas didelis panašumo
laipsnis, o tai leidžia tikėtis, jog socialinė segregacija turi gana ryškias etnines ir
politines dimensijas.

6.1. SOCIOETNINĖS SEGREGACIJOS DIMENSIJOS
Gyventojų erdvinės diferenciacijos tyrimas (3–5 dalys) atskleidė, kad Lietuvos metropolinių regionų rezidencinė struktūra yra labai netolygi ir šis netolygumas pasireiškia nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu šios gyventojų grupės išskiriamos. Šiame
skyriuje bus siekiama atskleisti ryšius tarp socioekonominės ir tautinės diferenciacijos.
Jei tokie ryšiai egzistuoja, galima teigti, kad skirtingos tautinės grupės užima skirtingas pozicijas darbo rinkoje (dirba skirtingos kvalifikacijos darbus) ir turi skirtingas pajamas. Tai taip pat reikš, kad nustatyta tautinė segregacija turi prielaidas didėti ir ateityje. 41 pav. vaizduojami žemo statuso gyventojų ir tautinių mažumų koncentracijos
skirtumai Vilniaus mieste. Net be papildomos erdvinės kiekybinės analizės akivaizdi
koreliacija tarp gyventojų socioekonominių charakteristikų ir etninės priklausomybės.
Ypač ji ryški lenkų etninės grupės atveju. Lenkų tautybės gyventojų koncentracijos erdviniai skirtumai beveik idealiai sutampa su žemo statuso profesijas turinčių gyventojų pasiskirstymu. Rusų pasiskirstymo erdvinės charakteristikos taip pat labai artimos
profesinių grupių pasiskirstymui.
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41 pav. Žemo statuso profesinių grupių gyventojų (kairėje) ir tautinių mažumų (dešinėje)
koncentracijos skirtumai Vilniaus miesto savivaldybėje 2011 m. (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 41. The distribution of low status occupational groups (left) and ethnic minorities (Poles
and Russians) in Vilnius city in 2011 (authors’ calculations based on the data of The Central
Electoral Commission)

Siekiant atskleisti skirtingų etninių grupių socialinių charakteristikų skirtumus, buvo
atlikta regresinė individualaus lygmens 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenų
analizė. Analizuotos trys skaitlingiausios tautinės grupės – lietuviai, lenkai ir rusai (asmenys, priskiriantys save šioms tautinėms grupėms). Šis tyrimas neatskleidžia erdvinių
tirtų reiškinių dimensijų, bet parodo skirtingų tautinių bendruomenių socioekonominius,
išsilavinimo ir gyvenamojo būsto skirtumus. Jei analizės rezultatai rodo, jog skirtingoms
etninėms grupėms būdingos skirtingos socialinės charakteristikos, galima tikėtis, kad ir
erdvinio išsidėstymo skirtumai jiems bus būdingi, nes skirtingos tautinės grupės galės
įsikurti skirtingo patrauklumo (kainos) vietose.
Visi trys Lietuvos metropoliniai regionai pasižymi skirtinga etnine ir ekonomine
struktūromis, todėl tikėtina, jog etninės grupės juose užima skirtingas pozicijas. Regresinė analizė būtent ir patvirtina tokias prielaidas, nes ji atskleidė, kad etninės grupės
(visų pirma mažumos) užima labai skirtingas pozicijas skirtinguose metropoliniuose
regionuose. Bendra nustatyta tendencija: kuo didesnis miestas, kuo didesni socialiniai
skirtumai ir kuo didesnės tautinės mažumos, tuo socialiniai skirtumai tarp etninių grupių didesni. Nekeista, kad didžiausia socialine diferenciacija pasižymi Vilnius, kur skirtumai tarp lietuvių ir kitų etninių bendruomenių didžiausi. Šie skirtumai teoriškai gali
kilti dėl dviejų priežasčių grupių: arba etninės mažumos mieste užima išskirtinai blogas
socialines pozicijas, arba lietuvių bendruomenė yra išskirtinai turtinga. Tikėtina, kad
šiuo atveju svarbesnės yra antros grupės priežastys, nes Vilniaus miestas migrantus sutraukia iš visos Lietuvos (dėl šių migracijų Vilniaus miesto gyventojų tautinė sudėtis
turi artėti prie šalies vidurkio). Atvykstantys gyventojai daugiausia yra jaunesni ir labiau
išsilavinę lietuviai, tad ši bendruomenė santykinai „turtėja“ (žr. 2.4 ir 2.5 skyrių) ir socialiniai skirtumai auga ne tik tarp tautinių grupių MR viduje, bet ir tarp miesto bei visos
šalies periferinių regionų. Akivaizdu, kad ypač dideli socialiniai skirtumai tarp tautinių
grupių mieste susiję su dideliu valstybės valdymo ir verslo paslaugų sektoriumi mieste,
kuriame sutelkiamos gerai apmokamos darbo vietos, kuriose daugiausia dirba lietuvių
etninės grupės gyventojai, dažnai atvykstantys į miestą iš visos šalies.
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Suformuoti logistiniai regresijų modeliai padėjo nustatyti, kokie socioekonominiai
skirtumai būdingi Lietuvos metropolinių regionų tautinėms grupėms. Buvo naudoti tipiniai priklausomi kintamieji, kurie, trūkstant duomenų apie žmonių pajamas, labiausiai
susiję su gyventojų socialine padėtimi: universitetinio išsilavinimo turėjimas, priklausymas aukšto ir žemo statuso profesinėms grupėms. Tyrime buvo panaudoti duomenys apie
18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojus. Analizės rezultatai patvirtina anksčiau išsakytas
prielaidas, kad etninės mažumos gali turėti blogesnes socioekonomines pozicijas nei lietuviai, ypač Vilniuje, kur lietuviai turi net 2,9 karto didesnę tikimybę turėti aukšto statuso profesiją nei kitos analizuotos etninės grupės. Visoje šalyje ši tikimybė lietuviams
tik 1,5 karto didesnė, o tai dar kartą patvirtina ankstesnes prielaidas, jog atotrūkis tarp
tautų Vilniuje daugiau susijęs su šio miesto lokalia situacija nei su visos šalies sąlygomis.
Toliau pateikiami svarbiausi analizės rezultatai, kurie parodo esminius skirtumus tarp
etninių grupių socialinės padėties skirtinguose metropoliniuose regionuose.
Palyginus su lietuviais, tikimybė turėti aukštesnio statuso profesiją yra:
w 1,2 karto mažesnė rusams ir 1,7 karto mažesnė lenkams visoje Lietuvoje.
w 2,5 karto mažesnė rusams ir 3,6 karto mažesnė lenkams Vilnius MR.
w 1,6 karto mažesnė rusams ir 1,7 karto mažesnė lenkams Kauno MR.
w 1,6 karto mažesnė rusams ir 1,2 karto mažesnė lenkams Klaipėdos MR.
Nėra abejonių, kad lietuvių pozicijos Vilniaus darbo rinkoje yra daug geresnės nei kitų
analizuotų tautybių gyventojų, ypač dideli skirtumai tarp lietuvių ir lenkų. Nors kituose
metropoliniuose regionuose tautinės mažumos taip pat turi mažesnę tikimybę dirbti geriau apmokamus darbus, bet skirtumai nėra tokie dideli. Suprantama, kad situacija žemo
statuso darbų rinkoje yra priešinga, nors skirtumai čia mažesni. Kitaip sakant, lietuviai
dominuoja aukštos kvalifikacijos darbo rinkoje, bet nemažai jų dirba ir žemo statuso darbuose. Palyginus su lietuviais, tikimybė turėti žemesnio statuso profesiją yra:
w 1,2 karto didesnė rusams ir 1,6 karto didesnė lenkams Lietuvoje.
w 2 kartus didesnė rusams ir 2,9 karto didesnė lenkams Vilniaus MR.
w 1,2 karto didesnė rusams ir 1,4 karto didesnė lenkams Kauno MR.
w 1,2 karto didesnė rusams ir 1,4 karto mažesnė lenkams Klaipėdos MR.
Apibendrinant galima teigti, kad itin didelė etninių grupių disproporcija aukšto statuso
darbų rinkoje, kur lietuviai dominuoja visuose miestų regionuose (nors Kaune ir Klaipėdoje
daug mažesniu mastu nei Vilniuje). Akivaizdūs etniniai skirtumai žemo statuso darbo rinkoje išlieka Vilniaus MR, kur tautinių mažumų dalis yra kelis kartus didesnė nei visoje darbo rinkoje. Kituose miestuose visos tautybės turi panašią tikimybę dirbti žemesnio statuso
darbus. Tokie skirtumai negalėjo neatsispindėti kituose su socialine gerove susijusiuose
rodikliuose. Nustatyta, kad skirtingų tautybių atstovai turi skirtingas gyvenamojo būsto
sąlygas, nors tai susiję ne tik su jų dabartiniu statusu, bet ir su istorine praeitimi. Lenkų tautybės gyventojai dominuoja kaimiškose teritorijose, o rusų tautybės gyventojų koncentracija, kaip ir kitose Baltijos šalyse, didžiausia sovietiniuose daugiabučiuose. Nenuostabu, kad
didžiausi skirtumai susiformavo Vilniaus MR. Pagrindiniai nustatyti skirtumai yra tokie:
w Bendrai lietuviai turi didesnę tikimybę gyventi naujesniuose (statytuose po
1991 m.) ir didesniuose vienbučiuose namuose. Rusai turi net 3 kartus didesnę
tikimybę gyventi daugiabučiuose, nors lenkams ši tikimybė mažesnė nei vidutiniam šalies gyventojui.
w Lietuviai turi didesnę tikimybę gyventi posovietiniame name (2,7 karto Vilniaus, 1,6 karto Kauno ir 1,1 karto Klaipėdos MR).
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w Rusai turi mažesnę tikimybę gyventi posovietiniame būste (1,7 karto Vilniaus
ir 1,6 karto Kauno MR).
w Lenkai turi mažesnę tikimybę gyventi posovietiniuose būstuose Vilniaus ir
Kauno MR (atitinkamai 2,4 ir 1,3 karto), bet didesnę Klaipėdos MR (1,2 karto).
Akivaizdu, kad būsto požiūriu mažiausi etniniai skirtumai Klaipėdos miesto regione, kur visos tautybės turi panašią tikimybę turėti atitinkamos kategorijos būstą. Tai dar
kartą patvirtina, jog visos tautinės grupės šiame mieste turi panašias pozicijas ir panašiai
dalyvauja suburbanizacijos procesuose, o Vilniuje šie skirtumai yra esminiai. Tautinės
sudėties kaitos priemiesčių teritorijose kartoschemos (žr. 4 dalį) taip pat rodo panašias
tendencijas ir patvirtina prielaidą, jog skirtingas etninių grupių erdvinis elgesys labiau nulemiamas jų socialinių skirtumų nei su skirtinga kultūra susijusių preferencijų skirtumų.
Nors išsami segregacijos reiškinių priežasčių analizė nėra šio tyrimo tikslas, bet kai
kurias išvadas leidžia daryti kitų, su socialine padėtimi susijusių indikatorių analizė. Nustatyta, kad skirtingoms tautybėms būdingi gana ryškūs išsilavinimo skirtumai Vilniuje,
nors jie ir ne tokie ryškūs visoje šalyje. Palyginus su lietuviais, tikimybė turėti universitetinį išsilavinimą yra:
w
w
w
w

1,2 karto aukštesnė rusams, bet 1,6 karto žemesnė lenkams Lietuvoje.
1,8 karto žemesnė rusams ir 3,7 (!) karto žemesnė lenkams Vilniaus MR.
1,3 karto žemesnė rusams ir lenkams Kauno MR.
1,3 karto aukštesnė rusams ir 1,4 karto aukštesnė lenkams Klaipėdos MR.

Bendrai lietuviams būdingi daug aukštesni išsilavinimo rodikliai tik Vilniuje, kurie iš
dalies gali paaiškinti šios tautybės dominavimą aukšto statuso darbuotojų rinkoje. Tikėtina, kad lietuvių kalbos žinios gali būti vienu iš tokios padėties veiksnių, nes miestuose,
kur tautinės mažumos mažesnės, yra mažesnės galimybės gyventi (mokytis) izoliuotai
nuo kitų tautybių žmonių. Geresnės lietuvių kalbos žinios, be abejonės, suteikia daug platesnes galimybes siekti aukštojo mokslo Lietuvoje. Tikėtina, kad daug blogesnės lenkų
tautybės gyventojų pozicijos aukšto statuso darbo rinkoje yra susijusios su ryškiai žemesniais jų išsilavinimo rodikliais (tikimybė turėti universitetinį išsilavinimą lenkams
Vilniaus MR yra net 3,7 karto mažesnė). Reikalingi detalesni tyrimai, tačiau gali būti, kad
tautinės mažumos turėjo pastebimai mažesnes konkurencines galias siekti universitetinio
išsilavinimo, ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Galimybė mokytis gimtąja
kalba bendrojo lavinimo mokyklose padeda išsaugoti tautinį tapatumą ir kultūrą, tačiau
galimai apriboja karjeros galimybes. Tai iš dalies patvirtina papildomi tyrimai, atskleidžiantys tikimybes turėti universitetinį išsilavinimą lenkams, kurie nurodė, jog jų gimtoji
kalba yra lietuvių. Tikimybė, kad jie turės universitetinį išsilavinimą, yra tik 2,3 karto
mažesnė nei lietuvių Vilniaus MR (palyginti su 3,7 visiems lenkams). Tokia situacija taip
pat rodo, kad yra ir kitų veiksnių, dėl kurių šios tautinės grupės gyventojai turi žemesnius
išsilavinimo rodiklius. Tie veiksniai greičiausiai susiję su istorine Vilniaus miesto tautinių
mažumų bendrijų susiformavimo situacija ir jos pasekmėmis, jaučiamomis iki šių dienų.
Dėl pokariu vykusios repatriacijos išvyko absoliuti dauguma lenkų tautybės
gyventojų iš Vilniaus miesto, o kaimiškąją bendruomenę tai palietė mažai (Eberhardt,
2011). Kitaip sakant, iš šalies visų pirma išvyko aukščiausio socialinio sluoksnio miesto
gyventojai, kuriems Stalino režimas buvo pavojingiausias. Tokios priežastys bent iš
dalies paaiškina išskirtinai negatyvias lenkų tautinės bendruomenės socialines pozicijas
Vilniaus regione, kurios iš esmės atspindi skirtumus tarp urbanistinio šalies centro ir
kaimiškosios regiono periferijos. Pokario industrializacijos metu į Lietuvos miestus, kaip
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ir kitose Baltijos šalyse, daugiausia atvyko darbininkų klasės rusakalbiai gyventojai,
kurie kūrėsi kaimynystėse netoli pramoninių zonų (Rybakovskiy, Tarasova, 1991; Gentile,
Tammaru, 2006). Šie gyventojai po rinkos ekonomikos reformų prarado savo pozicijas
visuomenės klasinėje struktūroje ir gerovės skirtumai tarp tautinių grupių išaugo. Situacija
kituose metropoliniuose regionuose nėra tokia poliarizuota ir skirtumus pastebėti sunkiau.
Regresinė analizė atskleidė, kad skirtingos etninės grupės Lietuvos miestų regionuose pasižymi skirtingomis socioekonominėmis charakteristikomis. Siekiant nustatyti
socioetninių charakteristikų erdvines priklausomybes, buvo atlikta koreliacinė analizė,
kuri atskleidė surašymo apylinkių socialinio statuso (tam tikros profesijos žmonių dalies) ir etninės sudėties (tam tikrai etninei grupei save priskiriančių gyventojų dalies) savitarpio ryšius metropoliniuose regionuose. Šios analizės rezultatai rodo, kad koreliacija
tarp socialinio statuso ir etninės sudėties yra daug stipresnė miestuose, kurie turi gausias etnines mažumas. Vilniuje stipri ir pozityvi koreliacija tarp aukšto statuso užimtųjų ir lietuvių dalies apylinkėse (Pirsono koreliacijos koeficientas r = .83). Lenkų ir rusų
dalies ryšys su aukšto statuso užimtų jų dalimi taip pat ryškus, tik, žinoma, neigiamas (r = -.73, r = -.56). Ši priklausomybė iš esmės neegzistuoja Kaune (lietuviams
ir rusams atitinkamai r = .10 ir r = -.11). Klaipėdoje ši koreliacija nedidelė (r = .33
ir r = -.35). Tokie rezultatai patvirtina anksčiau nustatytas tendencijas, kad būtent
Vilniuje jau 2011 m. buvo susiformavę ryškūs socioetniniai visuomenės skirtumai,
kurie turi labai ryškią erdvinę dimensiją. Vilniaus MR yra labiausiai segreguotas
visais požiūriais, kituose miestuose ši problema gerokai mažesnė. Klaipėdoje, kur
etninės mažumos taip pat sudaro didelę dalį gyventojų, socioetninė segregacijos
dedamoji yra nedidelė, nes socialiniai skirtumai tarp tautų yra nedideli.
Apibendrinant socialinių ir etninių dimensijų koreliacinių ryšių analizę, reikia pabrėžti, kad situacija skirtinguose miestų regionuose labai skiriasi, priklausomai nuo
bendruomenės dydžio, jos susiformavimo konteksto ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, darbo užmokesčio skirtumų industriniuose miestų sektoriuose). Etninės mažumos Vilniaus
MR užima išskirtinai blogesnes pozicijas tiek profesinio statuso, tiek išsilavinimo, tiek
gyvenamosios vietos patrauklumo prasmėmis. Tokiomis sąlygomis tikimybė, kad segregacijos reiškiniai silpnės, yra nedidelė. 2015 m. pabaigoje „Delfi“ portale (www.delfi.lt...,
2015) skelbti būsto kainų pokyčiai Vilniaus miesto seniūnijose (bendrovės „Inreal“ duomenys) palaiko šias abejones, nes kainos mažėjo tik ten, kur jau 2011 m. telkėsi tautinės
mažumos ir skurdesni visuomenės sluoksniai (pirmiausia pietinėje miesto dalyje – Vilkpėdėje, Naujininkuose). Kituose metropoliniuose regionuose situacija daug stabilesnė ir
mažiau kontrastinga. Galima teigti, kad socioetniniu pagrindu vykstantys segregacijos
procesai šiems miestams mažai aktualūs. Vykstantys pokyčiai kaip tik mažina tautinės
sudėties erdvinius skirtumus šiuose metropoliniuose regionuose, kaip buvo nustatyta ir
ankstesniuose skyriuose. Situacija galėtų pasikeisti tik iš esmės pasikeitus tarptautinės
migracijos srautams, nes šalies vidaus migracija šiems procesams padaryti pastebimo
poveikio negali.
Baigiant socialinių ir etninių grupių diferenciacijos analizę reikia dar kartą konstatuoti, kad etninė ir socialinė diferenciacijos dimensija akivaizdžiai persidengia tik Vilniaus miesto regione, nes skirtingos tautinės grupės pasižymi skirtingais išsilavinimo
rodikliais, užima skirtingas pozicijas darbo rinkoje ir, tikėtina, turi skirtingas pajamas.
42 paveiksle pateikiama kartoschema, vaizduojanti pagrindinius Vilniaus regiono erdvinės socioetninės diferenciacijos ypatumus. Paveiksle išskirti 3 pagrindiniai gyvenamų jų erdvių (sociomorfotopų) tipai Vilniaus mieste. Pirmasis teritorijos tipas apima
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gyvenamąsias erdves, kur lietuvių tautybės gyventojų yra daugiau nei 80 proc., aukšto statuso profesijas turinčių – daugiau nei 60 proc., o aukštą jį mokslą įgijusių (tarp
vyresnių nei 15 m. gyventojų) – daugiau nei 30 proc. (rausva spalva kartoschemoje).
Antrasis teritorijų tipas apima surašymo apylinkes su socioetniniu požiūriu priešinga
sudėtimi. Tai daugiatautės apylinkės, kur lietuvių tautybės gyventojų yra mažiau nei
30 proc., žemo statuso profesijų atstovų – daugiau nei 30 proc., o gyventojų su aukštuoju išsilavinimu – mažiau nei penktadalis (20 proc.). Trečiasis tipas apima teritorijas
su įvairia socioetnine gyventojų sudėtimi. Šios kartoschemos analizė rodo, kad nors
Vilniaus miesto rezidencinei diferenciacijai būdingas gana didelis poliarizacijos laipsnis, vis dėlto regiono erdvė pasižymi gana mišria gyventojų sudėtimi, nes dominuoja
erdvės, savo gyventojų struktūra labai ryškiai nesiskiriančios nuo regiono vidurkio.

42 pav. Vilniaus metropolinio regiono rezidencinės diferenciacijos struktūra 2011 m.
(autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento duomenimis)
Fig. 42. The structure of the residential differentiation in the Vilnius metropolitan region in
2011 (authors’ calculations based on the data of the Statistics Lithuania)
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6.2. POLITINĖS SOCIOETNINĖS SEGREGACIJOS
DIMENSIJOS
Ryšiai tarp gyventojų socialinio statuso ir etninės priklausomybės bei politinių pažiūrų nekelia abejonių. Jie ne vieną kartą nustatyti ir Lietuvoje (Gaidys, 2004, 2014).
Atliekant Lietuvos didžiųjų miestų MR gyventojų socioerdvinį tyrimą (3 ir 4 skyriai),
buvo nustatyta, kad Lietuvos MR sociodemografinė struktūra pasižymi dideliu erdvinės diferenciacijos laipsniu, kuris turi tendenciją didėti, ypač daugiataučiame Vilniaus
mieste. Analizuojant politinio lauko erdvinę sąskaidą (5 dalis), taip pat išryškėjo panašios
tendencijos. Tokia situacija leidžia hipotetiškai numatyti, jog Lietuvos miestų regionų
gyventojų erdvinės segregacijos procesai yra nulemiami įvairių, tarpusavyje susijusių
socialinių procesų, skaidančių Lietuvos visuomenę į atskiras grupes, pasižyminčias daugybe skirtingų, bet tarpusavyje susijusių socialinių charakteristikų (ekonominių, etninių,
demografinių, išsilavinimo ir kt.). Sąsajos tarp etninių ir socioekonominių dimensijų ir jų
erdvinės implikacijos buvo atskleistos 6.1 skyriuje. Tokia visuomenės erdvinė sąskaida
neišvengiamai atsiliepia šalies politinio lauko struktūrose, kurias analizuojant galima
daryti išvadas apie sociodemografinės segregacijos keliamas priešpriešas ar įtampas visuomenėje. Kardinalūs politinių preferencijų skirtumai gali rodyti didėjantį atotrūkį tarp
visuomenės grupių, kurių erdvinė atskirtis ateityje gali dar labiau išryškėti. Nors šias
sąsajas suponuoja ankstesniuose skyriuose pateikti kartografinės ir statistinės analizės
rezultatai, tačiau sociodemografinių ir politinių procesų priklausomybių intensyvumui
atskleisti reikalinga detalesnė analizė. Gyventojų socioekonominių ir sociodemografinių
charakteristikų socioerdvinę sklaidą analizuojant kartu su rinkimų rezultatų teritorine
diferenciacija atsiranda galimybė elektorato politines preferencijas grįsti koreliaciniais
ryšiais. Skyriaus pradžioje pateikiama kartografinė analizė, kurios rezultatai vėliau verifikuojami remiantis koreliacine analize.
43 pav. vaizduojamas gyventojų grupių su pasirinktomis sociodemografinėmis charakteristikomis ir gyventojų, teikusių pirmenybę centro dešiniosioms politinėms partijoms, erdvinis pasiskirstymas. Kartoschemų panašumas nekelia abejonių, kad visos
pateiktos charakteristikos yra tarpusavyje susijusios: aukštą jį išsilavinimą turintys asmenys, vadovai ir specialistai (pagal profesines grupes), asmenys, kurių gimtoji kalba
yra lietuvių, bei už centro dešiniąsias politines partijas balsavusių jų dalis. Ten, kur telkiasi aukštą jį išsilavinimą turintys, taip pat ir daugiausia aukštojo išsilavinimo reikalaujančius darbus dirbantys gyventojai, lietuvių kalbą laikantys gimtą ja, koncentruojasi ir centro dešinių jų politinių pažiūrų rinkėjai. Tai šiaurinės ir centrinės Vilniaus ir
Klaipėdos MR dalių teritorijos – miestų centrai ir artimiausi priemiesčiai. Akivaizdu,
kad tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos metropolinių miestų regionų sociodemografinė i socioekonominė rezidencinė diferenciacija aiškiai atitinka politinių preferencijų centro
dešiniosioms politinėms partijoms erdvinę diferenciaciją. Abiem atvejais didžiausią
įtaką rinkėjų politinėms preferencijoms daro socioekonominė padėtis: gyventojai, turintys aukštą jį išsilavinimą ir užimantys aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo
vietas, pirmenybę teikia liberalių ir nuosaikiai konservatyvių politinių partijų vykdomai politikai. Vilniaus MR centro dešinių jų partijų palaikymo erdvinei diferenciacijai
įtakos turi ir gyventojų tautinė sudėtis, t. y. gyventojų politinių preferencijų erdvinis
pasiskirstymas centro dešiniosioms partijoms koreliuoja su lietuvių tautybės asmenų
erdviniu pasiskirstymu teritorijoje. Miesto centrinėse dalyse bei pakraštinėse miesto,
taip pat ir priemiestinėse, arčiausiai miesto esančiose šiaurės vakarinėse, šiaurinėse
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dalyse dominuojantys lietuvių tautybės asmenys yra labiau linkę balsuoti už centro
dešiniąsias partijas. Ne tik kartografinės (43 pav.), bet ir koreliacinės analizės (4 lent.)
rezultatai įrodo šias sociopolitinės sąskaidos tendencijas. Tik Klaipėdos regione tautinė
gyventojų sudėtis nerodo glaudžių ryšių su politinėmis preferencijomis. Kaip jau buvo
minėta 5 skyriuje, nors Vilniaus ir Klaipėdos MR vykstantys socialiniai ir politiniai
procesai erdvinėje dimensijoje turi nemažai bendrų bruožų, tačiau jų priežastingumas
yra skirtingas. Klaipėdos regione, priešingai nei Vilniaus regione, tautinė gyventojų
sudėtis nedaro lemiamos įtakos politinėms preferencijoms, taigi etniškumas Klaipėdos
regione nekoreliuoja su balsavimo rezultatais centro dešinių jų politinių partijų atžvilgiu. Tačiau kaip ir Vilniaus MR atveju, gyventojų išsilavinimas ir užimamos pozicijos
darbo rinkoje rodo akivaizdų ryšį su politinėmis preferencijomis. Ir tai įrodo išsikeltą
hipotezę, kad tautinė priklausomybė vaidina vis mažesnį vaidmenį gyventojų politinėms preferencijoms ir vis didesnę įtaką daro socioekonominės ir sociodemografinės
charakteristikos.

43 pav. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų, vadovų ir specialistų, lietuvių (2011 m.) bei
balsavusių už centro dešiniąsias partijas (2012 m.) dalis Vilniaus ir Klaipėdos metropoliniuose
regionuose (pagal Statistikos departamento ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 43. The proportion of highly educated, managers and professionals, native Lithuanian
speakers (2011) and share of votes for the centre-right political wing parties (2012) in Vilnius
and Klaipėda metropolitan areas (based on the data of based on the data of the Statistics
Lithuania and the Central Electoral Commission)

Kauno regionas savo socioerdvine struktūra išsiskiria iš kitų Lietuvos metropolinių
miestų regionų. Vilniaus ir Klaipėdos MR yra aiškiai diferencijuoti tiek socioekonominiu,
tiek tautiniu aspektais, o Kauno MR pastaroji diferenciacijos dimensija nėra taip aiškiai
išreikšta. Dėl šios priežasties kartografinėje analizėje nėra pateikiama lietuvių tautybės
asmenų teritorinė diferenciacija Kauno MR (44 pav.). Nepaisant to, erdvinė priklausomybė
tarp socialinių gyventojų charakteristikų ir politinių preferencijų pasiskirstymo yra
taip pat aiškiai pastebima kaip ir kituose analizuotuose metropoliniuose regionuose.
Kadangi socialinių grupių erdvinės diferenciacijos laipsnis Kaune yra mažesnis, todėl
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ir elektorinės diferenciacijos skirtumai yra mažesni. Galima daryti prielaidą, kad ne
etninės charakteristikos daugiausia nulemia politines nuostatas, bet socialinis statusas
ir jo skirtumai.
Žemesnio profesinio statuso gyventojai telkiasi ten, kur koncentruojasi gyventojai, mažiau palaikantys centro dešiniąsias partijas. Tai daugiausia periferinės ir pietinės regiono dalys, kur koncentruojasi daugiau pramoninių ar kaimiškų erdvių ir lietuvių tautybės gyventojų koncentracija mažesnė. Kaunas (su visomis jį supančiomis
priemiestinėmis erdvėmis) santykinai yra labai „lietuviškas“ miestas, taigi ir tautinė
priklausomybė nedaro pastebimos įtakos politinės diferenciacijos erdvinėms charakteristikoms. Ir visgi, kaip ir Vilniaus ar Klaipėdos MR, taip ir Kaune gyventojų socioekonominės ir sociodemografinės charakteristikos koreliuoja su politinėmis preferencijomis centro dešinių jų partijų atžvilgiu (44 pav.). Kauno MR plėtra pietvakarine,
vakarine ir šiaurės vakarine kryptimis atspindi ne tik aukštesnio socialinio statuso
asmenų dominavimą šiose MR dalyse. Politinio lauko erdvinė diferenciacija sutampa
su socioerdvinėmis gyventojų transformacijomis.

44 pav. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų, vadovų ir specialistų (2011 m.) bei balsavusių
už centro dešiniąsias partijas (2012 m.) dalis Kauno metropoliniame regione (pagal Statistikos
departamento ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis)
Fig. 44. The proportion of highly educated, managers and professionals (2011) and share
of votes for the centre-right political wing parties (2012) in Kaunas metropolitan area
(based on the data of based on the data of the Statistics Lithuania and the Central Electoral
Commission)

Rinkėjų politinių preferencijų centro dešiniojo politinio bloko partijoms, Lietuvos
socialdemokratų partijai (LSDP) bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) erdvinės
sklaidos (rinkimų apylinkių teritoriniu lygmeniu) tyrimo metu atlikta koreliacinė analizė tarp skirtingų kintamų jų (pirmasis kintamasis – rinkimų rezultatai (atiduotų balsų
suma už konkrečią politinę partiją ar politinį bloką), kiti kintamieji – socioekonominiai
ir sociodemografiniai rodikliai). Šioje tyrimo dalyje analizuojama, ar egzistuoja koreliacinis ryšys, ir jei egzistuoja, ar jis yra statistiškai reikšmingas.
Analizuojant gyventojų politinių preferencijų teritorinės sąskaidos kaitumą, buvo atliktas sociodemografinių bei elektorinių duomenų koreliacinės analizės tyrimas. 2001 m.
gyventojų surašymo duomenys yra pateikiami seniūnijų lygmeniu, o 2011 m. – detaliu
surašymo apylinkių teritoriniu lygmeniu. Todėl norint išvengti koreliacinės analizės
rezultatų netikslumų dėl pernelyg stambių teritorinių vienetų (seniūnijų), 2001 m.
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gyventojų surašymo ir 2000 m. Seimo rinkimų rezultatų duomenys nebuvo įtraukiami į koreliacinę analizę, o buvo pasirinkta naudoti tik vizualinį duomenų palyginimą, remiantis kartografinio duomenų vaizdavimo išraiška. 2011 m. gyventojų
surašymo duomenys pateikiami smulkiu, koreliaciniam tyrimui patogiu formatu, ji
ir buvo atliekama naudojant 2011 m. gyventojų surašymo ir 2012 m. Seimo rinkimų duomenis. 4 lentelėje pateikti rezultatai rodo šiuos koreliacinius ryšius Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos metropoliniuose regionuose (koreliacijos ryšys yra tuo stipresnis, kuo reikšmės yra arčiau +/-1).
4 lentelė. 2012 m. Seimo rinkimų rezultatų ir rinkėjų statistinių socioekonominių ir sociodemografinių charakteristikų koreliaciniai ryšiai (autorių skaičiavimai, remiantis Statistikos
departamento duomenimis)
Table 4. The correlation relations between the voters’ socio-econimic, socio-demographic
features and the 2012 Parliament election results (authors’ calculations based on the data
of the Statistics Lithuania)
Centro dešiniosios
politinės partijos

Gyventojai,
kurių
gimtoji
kalba
yra
lietuvių
Gyventojai
su
aukštuoju
išsilavinimu

Vadovai
ir
specialistai

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos lenkų
rinkimų akcija

Vilniaus
MR

Kauno
MR

Klaipėdos
MR

Vilniaus
MR

Kauno
MR

Klai- Vilpėdos niaus
MR
MR

Kauno
MR

Klaipėdos
MR

Pirsono
korel. koef.

0,764

0,536

0,657

0,668

0,555

0,697 -0,019 0,279

0,459

Statistinio
patikimumo
lygmuo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,789

0,011

0,000

Imties dydis
(rinkimų
apylinkės)

203

144

86

203

144

86

203

144

86

Pirsono
korel. koef.

0,784

0,621

0,716

0,677

0,511

0,634 -0,003 0,314

0,585

Statistinio
patikimumo
lygmuo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,963

0,000

0,000

Imties dydis
(rinkimų
apylinkės)

203

144

86

203

144

86

203

144

86

Pirsono
korel. koef.

0,775

0,641

0,722

0,632

0,528

0,632 -0,006 0,280

0,500

Statistinio
patikimumo
lygmuo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,931

0,003

0,000

Imties dydis
(rinkimų
apylinkės)

203

144

86

203

144

86

203

144

86
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4 lentelės tęsinys
Centro dešiniosios
politinės partijos

Nekvalifikuoti
specialistai

Pensinio
amžiaus
asmeny

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos lenkų
rinkimų akcija

Vilniaus
MR

Kauno
MR

Klaipėdos
MR

Vilniaus
MR

Kauno
MR

Klai- Vilpėdos niaus
MR
MR

Kauno
MR

Klaipėdos
MR

Pirsono
korel. koef.

0,127

0,369

0,595

0,208

0,487

0,647

0,460

0,236

0,588

Statistinio
patikimumo
lygmuo

0,070

0,000

0,000

0,003

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

Imties dydis
(rinkimų
apylinkės)

203

144

86

203

144

86

203

144

86

Pirsono
korel. koef.

0,308

0,363

0,492

0,471

0,432

0,603

0,187

0,363

0,574

Statistinio
patikimumo
lygmuo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,007

0,000

0,000

Imties dydis
(rinkimų
apylinkės)

203

144

86

203

144

86

203

144

86

Koreliacinė analizė atskleidė, kad už centro dešiniąsias politines partijas (TS-LKD,
LRLS, LiCS, ST) Vilniaus MR aktyviausiai yra linkę balsuoti (nustatyta statistiškai
reikšminga stipri (>0,7) koreliacija) aukštąjį išsilavinimą turintys, lietuvių kalbą kaip
gimtąją vartojantys, darbo rinkoje dažniausiai vadovaujančias pareigas užimantys asmenys arba specialistai. Koreliaciniai ryšiai tarp Vilniaus MR gyventojų socioekonominių
ir tautinių bruožų bei jų politinių preferencijų daugeliu atvejų yra statistiškai reikšmingi.
Taip pat statistiškai reikšminga stipri koreliacija su centro dešiniosiomis politinėmis
partijomis (CDPP) buvo nustatyta Klaipėdos MR – už CDPP labiausiai linkę balsuoti
aukštą jį išsilavinimą turintys asmenys, kurie dažniausiai užima vadovų ir specialistų
vietas darbo rinkoje. Statistiškai reikšminga, bet kiek mažesnio laipsnio (vidutinė) koreliacija buvo nustatyta tarp lietuvių tautybės asmenų ir jų politinių preferencijų CDPP
atžvilgiu. Šis koreliacinis ryšys yra kiek silpnesnis nei Vilniaus MR, kadangi Klaipėdos MR tautinė ir gyventojų socioekonominė padėtis skiriasi nuo Vilniaus MR gyventojų. Vilniaus MR kaip ir Klaipėdos MR pasižymi marga tautine gyventojų sudėtimi,
kur nemenką gyventojų dalį sudaro ne lietuvių tautybės asmenys, tačiau Vilniaus MR
tautinės mažumos išsiskiria santykinai žemesniu socialiniu statusu. Šie asmenys nėra
linkę savo balsų atiduoti CDPP. Nors nemenką Klaipėdos regiono (ypač – Klaipėdos
miesto) gyventojų dalį sudaro ne lietuvių tautybės asmenys, tačiau politikoje, skirtingai nei Vilniaus regione, tautinis faktorius čia nėra toks svarbus. Klaipėdoje gyvenantys tautinių mažumų atstovai (daugiausia – rusų tautybės asmenys), priešingai
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nei Vilniaus regiono ne lietuvių tautybės asmenys (daugiausia – lenkai ir rusai), savo
sociodemografiniais bruožais stipriai neišsiskiria iš bendro Klaipėdos regiono konteksto ir nemenka jų dalis yra kiek aukštesnio socialinio statuso. Aukštesnio socialinio
statuso asmenys santykinai dažniau balsuoja už CDPP ir, tikėtina, kad tokioms jų politinėms preferencijoms tautinė priklausomybė turį mažesnę įtaką. Taigi Klaipėdos MR
koreliacija tarp lietuvių tautybės asmenų ir CDPP yra nežymiai menkesnė, nes CDPP
taip pat aktyviai remiama ir aukštesnio socialinio statuso tautinių mažumų gyventojų
(dažniausiai – rusų). Kad socioekonominės gyventojų charakteristikos politinėms preferencijoms gali būti svarbesnės nei etninės, patvirtina Visagino miesto atvejis – mieste,
kurio gyventojų daugumą sudaro ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečiai, jau
kuris laikas didžioji gyventojų dalis remia CDPP (Vyriausioji rinkimų komisija, 2016).
Vilniaus MR politiniam laukui tautinis faktorius svarbesnis. Regione, kaip ir visoje
pietryčių Lietuvoje, svarbų vaidmenį politinėje arenoje vaidina daugiausia lenkų tautinei grupei atstovaujanti partija – LLRA. Vilniaus MR tendencija aiški – lenkų tautinei
mažumai atstovaujantys rinkėjai dažniausiai balsuoja už jų interesams atstovaujančią
LLRA. Kitų tautinių mažumų atstovai, taip pat dalis Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenančių lenkų ir lietuvių, ypač neturintys aukštojo išsilavinimo, nepriklausantys vadovų ir specialistų profesinėms grupėms, rinkimuose balsuoja ir už kitas centro kairiąsias
politines jėgas (dažniausiai – DP, PTT) (Ramonaitė ir kt., 2014; Baranauskaitė, 2015). Dėl
šių priežasčių Vilniaus MR nebuvo nustatyti statistiškai reikšmingi koreliaciniai ryšiai
tarp lietuvių tautybės ir aukštesnio socialinio statuso asmenų bei jų politinių preferencijų LLRA atžvilgiu. Nors koreliacinėje analizėje nebuvo išskirta lenkų tautybės asmenų
grupė, tačiau kartografinės analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad būtent lenkų
tautybės rinkėjai linkę savo balsus skirti LLRA. Be to, statistiškai reikšminga koreliacija
buvo nustatyta tarp paramos LLRA ir nekvalifikuotų darbininkų, kuri taip pat pagrindžia ankstesnių tyrimų rezultatus, kad tautinių mažumų atstovai Vilniaus MR dažniau
nėra įgiję aukštojo išsilavinimo, todėl darbo rinkoje užima kvalifikacijos nereikalaujančias darbo vietas. Ši koreliacija patvirtina įvairiuose šaltiniuose dažnai sutinkamą teiginį (Gaidys, 2014; Ramonaitė ir kt., 2014), kad asmenys, patenkantys į nekvalifikuotų
darbininkų grupę (Vilniaus MR atveju – neretai tai yra ne lietuvių tautybės asmenys),
paprastai rinkimuose dalyvauja gana pasyviai arba dažniau balsuoja už centro kairiąsias
ir netradicines politines partijas; tai Vilniaus MR būtų siejama su parama LLRA.
Koreliacinės analizės rezultatai, siejami su rinkėjų preferencijomis LSDP, pagrindžia kartografinės analizės, atliktos 5 dalyje, rezultatus, kurie teigia, kad LSDP yra
vienodai populiari tarp įvairių socioekonominių ir sociodemografinių charakteristikų
rinkėjų, t. y. LSDP neturi aiškaus, iš anksto prognozuojamo potencialaus rinkėjo, todėl
ir ryškių erdvinių jos palaikymų skirtumų metropoliniuose regionuose nėra. Santykinai aukštesniais koreliacijos koeficientais nedaug išsiskiria lietuvių tautybės, aukštąjį išsilavinimą turintys ir darbo rinkoje aukštesnes pozicijas užimantys rinkėjai. Tai
rodo, kad tautinės mažumos ima santykinai mažiau palaikyti šią partiją, savo balsus
atiduodamos NPP. Tai būdinga visuose trijuose analizuojamuose metropoliniuose regionuose. LSDP išlaiko savo rinkėjus visose amžiaus ir socialinio statuso grupėse,
tačiau ši parama metropoliniuose miestų regionuose neišsiskiria iš bendro 2012 m.
paramos įvairioms politinėms partijoms fono, todėl galima daryti prielaidą, kad šios
partijos įtakingumui regionuose svarbesne tampa miesto–kaimo takoskyra nei socioekonominis rinkėjų statusas. Kaip rodo kartografinės analizės rezultatai, miestų
centruose ir naujose priemiestinėse teritorijose ši partija yra remiama panašiai.
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7. UŽDAROSIOS GYVENVIETĖS –
IŠSKIRTINĖS TERITORINĖS
SEGREGACIJOS METROPOLINIUOSE
REGIONUOSE PAVYZDYS
Teritorinė segregacija, realizuota fiziniais barjerais (socialinių ar etninių grupių savos saugios erdvės išskyrimas tvoromis), nėra naujas reiškinys. Teritoriškai uždarieji
socialiniai anklavai aptinkami ir antikoje, kuomet išskirtiniais save laikę aukštesniojo
luomo atstovai nuo visuomenės atsiribodavo saugomomis tvoromis. Panašaus tipo anklavai viduramžiais buvo tvirtovės ir pilys, kurios simbolizavo monarchų bei kitų feodalų aristokratų saugumo oazes (Blankley, Snyder, 1997; Hegedűs, 2007). Šiuolaikiškų
privilegijuotų jų anklavų generatoriumi turėtų būti laikoma JAV, iš kurios aptvertų ir
saugomų gyvenviečių ar kvartalų – uždarų jų gyvenviečių8 – prototipas buvo perkeltas
ir į Europą bei kitų žemynų valstybes. JAV masinės uždarų jų gyvenviečių statybos,
skirtos vidutinės klasės gyventojams, prasidėjo XX a. viduryje, o nuo 2001 m. šioje šalyje dėl didžiulės gyventojų koncentracijos saugomose gyvenvietėse net įvestas
papildomas klausimas būstų surašymų metu, kuriuo teiraujamasi, ar asmuo gyvena
uždarojoje gyvenvietėje (Low, 2004). Nors socializmo laikotarpiu Centro ir Rytų Europos (CRE) šalyse, kuriose pastaraisiais metais sparčiai plinta uždarų jų gyvenviečių
reiškinys, buvo propaguojama socialinė lygybė ir miesto socialinis vientisumas, uždarų jų „politinio elito kvartalų“ taip pat jau būta (Kulu, 2003). Vienas iš tokių kvartalų
pavyzdžių Lietuvoje – atokiau nuo Vilniaus miesto centro, gamtiškoje aplinkoje įsikūręs „socialistinės biurokratijos grietinėlės“ (angl. cream of socialist bureaucracy)
(Hirt, 2013) kvartalas Turniškėse.
Šiuolaikinių uždarųjų gyvenviečių, kurių sparčiai daugėja visų Centrinės ir Rytų Europos didžiųjų miestų regionuose (Lentz, 2006; Schmigiel, 2009; Bodnar, Molnar, 2010;
Hirt, 2012), kūrimąsi galime laikyti viena iš pokomunistinio periodo – centralizuotos
teritorinio planavimo sistemos ardymo ir vakarietiškų idėjų bei projektų perėmimo – apraiškų. Siekiant suprasti vykstančias transformacijas ir uždarųjų gyvenviečių kūrimosi
priežastis, būtina suvokti socialistinio miesto teritorinį formavimą. Komunistiniu periodu CRE didieji miestai buvo vystomi pagal santykinai vienodą sistemą, kurios pagrindinės teritorinės charakteristikos, skiriančios miestą nuo kapitalistinio, yra šios:
1) kompaktiškas išdėstymas ir tankus apgyvendinimas, o miesto riba aiškiai išskiriama mikrorajonais, gausiai užstatytais blokiniais daugiaaukščiais, kuriuose
įkurdinta „vidutinioji klasė“ (Kulu, 2003; Hirt, 2006; Hirt, Stanilov, 2009);
2) miesto užstatymas dideliais neergonomiškais viešos paskirties statiniais, tokiu
būdu siekiant įrodyti Sovietų Są jungos ekonominę galią ir didybę, viešo intereso triumfą prieš privatų (Szelnyi, 1996; Andrusz, 1996; Crowley, Reid, 2002);
8

Užsienio spaudoje tokio tipo gyvenvietės įvardijamos „gated communities“ (GC) (Blankley,
Snyder, 1997; Low, 2004; Hirt, 2012; Kovács, Hegedűs, 2014 ir kt.) arba „gated and guarded
neighbourhoods“ (GGN) (Schmigiel, 2009) terminais. Lietuvišku „gated communities“ atitikmeniu nutarta laikyti terminą „uždaroji gyvenvietė“. Galbūt jis nėra visiškai tikslus angliško termino atitikmuo, tačiau mokslinėje (ypač geografų) visuomenėje šis terminas vartotinas.
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3) industrinių zonų gausa ir žemas komercinės aplinkos išvystymas (Hirt, Stanilov,
2009);
4) pastatų įvairumo stoka dėl centralizuotų standartų ir privačių kompanijų statybų trūkumo (Bertaud, 2006), kuri sąlygoja vizualiai monotoniško miesto vaizdą
(Havel, 1992).
Vienas svarbiausių miesto erdvės pokyčių, įvykusių pokomunistiniu periodu – miestas nebėra kompaktiškas ir socialiai homogeniškas. Rinkos ekonomika sąlygojo erdvių
transformacijas pačiame mieste ir ėmė skatinti miesto sklaidą į priemiesčius. Priemiesčiai augo itin sparčiai, o juose atsirado kapitalistiniams miestams būdingos naujos statybos formos – privatūs nuosavi namai (Cirtautas, 2013; Rudolph, Brade, 2005; Nuissl,
Rink, 2005; Boentje, Blinnikov, 2007; Pichler-Milanovic ir kt., 2008; Leetmaa ir kt.,
2009; Ubarevičienė ir kt., 2010–2011). Suirus Sovietų Sąjungai ir perėjus į rinkos ekonomikos sistemą, vis aiškiau stebima socialinė stratifikacija, visų pirma dėl augančių
gyventojų pajamų skirtumų. Erdvinė socialinė segregacija išryškėja miestuose ir jų regionuose, kuomet pasiturintys miesto gyventojai palieka sovietmečiu statytus daugiabučių mikrorajonus miestuose ir išvyksta gyventi į priemiesčius, miesto centrą, senamiestį ar naujai statomus daugiabučius ar jų kvartalus mieste. Prie segregacijos augimo
pokomunistiniuose miestuose taip pat prisideda būsto projektų vystytojai, siūlydami
išskirtinį ir patogų gyvenimą naujo tipo uždarosiose „vakarietiškose“ gyvenvietėse
užmiestyje, dažniausiai skirtose aukštesnes pajamas turintiems gyventojams (Pociūtė,
Krupickaitė, 2007; Brade ir kt., 2009; Pow, 2009; Krupickaitė ir kt., 2014).
Pastaroji teritorinės segregacijos tendencija – socialinių ar etninių grupių savos saugios erdvės išskyrimas aiškia riba – ryški visose pokomunistinėse CRE šalyse, kurių
priemiesčiuose kuriasi neretai prabangios, uždaros ir akylai saugomos vaizdo kamerų
ar (ir) saugos tarnybų gyvenvietės, skirtos aukštesnio, vidutinio ar aukšto socialinio
statuso gyventojams (Lentz, Linder, 2003; Schmigiel, 2009; Kovács, Hegedűs, 2014).
Uždarųjų gyvenviečių atsiradimas yra traktuojamas (Le Goix, Webster, 2008) kaip
miesto patologijos simptomas, išryškinantis socialinės atskirties problemą ir bendruomeniškumo nykimą. Suirus socializmo sistemai, uždarosios gyvenvietės pokomunistinėse šalyse buvo laikomos nauja ir paklausia gyvenviečių kūrimo forma, pildančia gyventojų norą kurtis ir gyventi taip, „kaip gyvena šiuolaikiniai amerikiečiai“. Teigiama
(Hirt, Petrovič, 2011), kad uždarųjų gyvenviečių atsiradimą ir plitimą skatina auganti
socialinė stratifikacija, nusikalstamumo baimė, didėjantis nepasitikėjimas visuomene
bei viešojo sektoriaus nesugebėjimas tinkamai valdyti šiuos santykinai naujus procesus.
Uždarųjų gyvenviečių atsiradimas iš dalies siejamas ir su valstybės silpnumu, pasireiškiančiu tuo, kad valstybė neužtikrina visuotinės gerovės šalyje, kokybiškų viešųjų paslaugų, bendrų griežtų taisyklių teritoriniame planavime (Raposo, 2003; Hirt, Petrovič,
2010). Z. Cséfalvay ir C. Webster (2012) teigia, kad uždarųjų gyvenviečių reiškinys ir jo
atsiradimas turėtų būti traktuojamas kaip socialinė poliarizacija – didėjantis atotrūkis
tarp skurdžių ir turtingų, – kuris išreiškiamas fiziniais barjerais. Kadangi Centro ir
Rytų Europoje besikuriančios uždarosios gyvenvietės yra JAV gyvenviečių prototipai,
mokslininkai šio reiškinio sklaidą dažniausiai aiškina Amerikos kultūros skverbimusi.
Lietuvoje uždarosios gyvenvietės nėra retas reiškinys. Jas įvairiais aspektais šios
monografijos bendraautorės analizuoja jau nuo 2007 m. (Pociūtė, Krupickaitė, 2007).
Siekiant visapusiškai pristatyti šio reiškinio plitimą Lietuvoje, šioje monografijos
dalyje trumpai ir apibendrintai bus pristatoma per visą analizuojamą periodą surinkta
informacija: šių gyvenviečių morfologija, kūrimosi tikslai, geografinės padėties
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svarba. Pagrindinis šios dalies akcentas yra tyrimo metu surinktos naujos informacijos
pristatymas, todėl didžiausias dėmesys skiriamas išsiaiškinti, kokia yra uždarųjų
gyvenviečių reikšmė patiems gyventojams ir gyventojams, likusiems „už tvoros“.
Pagrindinis informacijos apie uždarųjų gyvenviečių poveikį šaltinis buvo pusiau
struktūruoti interviu su vietos valdžios (seniūnijų) atstovais. 2015 m. rudenį bei žiemą ir
2016 m. rudenį LSTC darbuotojų atlikta didžiųjų miestų priemiesčiuose esančių seniūnijų
darbuotojų (daugiausia seniūnų) apklausa, kurioje buvo skirta dėmesio ir uždarųjų
gyvenviečių reiškinio plitimui. Jeigu seniūnas į klausimą apie uždarųjų gyvenviečių
buvimą jo administruojamoje teritorijoje atsakydavo teigiamai, toliau buvo klausiama
apie jų skaičių, vietą, vėliau buvo užduodami klausimai siekiant išsiaiškinti:
1)
2)
3)
4)

kaip tokios gyvenvietės tvarkomos (savivaldybės lėšomis ar pačių gyventojų);
koks vyksta bendravimas su senaisiais vietos gyventojais ir seniūnijos darbuotojais;
koks aplinkinių požiūris į uždarąsias gyvenvietes.
Taip pat seniūnų buvo prašoma įvardinti jų nuomone svarbiausius tokių gyvenviečių trūkumus ir privalumus;
5) buvo teiraujamasi, ar tokio tipo gyvenviečių kūrimasis miestų regionuose skatina segregacijos augimą.

Projekto metu vykdytų interviu gautos informacijos apibendrinimas pateikiamas
7.3 skyriuje.
Vykdant pirmuosius Lietuvoje esančių uždarųjų gyvenviečių tyrimus, buvo siekiama
išsiaiškinti bendruosius Lietuvos uždarųjų gyvenviečių bruožus, jų išskirtinumą iš kitų
gyvenviečių (Pociūtė, Krupickaitė, 2007; Krupickaitė, Pociūtė, 2009). Antrajame tyrimo etape 2010 m. važinėjant po Vilniaus regioną buvo registruojamos ir morfologiškai
aprašomos šio tipo gyvenvietės ir, remiantis gauta informacija, atlikta duomenų analizė
(Krupickaitė ir kt., 2010–2011). Siekiant išsiaiškinti motyvus, skatinančius uždarųjų gyvenviečių kūrimąsi, buvo atlikti nuoseklūs pusiau struktūruoti interviu su šių gyvenviečių projektų vystytojais ir valdžios institucijų atstovais. Gilesniam atvejo tyrimui buvo
pasirinkta Neries kilpų uždaroji individualių namų gyvenvietė, kurioje buvo atlikti interviu su vietos gyventojais ir išsiaiškintos kėlimosi į uždarąsias gyvenvietes priežastys
(Krupickaitė ir kt., 2014).
Darbe pristatomo teksto informacija yra rinkta taikant skirtingus tyrimo metodus:
pusiau struktūruoti interviu, stebėjimas, kartografinė analizė, literatūros šaltinių analizė. Atliekant uždarų jų gyvenviečių tyrimą buvo naudojamasi įvairiais ankstesnių
tyrimų rezultatais, publikuotais užsienio ir Lietuvos moksliniuose straipsniuose. Taip
pat buvo naudojamasi anksčiau straipsnio autorių surinktais (iš dalies nepublikuotais)
tyrimui aktualiais duomenimis, tarp jų ir informacija spaudoje bei internetinėje erdvėje, uždarų jų gyvenviečių reklamų medžiaga, kartografiniais šaltiniais.
Šio projekto metu, kaip minėta, buvo siekiama išsiaiškinti šių, išskirtinių savo uždarumu, teritorijų poveikį aplinkai ir jų gyventojams (Pociūtė-Sereikienė, Krupickaitė,
2016). Kadangi valstybės institucijos ar visuomeninės organizacijos nerenka statistinės informacijos apie uždarąsias gyvenvietes, šių gyvenviečių tyrimai ir mūsų darbuose pateikiama informacija gali būti laikoma iš dalies subjektyvia, atspindinčia autorių
interesų sritį. Statistinės informacijos uždarų jų gyvenviečių tema trūkumas yra aktuali problema daugumoje pokomunistinių valstybių (Schmigiel, 2009).
Uždarosios gyvenvietės skiriamos į dvi pagrindines grupes (Pociūtė, Krupickaitė,
2007; Krupickaitė ir kt., 2010–2011): aptvertas ir saugomas individualių namų gyvenvietes
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(horizontalios) bei arčiau miesto centro išsidėsčiusius aptvertus ir saugomus daugiabučių
namų kompleksus (vertikalios) (45 pav.). Šiame skyriuje analizuojamos ir įžvalgos
pateikiamos apie uždarąsias individualių namų gyvenvietes, išsidėsčiusias miestų
regionuose (daugiausia metropolinių regionų priemiesčiuose). Tyrime buvo vadovautasi
griežtais atrankos kriterijais: uždarąja gyvenviete laikoma tik tokia gyvenvietė, kuri 1)
yra gyvenamųjų ar mišrios paskirties namų grupė, aptverta bendra tvora ir (ar) kitokiais
būdais apribotas patekimas į aptvertą teritoriją; taip pat 2) ši teritorija nuolat saugoma /
stebima kameromis ir (arba) apsaugos darbuotojo. Uždarosios gyvenvietės funkcionavimui
taip pat svarbus aspektas yra tas, kad tokio tipo gyvenvietės yra privačiai valdomos, o
gyventojai dažniausiai yra saistomi sutarčių ir įsipareigojimų. Šių gyvenviečių uždarumą ir
atsiribojimą nuo visuomenės sąlygoja ir tai, kad teritorijoje esantys įrenginiai ir teikiamos
paslaugos faktiškai yra prieinami tik jos gyventojams.

45 pav. Lietuvos uždarųjų gyvenviečių tipų pavyzdžiai (nuot./photos G. Pociūtė-Sereikienė)
Fig. 45. Examples of types of gated communities in Lithuania

Šioje monografijos dalyje uždarų jų gyvenviečių tyrimas pristatomas kaip fizinę segregaciją metropoliniuose regionuose iliustruojantis pavyzdys. Analizuojamos Lietuvos didžių jų miestų regionuose įsikūrusios uždarosios gyvenvietės: išskiriami pagrindiniai motyvai, skatinantys gyventojus rinktis būstą tokio tipo gyvenvietėse, tiriamas
jų vaidmuo ir poveikis teritorinei segregacijai šiuose regionuose.
Struktūriškai ši monografijos dalis pradedama nuo bendros pasaulio uždarų jų gyvenviečių ypatumų apžvalgos, trumpai apibūdinant, kokios priežastys skatina gyventojus rinktis uždarą ir saugomą erdvę, kaip šie teritoriniai dariniai veikia aplinką,
kurioje jie įsikūrę. Toliau darbe pereinama prie šio reiškinio sklaidos Lietuvoje: nurodomi mūsų šalies gyventojų motyvai keltis į uždarąsias gyvenvietes, pristatomos
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problemos, su kuriomis susiduria kai kurios gyvenvietės. Pagrindinis šios dalies akcentas – baigiamajame dėstymo skyriuje pateiktas užsienio autorių įžvalgų palyginimas su Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatais, nustatant, ar (ir kaip) segreguoja visuomenę uždarų jų gyvenviečių kūrimasis miestų regionuose. Taip siekiama išryškinti
panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos ir užsienio uždarų jų gyvenviečių poveikio
veiksnių ir jų įtakos teritorinei segregacijai.

7.1. UŽDAROSIOS GYVENVIETĖS PASAULYJE
Uždarosios gyvenvietės bendriausia prasme gali būti suvokiamos kaip aksklavai ar
anklavai, dažniausiai išsidėstę patraukliu kraštovaizdžiu išsiskiriančiose miesto periferijose – tai tarsi „privilegijuotų jų salos“ visuomenėje, su miestu susaistytos išvystyta
kelių struktūra (Blankley, Snyder, 1997; Glasze, 2005; Glasze, Alkhayyal, 2002; Stoyanov, Frantz, 2006). Jų atsiradimas sąlygojamas rinkos poreikių ir politinių sprendimų
(Glasze, Alkhayyal, 2002; Cséfalvay, 2009; Webster, 2002). Nurodoma, kad tai savotiški „teritoriniai klubai“ (angl. territorial clubs) (Webster, 2002), kurių teikiamomis
gėrybėmis gali naudotis tik to „klubo“ gyventojai.
Uždarosios gyvenvietės yra taip pat apibūdinamos kaip naujosios „laikmečio dvasios“ (angl. new Zeitgeist) (Gadecki, Smigiel, 2009) išraiška ar teritorinis produktas.
Amerikos mokslininkai uždarąsias gyvenvietes dažniausiai apibrėžia kaip daugiabučių / nuosavų namų kvartalus, apjuostus tvoromis, sienomis, krūmynais ar natūraliomis gamtos kliūtimis, akylai saugomus samdomų sargų ir (ar) visą parą teritoriją
stebinčių vaizdo kamerų; dažnai patekimas į šiuos kvartalus dar ribojamas ir elektroninėmis kortelėmis (Frantz, 2006). Kai kurie gyventojai taip rūpinasi savo saugumu,
kad įkuria gyvenvietę gamtiniais objektais atribotoje, sunkiai pasiekiamoje teritorijoje,
pavyzdžiui, saloje, į kurią patekti galima tik saugomu tiltu.
Amerikietiškos uždarosios gyvenvietės traktuojamos kaip teritorijos, pritaikytos
gyvenamajai ir poilsio reikmėms. Šio tipo gyvenvietės tarpusavyje skiriasi pagal morfologinius bruožus, funkcionalumą. Standartiškai uždarosios gyvenvietės pasižymi
išskirtine morfologine struktūra: gatvės tiesiamos „kilpomis“, pasibaigia akligatviais.
Tokia gatvių struktūra gyventojams suteikia psichologinį komfortą, kadangi akligatviais pasibaigianti gatvių struktūra riboja nepažįstamų asmenų patekimą į gyvenvietę
ir įsibrovėlių pasprukimą iš jo (Blakely, Synder, 1997).
Uždarosios gyvenvietės skiriasi savo dydžiu – jas gali sudaryti nuo kelių iki kelių
tūkstančių namų. Tai gyvenvietės, kuriose ne tik namai, bet ir gatvės, šaligatviai bei
kiti objektai, tokie kaip žaidimų aikštynai (golfo aikštynai ar teniso kortai), mokyklos,
parduotuvės, sporto klubai, baseinai ar net ežerai, atsiduria privačioje saugomoje erdvėje (Low, 2004; Hegedűs, 2007). Dažniausiai uždarosiose gyvenvietėse suformuojama atskira ją valdanti ir prižiūrinti institucija – namų bendrija. Bendrija išrenka tarybą,
kurią sudaro gyvenvietės atstovai. Dažnai prieš atsikeldami į gyvenvietę gyventojai
privalo pasirašyti sutartį, kurioje nurodomos uždarosios gyvenvietės taisyklės, kurios
būna griežtos ir ribojančios įprastą laisvę (Blakely, Synder, 1999).
Kėlimosi į uždarąsias gyvenvietes motyvai. Daugiau ar mažiau uždarų jų gyvenviečių galima rasti įvairiose pasaulio šalyse. Motyvai, kurie skatina gyventojus rinktis
būstą šio tipo gyvenvietėse, skiriasi priklausomai nuo šalies. JAV, Rusijoje, Lotynų
Amerikoje pagrindiniais kėlimosi į uždarąsias gyvenvietes motyvais yra laikomi saugumas (Glassner, 1999; Low, 2004; Frantz, 2006), prestižas ir siekis gyventi atskirtiems
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nuo masių – elitinėse gyvenvietėse (Lentz, 2006; Blinnikov ir kt., 2006), o Centrinės ir
Rytų Europos šalyse saugumas nors ir svarbus kriterijus, tačiau jis nėra iškeliamas kaip
prioritetinė gyventojus motyvuojanti priemonė. Čia labiau akcentuojamas privatumo
siekis ištrūkus iš socialistiniu periodu statytų daugiabučių rajonų (Gadecki, Smigiel,
2009), noras būti netrukdomiems pašalinių (Stoyanov, Frantz, 2006), socialinis gyventojų homogeniškumas (Lenz, Linder, 2003; Polanska, 2010; Bitusikova, Luther, 2010),
aplinkos gamtiškumas ir natūralumas (Negura, 2009).
Uždarųjų gyvenviečių poveikis jų gyventojams ir gyvenantiems „už tvoros“.
Uždarų jų gyvenviečių kūrimasis yra glaudžiai susijęs su socioekonomine šalies situacija, nusistovėjusiomis planavimo tradicijomis, saugumo lygiu ir kitais šalies bendrą ją
būklę nusakančiais elementais. Moksliniuose darbuose pabrėžiama (Webster, Glasze,
2006), kad uždarosios gyvenvietės yra evoliucinės istorijos dalis, globalizacijos pasekmė. Šio reiškinio plitimas traktuojamas nevienareikšmiškai: teigiama, kad tokio
tipo gyvenviečių atsiradimas išsprendžia konfliktus, bet iš kitos pusės – kartu ir generuoja naujas konflikto formas (Webster, Glasze, 2006). Sienų egzistavimas skatina
susvetimėjimą, socialinio atstumo augimą, kuris kuria psichologinius barjerus (Davis,
1990; Caldeira, 2000; Salcedo, Torres, 2004; Youssef, 2015). Uždarų jų gyvenviečių
gausėjimo laikymas teigiamomis ar neigiamomis tendencijomis dažnai priklauso nuo
to, kurioje vartų pusėje stovi vertintojas (Hirt, Petrovič, 2010). Nors vyraujanti bendra
(gerokai didesnei – „už tvoros“ likusiai – visuomenės daliai atstovaujanti) nuomonė
apie uždarų jų gyvenviečių daromą poveikį yra negatyvi ir mokslinėje literatūroje siejama su gyventojų socialine bei ekonomine segregacija (Bible, 2001; Blakely, Snyder,
1997; Caldeira, 2000; Le Goix, 2005; Low, 2004; Manzi, Smith-Bowers, 2005; LeGoix,
Webster, 2008; Schmigiel, 2009; Hirt, Petrovič, 2010; Cséfalvay, Webster, 2012 ir kt.),
vis tik yra autorių (Bible, Hsieh, 2001), kurie, apibendrinę tyrimų rezultatus, nurodo,
kad teigiamos šių gyvenviečių savybės persveria neigiamas.
Literatūroje gan gausiai diskutuojama apie uždarųjų gyvenviečių daromą poveikį tiek
patiems jų gyventojams, tiek gyventojams „už tvoros“ (Blakely, Snyder, 1997; Low, 2004;
Gadecki, Smigiel, 2009; Youssef, 2015 ir kt.). Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, užsienio
autorių darbuose nurodytas uždarųjų gyvenviečių poveikis gali būti grupuojamas į penkias
sritis: psichologinis, socialinis, ekonominis, gamtinis ir barjerinis. Atitinkamai, remiantis
analizuota literatūra, išskyrėme, ar tai galimai neigiamas, ar teigiamas poveikis.
Atlikta užsienio literatūros analizė parodė, kad uždarosios gyvenvietės turi didelį
psichologinį poveikį. Kaip neigiamą poveikį patiems uždarų jų gyvenviečių gyventojams reikėtų nurodyti pabrėžiamą pažeidžiamumą: gyventojams išauga nesaugumo
jausmas ir pažeidžiamumo suvokimas išėjus „už tvoros“ (Blakely, Snyder, 1997; Blandy, Parsons, 2003; Gadecki, Smigiel, 2009; Low, 2004; Salcedo, Torres, 2004). Taip pat
uždarosios gyvenvietės kuria netikrą saugumo jausmą (Blakely, Snyder, 1997; Low,
2004) ir vaikams iš anksto formuoja nuostatą, kad „už tvoros“ gyvenantys žmonės
yra „blogi“ ir „pavojingi“ (Low, 2004). Gyventojai „už tvoros“ jaučia psichologinį poveikį, kadangi jiems suformuojamas „baimės kraštovaizdis“ (angl. landscape of fear)
(Low, 2004), taip pat jie jaučiasi segreguoti – socialiai ir ekonomiškai atskirti (Blakely, Snyder, 1997; Low, 2004; Youssef, 2015). Uždarosios gyvenvietės gyventojai tarsi
jiems praneša, kad jie gali izoliuotis, nesidomėti ir nedalyvauti gyvenime „už tvoros“
(Handley, 2002). Nepaisant negatyvių psichologinių pasekmių, psichologinio saugumo
motyvas yra vienas iš svarbiausių, sąlygojančių uždarųjų gyvenviečių atsiradimą ir plitimą. Todėl vienu ryškiausių teigiamų uždarosios gyvenvietės poveikių laikytina galimybė
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jaustis saugiam ir prižiūrimam (Blakely, Snyder, 1997). Tam tikrą teigiamą uždarųjų
gyvenviečių poveikį jaučia ir gyventojai „už tvoros“: tokio tipo gyvenvietės kelia rajono
prestižą (Raposo, 2003; Hegedűs, 2007), miesto gyventojai vertina šio tipo gyvenvietes
kaip modernumo apraišką, miesto psichologinės erdvės gerinimą (Salcedo, Torres, 2004).
Literatūros analizė parodė, kad vis tik uždarosios gyvenvietės didžiausią poveikį turi socialinei visuomenės raidai. Negatyvus poveikis išreiškiamas jaučiama tylia
įtampa tarp uždarų jų gyvenviečių ir „senų jų“ vietos gyventojų (Gadecki, Smigiel,
2009; Kovács, Hegedűs, 2014; Raposo, 2003) – tokiu būdu visuomenė skaidoma į „jie“
ir „kiti“ (angl. they ir others) (Low, 2004) bei „turintys“ ir „neturintys“ (angl. haves
ir havenots) (Blandy, Parsons, 2003), taip kuriama socialiai segreguota vartotojiška
visuomenė (Blinnikov ir kt., 2006; Janoschka, Borsdorf, 2006). Kuriant uždarąsias gyvenvietes teritorinė segregacija vykdoma ne tik socioekonominiu pagrindu: yra atvejų
(priklausomai nuo valstybės), kai gyvenvietėje siekiama rasinio, religinio, etninio ar
amžiaus homogeniškumo (Blakely, Snyder, 1997; Le Goix, 2005; Le Goix, Webster,
2008; Cséfalvay, 2009; Vesselinov, 2012; Le Goix, Vesselinov, 2012).
Reikia pastebėti, kad socialinis atstumas tarp visuomenės grupių dažnai tampa ir
geografiniu atstumu – teritorine segregacija: turtingieji išsikelia į miesto periferiją, tad
jiems nebereikia žiūrėti į miesto skurdžiuosius (Cséfalvay, 2009). Tai santykinai skatina miesto centro gyvybingumo nykimą (Low, 2004; Janoschka, Borsdorf, 2006), simbiozės tarp miesto ir turtingų priemiesčių mažėjimą (Caldeira, 2000; Salcedo, Torres,
2004; Lentz, 2006; Cséfalvay, 2009). Nurodoma (Janoschka, Borsdorf, 2006; Cséfalvay, 2009), kad uždarų jų gyvenviečių gyventojai atsiriboja nuo socialinio gyvenimo
nebeišeidami iš savo erdvės. Tokios gyvenvietės tampa „dirbtinėmis socialinėmis dykromis“ (angl. artificial social deserts) (Hegedűs, 2007).
Dalis autorių nurodo ir teigiamą uždarų jų gyvenviečių poveikį socialinei raidai.
Visų pirma autoriai nurodo, kad šio tipo gyvenviečių kūrimasis skurdžiuose rajonuose
mažina gyventojų segregaciją ir skatina funkcinę integraciją: uždarosios gyvenvietės
tarnauja tarsi pusiau laidi riba tarp skirtingų socialinių grupių, kadangi skurdūs gyventojai įdarbinami uždarosiose turtingų jų gyvenvietėse (Salcedo, Torres, 2004; Manzi,
Smith-Bowers, 2005; Lemanski, 2006; Webster, Glasze, 2006; Hegedűs, 2007). Taip
pat, augant tokio tipo gyvenvietėms miestų regionuose, gerinama viešų jų paslaugų
kokybė (Salcedo, Torres, 2004; Hegedűs, 2007; Roitman, Phelps, 2011). Vienu svarbiausių teigiamų poveikių patiems uždarų jų gyvenviečių gyventojams įvardijamas
bendruomeniškumo ugdymas: gyventojai „priversti“ bendrauti ir susidraugauti įvairių
renginių, talkų metu (Cséfalvay, 2009; Youssef, 2015).
Ekonominiu požiūriu uždarų jų gyvenviečių gyventojų gyvenimas yra gerokai
brangesnis nei gyvenančių jų „už tvoros“, kadangi gyventojai moka bendruosius mokesčius ir gyvenvietės mokesčius (Cséfalvay, 2009). Kita vertus, turėti gyvenamą jį
būstą uždarojoje gyvenvietėje yra itin vertinga finansiškai, kadangi tikėtina, jog šių
namų vertė nenukris, o tik didės (Dillion, 1994; Bible, Hsieh, 2001; Lacour-Little, Malpezzi, 2001; Handley, 2002; Hegedűs, 2007; Le Goix, Webster, 2008; Gadecki, Smigiel,
2009; Hirt, Petrovič, 2010; Kovács, Hegedűs, 2014). Gyventojai „už tvoros“ atitinkamai yra nepatenkinti tuo, kad jų turimo nekilnojamojo turto kaina ir paklausa krenta dėl šalimais įsikuriančių uždarų jų gyvenviečių, kadangi naujakuriai labiau linkę
rinktis saugomą gyvenvietę (Le Goix, 2005; Landman, 2006). Teigiama ekonominio
poveikio visuomenei „už tvoros“ pusė: šios gyvenvietės itin naudingos vietos valdžios
institucijoms, iš kurių vietos teritoriniuose vienetuose surenkamos nemažos piniginės
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sumos mokesčių pavidalu, kurios keliauja į miesto biudžetą (McKenzie, 1994; Le Goix,
Webster, 2008; Low, 2004). Be to, miestų savivaldybėms naujų gyvenviečių statyba yra
naudinga tuo, kad kuriama ir išlaikoma infrastruktūra privataus sektoriaus lėšomis
(Raposo, 2003; Le Goix, 2006; Stoyanov, Frantz, 2006).
Bet kokių gyvenviečių kūrimas reikalauja gamtinių resursų ir mažina natūralios
aplinkos išteklius, todėl tiek uždarų jų gyvenviečių gyventojams, tiek likusiai visuomenei „už tvoros“ nagrinėtų autorių darbuose nurodomas tik negatyvus poveikis gamtai:
statomi namai, tiesiami keliai, drenuojami ežerai gali kardinaliai pakeisti kraštovaizdį
(Blinnikov ir kt., 2006; Hegedűs, 2007; Grant, 2005; Le Goix, Webster, 2008).
Išskyrus tai, kad tvora atlieka barjero vaidmenį sukurdama galimai saugią socialinę ar psichologinę erdvę, joks kitas teigiamas barjerinis uždarųjų gyvenviečių poveikis
neakcentuojamas. Didžiausią neigiamą poveikį uždarosios gyvenvietės turi „už tvoros“
likusiems gyventojams. Kuriant uždarąsias gyvenvietes miestuose, izoliuojamos, „užrakinamos“ miesto gatvės, aptveriami ir paverčiami privačiais parkai, fragmentuojamas
miesto kraštovaizdis, dėl uždarųjų gyvenviečių tvorų pailgėja atstumai aplinkiniams
gyventojams (Blandy, Parsons, 2003; Gadecki, Smigiel, 2009; Glasze, Alkhayyal, 2002;
Handley, 2002; Hegedűs, 2007; Hodkinson, 2012; Jungens, Landman, 2006; Low, 2004;
Le Goix, Webster, 2008). Dažnai kaip neigiamas veiksnys nurodomas pagalbos tarnyboms ir kitų viešųjų institucijų atstovams (pašto, laikraščių išnešiotojų ir kt.) blokuojamas patekimas į gyvenvietės teritoriją (Burke, Sebally, 2001; Low, 2004; Hegedűs, 2007).

7.2. UŽDAROSIOS GYVENVIETĖS LIETUVOJE
Lietuvoje uždarosios gyvenvietės nėra itin paplitusios – Vilniuje ir jo apylinkėse
(kartu su vertikaliomis gyvenvietėmis) jų priskaičiuojama apie 30 (iš jų horizontalių –
ne mažiau 10). Kauno ir Klaipėdos regionuose jų dar mažiau, tačiau tikslesnis skaičius
nėra žinomas, nes nebuvo atliekamas detalesnis kartografavimas. Uždarosios gyvenvietės Lietuvoje skiriasi savo dydžiu, išsidėstymu miesto centro atžvilgiu, architektūriniu
stiliumi, siūlomomis paslaugomis. Jos, lyginant su kitų šalių uždarosiomis gyvenvietėmis, yra paprastesnės ir neišsiskiria didele morfologine ar funkcine įvairove: vyrauja
gyvenvietės, kurias sudaro gyvenamieji namai ir nedidelės laisvalaikio zonos, o ir pačių
gyvenviečių dydis daug mažesnis nei, pavyzdžiui, amerikietiškų uždarųjų gyvenviečių.
Uždarųjų gyvenviečių geografinė vieta. Kuriant uždarąsias gyvenvietes, siekiama
integruoti gamtą ir kultūrą: šių gyvenviečių projektų vystytojai siūlo gyventojams gamtinį natūralumą ir visiškai suplanuotą teritoriją, kurioje įrengta visa reikiama in-frastruktūra. Uždarosios gyvenvietės, įsikūrusios išskirtinai gražioje gamtinėje aplinkoje,
atokiau nuo miesto šurmulio, turinčios greitą ir patogų susisiekimą su miesto centru,
nėra naujas reiškinys Lietuvoje. Šių gyvenviečių atsiradimas siejamas su istorinėmis
tradicijomis ir turtingojo elito siekiu atsiriboti nuo neprivilegijuotųjų gyventojų (Hirt,
2013). Lietuvoje tokiu pavyzdžiu sovietmečiu buvo Turniškės – kvartalas, kuriame gyveno išskirtinis politinis elitas. Žinoma, šis kvartalas skiriasi nuo pastaruoju metu Lietuvoje kuriamų projektų. Išlieka tik tendencija, kad uždarosios gyvenvietės segreguoja
gyventojus, tačiau jei Turniškės yra politinės segregacijos pavyzdys, po 1990-ųjų pastatytos gyvenvietės yra skirtos didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, tad tampa
socioekonominės segregacijos pavyzdžiais. Dažniausiai tokio tipo gyvenvietės Lietuvoje
statomos miesto periferijoje, ant upių, ežerų krantų, apsuptos miškų. Daugelyje jų yra
poilsinių ir laisvalaikio zonų, kuriose įrengiami teniso kortai, žaidimų aikštelės.
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46 pav. Bendorėlių gyvenvietės realus vaizdas (nuot./photos G. Pociūtė-Sereikienė)
Fig. 46. Real view of Bendorėliai settlement

Pirmoji uždaroji gyvenvietė Bendorėliai (46 pav.), pradėta statyti 2001 m. pagal amerikietišką modelį, nebuvo sėkminga ir, įgyvendinus pirmąjį etapą, projektas laikinai buvo
nutrauktas neįvykdžius pirmiesiems gyventojams žadėtų planų. Tiesa, Bendorėlių gyvenvietė, nors ir pasikeitė projekto įgyvendintojai, vystoma iki šiol, tik pirminis jos projektas iš esmės pakitęs, dėl didelių papildomų išlaikymo kaštų atsisakyta pirminiame plane
numatytų paslaugų (47 pav.). Bendorėliai tapo savotišku pavyzdžiu vėlesniems uždarųjų
gyvenviečių projektams Lietuvoje, leidusiems kurti labiau apgalvotus ir praktiškesnius gyvenviečių planus, atsisakant „amerikietiškų svajonių“. Uždarosios gyvenvietės Lietuvoje
tapo sėkmingos tik pritaikius projektus Lietuvos rinkai, atsisakius utopinių amerikietiškų
idėjų sukurti didžiulius plotus užimančias, gausybę paslaugų siūlančias gyvenvietes.

47 pav. Bendorėlių gyvenvietės pirminis planas ir jo įgyvendinimo eiga
(schemos pagrindas: 2004 m. internetiniame portale www.bendorėliai.lt publikuotas gyvenvietės planas)
Fig. 47. The original plan of Bendorėliai settlement and it‘s implementation process
(background of the scheme: plan that was published at www.bendorėliai.lt website in 2004)
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Uždarųjų gyvenviečių raidos tendencijos. Lietuvoje uždarosios gyvenvietės pradėjo kurtis gana vėlai ir plėtėsi lėčiau, lyginant su kitomis pokomunistinėmis šalimis.
Iki pat šių dienų tokio tipo gyvenvietės nėra mūsų šalyje tokios populiarios kaip Lenkijoje, Vengrijoje ar Čekijoje. Pavyzdžiui, mūsų tyrimo duomenimis, Vilniuje uždarosios gyvenvietės 2010 m. sudarė tik 2,5 proc. visų naujų gyvenamų jų būstų. Lietuvoje
uždarų jų gyvenviečių raidos tendencijos yra panašesnės į tų šalių, kuriose šis reiškinys
nėra toks populiarus (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Ispanijoje). Galima numanyti, kad Lietuvos uždarų jų gyvenviečių įvairovės ir gausos trūkumą lemia santykinai nedidelė ir
pakankamai užpildyta nekilnojamojo turto rinka.
Reikia pastebėti, kad uždarosios gyvenvietės Lietuvoje (išskyrus Laurų ir Didžiųjų Gulbinų gyvenvietės) nepasižymi išskirtine prabanga ar prestižu. Socialiniu požiūriu
apibūdinant uždarųjų gyvenviečių gyventojus galima teigti, kad didžioji dalis nagrinėjamo tipo gyvenviečių gyventojų yra aukštesnio vidutinio socialinio sluoksnio asmenys,
turintys universitetinį išsilavinimą, aukštos kvalifikacijos specialistai. Atliktas tyrimas
uždarojoje Neries kilpų gyvenvietėje parodė, kad „tvora“ yra tik simbolis, kuriuo nurodoma saugi bendruomeniška erdvė. Tvora atlieka fizinio barjero vaidmenį vaikams ir
sukuria gyvenvietėje jaukumo jausmą tėvams. Nemaža dalis naujai statomų gyvenviečių yra aptveriamos, tačiau dėl didelių apsaugos sistemų kaštų tik nedidelė dalis šių gyvenviečių gyventojų ryžtasi investuoti į apsaugą. Uždarosios gyvenvietės tampa labiau
išskirtinio statuso gyvenvietėmis nei izoliuotomis bendruomenėmis. Pasitaiko ir tokių
atvejų, kuomet rengiant projektą numatytos apsaugos sistemos ir lieka tik planuose.
Nors uždarosios gyvenvietės nėra dažnas reiškinys Lietuvoje, tačiau gyventojų siekis susiburti į gyvenvietes, kuriose gyvena panašaus socialinio statuso gyventojai, yra
prižiūrima aplinka, saugomas privatumas, jaučiamasi saugiai, skatina tokių uždarų jų
gyvenviečių gausėjimą. Naujų uždarų jų gyvenviečių atsiradimą galima laikyti pakankamai rimtu signalu, kad visuomenė turi problemų ir dalis gyventojų linkę atsiriboti
nuo jos, susikurdami socialiai saugią ir stabilią erdvę.
Kėlimosi į uždarąsias gyvenvietes motyvai. Pagrindinės priežastys, lemiančios
Lietuvos gyventojų pasirinkimą įsikurti uždarosiose gyvenvietėse, skiriasi nuo daugumos analizuojamų šalių (pavyzdžiui, JAV, Rusijos, Lotynų Amerikos), tačiau turi
panašumų su pokomunistinėmis Europos Są jungos šalimis. Vykdytų apklausų ir pusiau struktūruotų interviu su uždarų jų gyvenviečių gyventojais metu nustatyta, kad
mūsų šalyje pagrindiniais gyventojų motyvais keltis į uždarąsias gyvenvietes buvo
išskirtinis kraštovaizdis bei gamtos artumas, kuris sudaro puikias sąlygas tiek gyvenimui, tiek poilsiui. Gyventojai Lietuvoje akcentavo ir uždarosios gyvenvietės viduje
formuojamą bendruomeniškumą, saugią socialinę aplinką, ekonominę naudą (kuri pasižymi kylančia, o ne krintančia turto verte) bei kontroliuojančių jų sąsajų su miesto
administracija minimalumą (gyvenvietėje tvarkomasi savarankiškai, jos tampa „miestas mieste / kaime“). Verslininkai, reklamuodami šio tipo gyvenvietes, nurodo ir tokius epitetus kaip „komfortas“, „kokybė“, „prestižas“. Verslininkai reklamose, kaip ir
patys gyventojai, išskirtinai pabrėžia gyvenvietės geografinę padėtį ir gamtinę aplinką.
Apibendrinant motyvuojančius veiksnius, lemiančius uždarų jų gyvenviečių kūrimąsi
mūsų šalyje, galima teigti, kad saugumas (griežta vartų kontrolė, kameros ir kt.) yra tik
kaip papildomas ir tikrai ne svarbiausias veiksnys (priešingai nei JAV, Rusijoje ar Lotynų
Amerikoje), skatinantis gyventojus keltis į tokius teritorinius „getus“. Nurodymas, kad
gyvenvietė yra ar bus aptverta ir saugoma, verslininkams yra vienas iš būdų išsiskirti –
rasti savo nišą nekilnojamojo turto rinkoje. Lietuvos gyventojams svarbiau yra socialinė
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(bendruomeniška, jauki) aplinka ir geografinė vieta. Lietuvoje, kaip ir kitose CRE šalyse
(Kovács, Hegedűs, 2014), „apsitvėrimo ir saugojimosi“ reiškinys ir jo plitimas labiau yra
ne pačių gyventojų norų išraiška, o investuotojų ir statybų įmonių „išradimas“, be to,
uždarųjų gyvenviečių atsiradimas labiau siejamas su „nauja mada“ nei laikomas norma.

7.3. UŽDARŲJŲ GYVENVIEČIŲ SOCIALINIS
VAIDMUO LIETUVOS METROPOLINIUOSE
REGIONUOSE
Uždarosios gyvenvietės Lietuvoje ne tik pačių gyventojų, bet ir viešosios nuomonės ar savivaldos atstovų yra vertinamos teigiamai, „analogiškai kaip individualių
namų, sodybų aptvėrimas, skirtas privačios nuosavybės apsaugai“ (Krupickaitė ir kt.,
2010–2011; Krupickaitė ir kt., 2014), tačiau žvelgiant giliau į įvairius šių gyvenviečių
poveikio tiek patiems jų gyventojams, tiek ir aplinkiniams aspektus, ryškėja gana įvairiapusis vaizdas.
Remiantis pusiau struktūruotų interviu ir kitais ankstesnių tyrimų duomenimis
buvo išanalizuoti uždarų jų gyvenviečių Lietuvoje psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, gamtiniai bei barjeriniai veiksniai, darantys įtaką gyvenvietės gyventojams
ir gyventojams „už tvoros“. Tyrimo duomenys, surinkti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
miestų regionuose, leidžia atskleisti gana išsamų šių gyvenviečių santykio su aplinkinėmis teritorijomis vaizdą ir atsakyti į klausimą apie uždarų jų gyvenviečių poveikį
teritorinei gyventojų segregacijai didžių jų miestų regionuose.
Kaip minėta ir kaip nurodė miestų regionų seniūnijų seniūnai, labai svarbus aspektas yra tai, kad uždarų jų gyvenviečių nėra daug, pavyzdžiui, prie Kauno esančiuose
Ringauduose „vyrauja tik pavieniai namai su tvorom, yra aptverti kvartalai su užkardomis, tačiau nėra tokių, kuriuos įvardint reikėtų [uždarosiomis]“, dažniau „apsitvėrę
ir riboja užkardais patekimą į savo teritoriją sodų bendrijos, kurios virsta gyvenamaisiais kvartalais“ (Užusalių seniūnija). Tiesa, yra nemažai rengiamų naujų gyvenviečių
projektų metropoliniuose regionuose, todėl „pagal rengiamus projektus, tikėtina, tokio
tipo gyvenviečių turėtų būti ateityje daugiau“ (Dūkštų seniūnija, Vilniaus MR).
Santykinai nedidelis uždarų jų gyvenviečių skaičius rodo, kad esminio jų poveikio
socialiniams procesams miestų regionuose nėra. Daug svarbiau socialinei kaitai yra
apskritai naujų gyvenamų jų pastatų, kvartalų ar gyvenviečių atsiradimas daugiau kaimiškose miestų regionų erdvėse. Naujai atsikėlę gyventojai dirba didmiestyje, namuose tik miega, „neturim daug vietinių gyventojų, kurie gyventų tėvų, senelių namuose,
tad visi susvetimėję“ (Agluonėnų seniūnija), jie sunkiau integruojasi vietos bendruomenėse, ypač jeigu telkiasi suplanuotuose, o neretai ir aptvertuose kvartaluose ir gyvenvietėse: „prie bendruomeninių susiėjimų labiau prisijungia pavienius namus įsigiję
/ pasistatę asmenys, tuo tarpu iš anksto suformuotų kvartalų gyventojai labiau linkę
įsilieti į kvartalo bendruomenę“ (Avižienių seniūnija).
Analizuojant psichologinius uždarų jų gyvenviečių poveikio tiek jų gyventojams,
tiek esantiems „už tvoros“ veiksnius Lietuvoje, labiau išryškėjo teigiami uždarų jų
gyvenviečių aspektai. Gyventojai uždarojoje gyvenvietėje psichologiškai jaučiasi saugiau. Neretai pabrėžiama, kad tvoros ir net apsauga reikalingi tik saugumo jausmui
sukurti, tačiau neapsaugo nuo rimtesnių kėslų turinčių nusikaltėlių. Vagysčių įvykdyta
ne tik Neries kilpų ar Bendorėlių gyvenvietėse. Visuomenės informavimo priemonės
126

UŽDAROSIOS GYVENVIETĖS – IŠSKIRTINĖS TERITORINĖS SEGREGACIJOS METROPOLINIUOSE
REGIONUOSE PAVYZDYS

yra paviešinusios tokių atvejų ir iš prestižinės Verkių slėnio gyvenvietės. Tiesa, kaip
teigiama, po tokių atvejų buvo imtasi papildomų, mažiau matomų priemonių saugumui
užtikrinti.
Tokios gyvenvietės ar kelių jų atsiradimas psichologiškai sukuria „vertingesnio“,
„prestižiškesnio“ rajono ar miesto dalies įvaizdį, todėl „senieji“ vietos gyventojai, nepaisant galimai kylančių nepatogumų, šiuo aspektu vertina tokios gyvenvietės ar kvartalo atsiradimą teigiamai: „naujakuriai daro teigiamą įtaką“ (Agluonėnų seniūnija).
Neigiamų aspektų išskiriama nedaug ir jie traktuojami nevienareikšmiškai. Patys
uždarų jų gyvenviečių gyventojai daugiau akcentuoja jų laisvės apribojimą taisyklėmis
(pavyzdžiui, Neries kilpų gyvenvietėje draudžiamos vidinės sklypų tvoros, didesni
daržai, šiltnamiai ir pan.), tačiau taip pat pripažįsta, kad tai tampa daugiau privalumu
nei minusu, nes taisyklių laikymasis kuria jaukesnį, estetiškesnį bendrabūvį. Apskritai
pabrėžiama, kad taisyklių nėra daug, o neretai jų laikomasi išmintingai, lanksčiai, susitarus leidžiami tam tikri nukrypimai nuo jų (pavyzdžiui, Neries kilpų gyvenvietėje
leista įrengti simbolines vidines sklypų tvoras).
Kiek daugiau išryškėjo neigiamo psichologinio poveikio gyventojams „už tvoros“.
Visų pirma dėl to, kad tokių gyvenviečių gyventojai emociškai nėra susiję su aplinkinėmis vietovėmis, jų istorija, savęs nelinkę su jomis identifikuoti, taip pat ir prisiimti
atsakomybės už jų ateitį: „kai ateina svetimi žmonės, pagarbos protėviams, kurie čia
gyveno, nėra [...]. Aš gyvenu, o kas po – manęs nesvarbu“ (Kretingalės seniūnija).
Jie yra „vilniečiai“, „kauniečiai“ ir pan., mieste dirbantys ir visa savastimi ten „gyvenantys“, nors fiziškai jų namai rajone. Itin ryškiu tokio atsiribojimo pavyzdžiu gali
tapti, Dūkštų seniūnijos atstovo teigimu, vietos bendruomenę papiktinęs Neries kilpų
gyvenvietės gyventojų poreikis įteisinti jų gyvenvietės pavadinimą kaip oficialų vietovardį: naujakuriai nenorėjo savo gyvenvietės susieti su ten esančiu Verkšionių kaimu.
Naujakuriams nerūpi ir „senų jų“ vietos gyventojų aktualijos: „nauji kvartalai – tarsi atskiras „miestas“ kaime, su savo interesais, kuriems vietinės kaimo aktualijos yra
neįdomios“ (Dūkštų seniūnija). Vietos valdžia reikalinga tik tiek, kiek reikia išspręsti
konkrečią problemą: „naujakuriai bendrauja su seniūnija tik tiek, kiek liečia jų interesus: prašo tvarkyti kelius, šiukšles surinkti, socialinės pašalpos, mokyklos ir pan.“
(Avižienių seniūnija). Su „senaisiais“ gyventojais bendraujama retai: „naujakuriai su
senais gyventojais tarpusavy nelabai bendrauja“ (Ringaudų seniūnija), nors kai kurių
seniūnijų gyventojai parduoda naujakuriams savo užaugintus ar pagamintus produktus
(Dūkštų seniūnija). O teigiamo ryšio priešinga kryptimi nėra – į teritoriją patekti sudėtinga net įvairių tarnybų darbuotojams, pavyzdžiui, „prieš rinkimus į Neries kilpų kvartalą
gyventojai net neįsileido paštininko, kad asmeniškai rinkimų lapelius įteiktų – paštininkas buvo paprašytas visus lapelius palikti sargui“ (Dūkštų seniūnija), taip pat „socialinė darbuotoja patekti negalėjo automobiliu ir teko toli pėsčiomis eiti; eksperimentas su
policija parodė, kad irgi užkardas yra neperžengiama riba, nes net sirenos automobilyje
nepaskatino gyventojų atverti užkardą“ (Avižienių seniūnija).
Nepaisant to, „senieji“ gyventojai, atsikėlus naujakuriams, priversti kai ką savo
gyvenime keisti, taikytis prie pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, neretai „naujakuriai
daugiau žino, ko galima reikalauti iš seniūnijos, jei kas nors yra blogai, mato, kad
niekas nedaroma, jie pilną teisę turi ateiti pas mus. Nurodo „opas“, į kurias turi būti
kreipiamas dėmesys“ (Kretingalės seniūnija). Tai kuria psichologines įtampas: „prieš
10 m. buvo įtampos, „senieji“ nepriimdavo naujakurių“ (aut. pastaba: pavydėjo) (Kretingalės seniūnija). Neretai teigiama, kad „senieji“ gyventojai – „pikti, nedraugiški“
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(Agluonėnų seniūnija). Antra vertus, šias įtampas gali daugiau ar mažiau kompensuoti
minėti teigiami aspektai.
Ypač daug dėmesio respondentai skiria socialiniams poveikio aspektams. Itin pabrėžiami teigiami aspektai, tokie kaip vaikų saugumas (net visai maži vaikai paleidžiami žaisti kieme vieni, žinant, kad už tvoros vaikas neišeis, gatvėmis važinėjama
tik labai lėtai, dėmesingai, o ir kaimynai visus vaikus pažįsta ir nuklydėlį pristatys
tėvams) ir bendruomeniškumo ugdymas.
Bendruomenės formavimasis tampa bene svarbiausiu aspektu analizuojant gyventojų segregaciją. Viena vertus, kalbant apie uždarąsias gyvenvietes šiuo aspektu,
dažniausiai akcentuojamas abipusis neigiamas jų socialinis poveikis, lemiantis didelę
atskirtį tarp bendruomenių ir kartu didelę gyventojų teritorinę segregaciją. Neretai uždaroji gyvenvietė gyvena savo gyvenimą ir nekuria ryšių su aplinkinėmis bendruomenėmis, ypač „senaisiais“ vietos gyventojais, kurie dažniausiai skiriasi savo socialiniu
statusu, amžiumi, veiklos pobūdžiu, visa gyvensena, o Vilniaus regione – ir tautine
tapatybe. Atitinkamai formuojasi segreguota teritorinė bendruomenė su potencialiomis ar realiomis socialinėmis įtampomis. Neretai naujosios gyvenvietės lyginamos su
sodininkų bendrijomis, kurios, nors irgi tapo „uždaresnėmis“ (Priekulės seniūnija),
yra „draugiškesnės“, labiau integruotos (Užusalių seniūnija).
Antra vertus, a priori atsiranda uždarosios gyvenvietės bendruomenė, kurios gyventojai priversti bendrai spręsti kylančias problemas, derinti interesus. Tuo pačiu
vyksta bendruomeniškumo, demokratijos ir pilietiškumo ugdymo pamokos (pilietiškumo jausmo praradimo aspektas tampa neaktualus). Nors tai neskatina integralumo
su aplinkinėmis teritorijomis, tačiau ir nemažina jo. Pavyzdžiui, gyventojai linkę tvarkyti ir prižiūrėti ne tik jų gyvenvietės, bet ir aplink esančias, jų mielai laisvalaikio
praleidimui naudojamas gamtines teritorijas, dalyvauja „Saugios kaimynystės“ programoje (Avižienių seniūnija) ar kitaip siekia didinti aplinkos saugumą.
Taip pat reikia pastebėti, kad pačios gyvenvietės tampa patogiomis mikrovisuomenėmis, kurios valdomos pasitelkiant veikiančius demokratijos principus. Nors, kaip
jau minėta, tai segreguoja visuomenę, tačiau pokomunistinėse valstybėse, neturinčiose
demokratinio valdymo tradicijų, tai galima traktuoti ir kaip teigiamą (bendruomeniškumo, demokratijos, pilietiškumo ugdymo prasme) aspektą.
Atskirtumas skatina burtis ar aktyviau veikti ir „senąsias“ vietos bendruomenės –
šios bando kurti ryšius, organizuoja šventes, į kurias siekia pritraukti naujakurius (Avižienių, Sendvario, Užusalio seniūnijos). Taip pat naujakuriai neretai įvardija ir priverčia
spręsti įsisenėjusias bendruomenės ar kitas problemas, pavyzdžiui, paskatina atsirasti
socialinės infrastruktūros objektus (darželius, mokyklas).
Taip pat kaip itin svarbus teigiamas socialinis aspektas yra akcentuojama, kad naujakuriai yra aukštesnio socialinio statuso ir „atskiedžia“ socialiai problemiškesnes bendruomenes (Lentvario, Sendvario, Užusalio seniūnijos). Naujakuriai nereikalauja praktiškai
jokio socialinių tarnybų dėmesio, nėra nusikalstamumo židinių (Lentvario seniūnija).
Iš ekonominių aspektų taip pat daugiau akcentuojami teigiami: didesnės nekilnojamojo turto kainos, didesni mokesčiai į savivaldybės biudžetą, o išlaidų ir dėmesio aptvertų teritorijų tvarkymui skirti nereikia (tai itin dažnai akcentuoja savivaldybių atstovai) ir
tai yra itin ekonomiškai paranku. Antra vertus, dažnai pabrėžiama, kad naujai atsikėlusieji neretai daug aktyvesni už „senuosius“ vietos gyventojus ir reikalauja neadekvačiai
daug dėmesio jų poreikių tenkinimui, visų pirma „tokios kaip mieste“ infrastruktūros
teritorijoje „už tvoros“ (Kretingalės seniūnija).
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„Senieji“ vietos gyventojai yra patenkinti, kad daugėjant gyventojų gerėja infrastruktūra (daugėja kelių, senieji keliai asfaltuojami, gatvės apšviečiamos, geriau veikia
šiukšlių išvežimo sistema ir pan.) (Avižienių seniūnija) ir tuo, kad atvykėliai padeda
jiems šiek tiek uždirbti (pavyzdžiui, perka jų užaugintus ar pagamintus maisto produktus, kai kurias paslaugas, netgi sukuria darbo vietų, ypač kol vyksta statybos).
Statant Neries kilpų gyvenvietę buvo pakenkta ir gamtinei aplinkai – nulygintas
reljefas, pakeistas kraštovaizdis. Gyvenvietes juosiančios ilgos tvoros apskritai svetimos kaimiškajam Lietuvos kraštovaizdžiui. Architektai akcentuoja, kad kraštovaizdį
labiausiai darko per maži reikalavimai tokių projektų teritorijos planavimo kokybei
(ypač pastatų išdėstymui, jų architektūrai, vieningos koncepcijos kūrimui). Lietuvoje
panašūs procesai nereti ir statant kitas gyvenvietes, tačiau dėl nedidelių gyvenviečių
mastų šie pakenkimai nėra dideli.
Šių gyvenviečių barjerinis poveikis taip pat nežymus. Kaip santykinai nežymų,
tačiau teigiamą uždarų jų gyvenviečių poveikį galima paminėti tai, kad jų gyventojai
labiau linkę tvarkyti ir jų lankomas „už tvoros“ esančias aplinkines teritorijas, surinkti
jose besimėtančias šiukšles ir pan.
Apibendrinant uždarųjų gyvenviečių poveikio aplinkinėms teritorijoms analizę galima teigti, kad, nepaisant kai kurių, neretai neadekvačiai vertinamų, teigiamų aspektų,
šios gyvenvietės sudaro prielaidas teritorinei gyventojų segregacijai. Pagrindiniai jos
veiksniai – ryšių su vietos bendruomene nebuvimas (menkumas), gyvenimas atskiroje
mikrovisuomenėje, socialiniai skirtumai. Antra vertus, dėl savo nedidelių mastų uždarosios gyvenvietės nekuria didelių problemų, o neretai aplinkinių gyventojų ir net savivaldos atstovų yra vertinamos teigiamai, nes prisiima dalį finansinės naštos, „gerina“
teritorijos įvaizdį. Paradoksalu, tačiau didesnis socialinis naujakurių aktyvumas, siekis
ir pastangos spręsti problemas gali gerinti ir vietos socialinę bei materialinę aplinką, skatina vietos gyventojų aktyvumą. Socialinę atskirtį gali padėti mažinti ir „senųjų“ vietos
gyventojų ekonominė veikla, susijusi su naujosios gyvenvietės atsiradimu.
Apibendrinant šios dalies tyrimo rezultatus, reikia konstatuoti, kad šiuolaikinių uždarų jų gyvenviečių kūrimasis Centrinės ir Rytų Europos, tarp jų ir Lietuvos, didžiųjų miestų regionuose – tai viena iš pokomunistinės miestų transformacijos apraiškų,
lemianti vis didėjančią teritorinę gyventojų segregaciją. Naujų uždarų jų gyvenviečių
atsiradimą galima laikyti pakankamai rimtu signalu, kad visuomenė turi problemų ir
dalis gyventojų linkę atsiriboti nuo jos, susikurdami socialiai saugią ir stabilią erdvę.
Išanalizavus įvairių autorių, tyrusių uždarąsias gyvenvietes ir jų poveikį patiems jų
gyventojams ir gyventojams „už tvoros“, tyrimus, išryškėjo penkios grupės – psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, gamtiniai bei barjeriniai – veiksnių, galinčių turėti tiek teigiamą, tiek ir neigiamą poveikį vieniems ar kitiems. Uždarų jų gyvenviečių
gyventojai ir tokių gyvenviečių šalininkai neigia kaltinimus rasizmu, elito išskyrimu,
socialine ar ekonomine segregacija, teigdami, kad jie tiesiog rūpinasi savo namais, savo
šeimomis, savo gyvenama vieta ir bendruomene. Jie yra patenkinti savo pasirinkimu
gyventi uždarojoje gyvenvietėje. Oponuojantys šio reiškinio sklaidai teigia, kad uždarosios gyvenvietės kuria ir pabrėžia visuomenės skirtumus, blokuoja skirtingų stratų,
rasių, etninių grupių bendravimą (Blakely, Snyder, 1997).
Dėl santykinai nedidelio tokių gyvenviečių Lietuvoje skaičiaus ir masto jų poveikis
aplinkinėms teritorijoms nėra labai jaučiamas, nors, be jokios abejonės, kuria prielaidas
teritorinei segregacijai. Nepaisant šio fakto, uždarų jų gyvenviečių atsiradimas vertinamas neretai neadekvačiai, tačiau daugiau teigiamai.
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Saugumas gatvėse dieną ir naktį, galimybė apsaugoti savo turtą, išvystyta infrastruktūra ir tenkinančios paslaugos – tai pagrindiniai kokybiško gyvenimo atributai,
kurie turėtų būti laisvai prieinami visiems gyventojams, o ne tik uždarosios gyvenvietės atstovams (Blakely, Snyder, 1997). Paradoksalu, tačiau uždarosios gyvenvietės Lietuvos didžių jų miestų priemiestinėse teritorijose gali tapti socialinės homogenizacijos
veiksniu. Viena vertus, jos yra uždaromis gerovės salomis, kuriose nėra socialinių problemų, kaip priešprieša gana neturtingoms, įvairių neišspręstų materialinių ir socialinių problemų turinčioms teritorijoms „už tvoros“. Antra vertus, Lietuvos visuomenė
pasižymi įvairiomis pokomunistinėms valstybėms būdingomis socialinio bendrabūvio
problemomis, apskritai visuomenės pilietiškumo, bendruomeniškumo trūkumu. Aktyvios, savo gyvenvietės problemas sėkmingai sprendžiančios bendruomenės tampa
pilietinės visuomenės ir bendruomenių formavimosi pavyzdžiais ir netgi katalizatoriais, kurie skatina aktyviau veikti tiek savivaldos atstovus, tiek ir pačias vietos bendruomenes sprendžiant jose kylančias problemas. Kaip teigė Dūkštų seniūnė, „miestas ateina į kaimą“ ir tai sąlygoja pokyčius, naujas raidos tendencijas teritorijose,
kurios ilgą laiką buvo pasyvios, gyvenančios ramų kaimo gyvenimą, nors buvusios
visiškai šalia miesto. Tikėtina, kad ilgainiui aktyvios naujakurių bendruomenės gali
tapti socialinės atskirties mažinimo ir teritorinės integracijos veiksniu.
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Sparti didžių jų miestų plėtra, jų santykinės reikšmės didėjimas apgyvendinimo
struktūroje ir ekonominės įtakos stiprėjimas nacionaliniu mastu tapo pagrindiniais pokomunistinių šalių socioerdvinės kaitos požymiais. Pastaraisiais dešimtmečiais vykstanti apgyvendinimo struktūros kaita rodo, kad pokomunistinėse šalyse formuojasi
teritorinė organizacija, kurioje ima vyrauti didžių jų miestų arba, kitaip sakant, metropoliniai regionai. Pokomunistinio regiono šalių vystymosi panašumai leidžia daryti
išvadą, kad Lietuvoje vykstantys procesai greičiau sietini ne su išskirtiniais lokalaus
lygio veiksniais, bet su bendromis pokomunistinių transformacijų ir regiono periferizacijos tendencijomis globalioje ekonomikoje ir Europos erdvėje be sienų. Kita vertus,
tikėtina, kad Lietuvos apgyvendinimo sistemos ypatumai (menka centralizacija ir skaitlinga periferija) lemia intensyvesnes socioerdvines transformacijas nei kitose panašios
istorinės raidos šalyse.
Visuomenės teritorinės organizacijos kaita, taip pat ir apgyvendinimo sistemos
kaita yra natūralus procesas, kuris vyksta prisitaikant prie naujų sąlygų, šiuo atveju
pereinant iš komandinės prie rinkos ekonomikos kintančios globalios ekonomikos kontekste. Vis didesnę įtaką šalies apgyvendinimo sistemoje turi didieji šalies miestai ir jų
regionai, ypač Vilnius. Tikėtina, kad socioerdvinės šalies transformacijos ir toliau tęsis
ta pačia kryptimi, t. y. metropolizacijos tendencijos didės. Tai ir toliau keis metropolių
gyventojų struktūrą, kuri vis labiau poliarizuosis didėjant aukštesnio statuso gyventojų skaičiui juose. Esant tokiai situacijai būtų paranku šalies administracinį suskirstymą
ir valdymą adaptuoti prie besikeičiančios teritorinės organizacijos. Metropolinių regionų, kaip atskirų administracinių vienetų, išskyrimas galėtų būti pagrindas strateginių
sprendimų priėmimui, koordinavimui, administracijai, valdymui, duomenų rinkimui
ir jų analizei. Seniūnijos lygio savivalda padėtų vietos bendruomenių formavimuisi
ir užtikrintų optimalesnį jų poreikių tenkinimą.
Teritoriškai diferencijuotas suburbanizacijos procesas bei gyventojų migracijos
skirtumai suformavo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropolinių regionų socioerdvines struktūras, kurioms būdinga didelė ir auganti poliarizacija bei fragmentacija.
Visuose tirtuose metropoliniuose miestų regionuose asimetriškas miesto plėtros procesas, nukreiptas šiaurinėmis kryptimis, vaidino lemiamą vaidmenį performuojant
metropolinių miestų regionų socioerdvines struktūras ir sukuriant poliarizuotą jų
erdvinę struktūrą. Lietuvos didžių jų miestų plėtros procesai radikaliai keičia ne tik
miesto savivaldybėje esančias erdves, bet ir aplinkinių savivaldybių teritorijas, kurios yra intensyvios suburbanizacijos įtakoje. Skirtingo socialinio sluoksnio, amžiaus
ir išsilavinimo gyventojai ima gyventi vis labiau atskirai. Vilniuje ši segregacija turi
ir tautinę dimensiją. Pagrindinis šių tendencijų katalizatorius – aukštesnių sluoksnių
gyventojų migracijos metropolinių regionų viduje, kurias skatina ir migracijų srautai į
šiuos regionus iš kitų Lietuvos vietų. Stebimi ryškūs skirtumai metropoliniuose miestų
regionuose tarp miesto centro, sovietinių daugiabučių, artimų jų priemiesčių ir mažai
suburbanizacijos paliestų jų periferinių dalių. Skirtumai tarp Lietuvos didžių jų miestų
metropolinių regionų ir kaimiškų jų bei periferinių Lietuvos dalių rodo vis labiau ryškėjantį skirtumą centro–periferijos takoskyroje (socioekonominiu, sociodemografiniu
ir politiniu aspektais). Visi šie skirtumai aiškiai atsispindi elektorinėje metropolinių
regionų struktūroje.
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Metropolinių regionų gyventojų erdvinė diferenciacija 2001 m. buvo nedidelė lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Nors įvairios sociodemografinės grupės regionuose pasiskirsčiusios gana tolygiai, tačiau aukštesni gyventojų sluoksniai ima
gyventi vis labiau atskirai nuo kitų. Kintanti miestų socialinė struktūra didina erdvinę gyventojų diferenciaciją, kuri vis dėlto tik Vilniuje ima siekti aukštesnius lygius.
Vilniaus miesto regione formuojasi itin ryški takoskyra tarp turtingesnės šiaurinės
ir skurdesnės pietinės jo dalies. Šiaurinėje dalyje vis labiau telkiasi aukštesnio socioekonominio statuso, jaunesni, labiau išsilavinę, lietuvių tautybės gyventojai, labiau palaikantys dešiniosios pakraipos politines partijas. Pietinėje industrializuotoje
dalyje auga žemesnių sluoksnių, dažnai atstovaujančių skaitlingesnėms tautinėms
mažumoms, koncentracija. Šio ir kitų miestų gyventojų segregacija mažiausiai išreikšta seniūnijų lygiu (t. y. beveik visose seniūnijose galima rasti ir turtingesnių, ir
skurdesnių kaimynysčių).
Detaliame teritoriniame lygmenyje (surašymo apylinkių lygyje) išryškėja dideli
socioerdviniai skirtumai visuose miestuose, ypač Vilniuje. Nors net Vilniaus regiono
segregacijos lygis vis dar atsilieka nuo daugelio vakarų Europos ir ypač Šiaurės Amerikos miestų, priklausomai nuo žmogaus gyvenamosios vietos, jo artimiausi socialiniai
kontaktai gali būti visiškai skirtingi. Artimesnių miesto centrui Vilniaus priemiesčių
gyventojo kaimynai beveik išimtinai gali būti aukštas pareigas užimantys, jauni ir išsilavinę lietuviai. Gyvenančių tolimesniuose daugiabučių rajonuose visuose MR kaimynai pasižymės itin mišria sudėtimi, nors aukšto socialinio statuso gyventojų lieka labai
mažai. Panaši situacija miestų centruose (ypač Kauno ir Vilniaus senamiesčiuose), kur
prasidėję džentrifikacijos procesai dar ne iki galo pakeitė socialinę struktūrą, tik aukštų socialinių sluoksnių gyventojų skaičius čia jau didelis ir vis auga. Daugelyje kvartalų pietiniuose pramoniniuose Vilniaus rajonuose ar industriniuose priemiesčiuose
gyvenantieji aukštesnių sluoksnių gyventojų artimoje aplinkoje gali beveik nesutikti, o
dauguma kaimynų bus ne lietuvių tautybės gyventojai.
Erdvinė detalaus teritorinio lygio analizė rodo, kad segregacijos laipsnis ir fragmentacijos pobūdis priklauso nuo esamos kraštovaizdžio struktūros. Kuo kraštovaizdžio sąskaida mažesnė ir kokybės skirtumai menkesni, tuo ir segregacija
atitinkamame teritoriniame lygmenyje menkiau išreikšta, kaip yra Klaipėdos atveju. Planavimo ir statybos reguliavimo priemonėmis galima daryti įtaką segregacijos
procesams, pavyzdžiui, draudžiant ekonominės ir žemesnės klasės būstų statybas
pietinėse miestų dalyse ar formuojant patrauklias erdves skurdesniuose rajonuose
(transformuojant buvusias pramonės teritorijas). Vis dėlto esminis Lietuvos miestų
erdvės segregacijos didėjimo problemos sprendimo būdas yra neatsiejamas nuo socialinės atskirties mažinimo priemonių. Itin svarbu gerinti išsilavinimo prieinamumą
ne lietuvių kalba kalbantiems gyventojams, nes jau dabar socialinė segregacija turi
labai aiškiai išreikštą etninę dimensiją. Tokioje situacijoje tikėtina, kad gali iškilti ir
etninių mažumų diskriminacijos problema, nors tyrimas rodo, kad blogesnė etninių
mažumų situacija Vilniuje (kur skirtumai itin ryškūs) susijusi daugiau su bendruomenių susiformavimo istorinėmis priežastimis, galimai blogesniu lietuvių kalbų mokėjimu ir itin aukštu Vilniaus lietuvių, o ne itin žemu tautinių mažumų socialiniu
statusu (lyginant su likusios Lietuvos gyventojais).
Gyventojai, pasižymintys panašiomis socioekonominėmis ir sociodemografinėmis
charakteristikomis, dažniausiai pasižymi ir panašiomis politinėmis preferencijomis
bei elektorine elgsena. Visuose trijuose metropoliniuose regionuose buvo nustatytos
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politinės gyventojų poliarizacijos tendencijos, tačiau Vilniaus MR, kuriame visuomenės vertikali stratifikacija pati didžiausia, išsiskyrė didžiausiomis visų rezidencinės erdvinės diferenciacijos indeksų reikšmėmis. Segregacijos augimo tendencijos Vilniaus
metropoliniame regione, labiau nei bet kuriame kitame, didina ne tik socialinio ir politinio gyvenimo konfrontacijų tikimybę, bet gali tapti tautinių mažumų segregacijos
priežastimi. Tokia situacija gali kelti įvairaus pobūdžio politinių įtampų teritorijose,
kuriose fiksuojama auganti politinių jėgų fragmentacija ir konfrontacija.
Elektorinė Lietuvos metropolinių miestų regionų analizė parodė didelę ir augančią
sociopolitinę takoskyrą tarp rinkėjų, kurie pasižymi priešingomis socioekonominėmis
charakteristikomis. Nuolat kintanti socioerdvinė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos metropolinių regionų struktūra pastebimai keičia politinio lauko struktūrą visuose analizuotuose metropoliniuose miestų regionuose. Lietuvos metropolinių miestų regionų elektorinės struktūros dėl socioerdvinių pokyčių tapo dar labiau fragmentuotos (pasižymi
dideliu erdviniu margumu). Didėjanti rezidencinė diferenciacija lemia augančią politinio lauko diferenciaciją ir poliarizaciją. Parama centro dešiniosiomis vadinamoms
politinėms partijoms didėjo tose miestų regionų dalyse, kuriose ir anksčiau ji buvo
aukšta. Suburbanizacijos mažiau paliestuose ar žemesnio socioekonominio statuso
daugiabučių rajonuose parama nedidėjo ar net mažėjo, nes rinkėjų preferencijos centro
dešiniosioms partijoms vis labiau yra siejamos su gyventojų socioekonominiu statusu,
o ne su balsavimo tradicijomis. Tokia situacija didina politinio lauko poliarizaciją tarp
skirtingų miesto centro ir priemiesčio dalių gyventojų.
Aukščiausia ir ryškiausia erdvinės segregacijos forma Lietuvoje galima laikyti uždarąsias gyvenvietes, kuriose gyvenančios pakankamai homogeniškos bendruomenės
yra fiziškai atskirtos nuo aplinkinių visuomenės grupių. Naujų uždarų jų gyvenviečių
atsiradimą galima laikyti pakankamai rimtu signalu, kad visuomenė turi problemų ir
dalis gyventojų linkę atsiriboti nuo jos, susikurdami socialiai saugią ir stabilią erdvę,
nors dėl santykinai nedidelio tokių gyvenviečių Lietuvoje skaičiaus ir masto jų poveikis aplinkinėms teritorijoms nėra labai jaučiamas. Saugumas gatvėse dieną ir naktį,
galimybė apsaugoti savo turtą, išvystyta infrastruktūra ir tenkinančios paslaugos –
tai pagrindiniai kokybiško gyvenimo atributai, kurie turėtų būti laisvai prieinami visiems gyventojams, o ne tik uždarosios gyvenvietės atstovams (Blakely, Snyder, 1997).
Paradoksalu, tačiau uždarosios gyvenvietės Lietuvos didžių jų miestų priemiestinėse
teritorijose gali tapti socialinės homogenizacijos veiksniu. Aktyvios, savo gyvenvietės problemas sėkmingai sprendžiančios bendruomenės tampa pilietinės visuomenės
ir bendruomenių formavimosi pavyzdžiais ir netgi katalizatoriais, kurie skatina aktyviau veikti tiek savivaldos atstovus, tiek ir pačias tradicines vietos bendruomenes
sprendžiant jose kylančias problemas. Tikėtina, kad ilgainiui aktyvios bendruomenės
gali tapti socialinės atskirties mažinimo veiksniu.
Remiantis tyrimo metu nustatytais rezultatais galima teigti, jog ateityje rekomenduotina daugiau dėmesio skirti Lietuvos visuomenės segregacijos centro–periferijos
(metropolinių regionų–nutolusių regionų) ašyje. Nors visuomenės socioerdvinės transformacijos ryškiausiai pastebimos metropoliniuose regionuose, tačiau tikėtina, kad
būtent kai kurie labiau nutolę, rečiau apgyvendinti kaimiškieji regionai susidurs su
didesnėmis socioekonominėmis problemomis, nes juose gali būti susikoncentravusios
mažiau sėkmingos ir menkiau kvalifikuotos gyventojų grupės.
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THE METROPOLITAN REGIONS
OF LITHUANIA. RESIDENTIAL
DIFFERENTIATION
IN THE XXI CENTURY
SUMMARY
This research analyses social segregation in three metropolitan areas of Lithuania.
The aim of this research is to examine the patterns of spatial segregation of various social groups. The first stage of our study includes the design of the research methodology,
data collection and identification of the research object (boundaries and structure of the
metropolitan areas). The research is mainly based on quantitative analysis of population census data from 2001 and 2011. We use aggregated data at the lowest spatial level
(census tracts) as well as individual-level data. The metropolitan (urban) areas are the
complex systems that stretch far beyond the municipal limits. Their limits, which illustrate the dispersion of suburbanisation processes, were determined at the level of LAU2 regions and three indicators were taken into account: a change in the population, the
number of new single-family houses, and in-migration (the number and the origin of
the newcomers). Field research was carried out in the city sprawl zones - areas of the
most intense socio-spatial changes. This qualitative approach helped us to reveal some
specific processes of segregation, which cannot be monitored using quantitative data.
This namely concerns the formation of gated communities. Based on the theory and literature review, the most suitable indicators of socioeconomic residential differentiation
were selected and indexes of segregation, dissimilarity and isolation were calculated.
These measurements helped to re¬veal different aspects of socio-spatial segregation
in the metropolitan areas. We used occupational status of the residents as a proxy for
their socioeconomic status. We analysed the patterns of segregation and their change
during 2001 and 2011, and we focused into the urban cores and suburbs. Notwithstanding the major economic and social changes of post-communist society, most of the
measured indexes indicated low levels of spatial segregation and quite modest change.
However, the index of isolation, which reveals spatial separation of certain groups (the
actual segregation), showed high and increasing levels of isolation for the higher-status
groups, especially in the suburban areas. The results showed that the sharpest increase
in segregation was in the capital city of Vilnius. It was also revealed that the higheststatus groups are the most segregated and there is increasing separation between the
highest- and the lowest-occupational groups in all three metropolitan regions.
One of the specific features of many post-Soviet cities is their multi-ethnic structure, which was strongly influenced by internal migrations within the Soviet Union.
Political and economic reforms in the 1990s led to changes in ethnic composition and
the processes of ethnic-segregation have started to increase. The ethnic landscape is
very different in different metropolitan areas. Our results showed that the greatest spatial fragmentation and segregation levels can be found in the Vilnius metropolitan area.
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Lithuanians are increasingly concentrated in the urban core zones and the closest suburbs, while the concentration of Poles and Russians is increasing in the less attractive
housing estates and industrial neighbourhoods. The results show a clear relationship
between the socioeconomic and ethnic status of the residents of metropolitan areas and,
therefore, suggest that ethnic segregation is strongly linked to the general processes of
social segregation. The findings also show that the higher the proportion of a certain
ethnic minority group in an area is, the higher the proportion of lower (social) status
residents in this group. In addition ethnic minorities often tend to concentrate in the
less attractive and more industrialised areas within the cities. In Vilnius, the correlations between the residents’ ethnic and social status suggest that the increase in the
socioeconomic segregation leads to the increase in the ethnic segregation. Meanwhile
the ethnic segregation tends to decrease in the metropolitan regions of Kaunas and
Klaipėda. The social and ethnic segregation results in high levels of spatial differentiation in the political field as well. The residents of the urban cores and suburbs tend to
support right-wing parties, while the residents of more peripheral and industrial areas
are more likely to vote for non-traditional political parties.
The analysis of two interrelated fields - socioeconomic and political residential differentiation -showed that there is increasing spatial distance between the highest-status
and lowest-status groups. Different social groups have different political preferences.
The relations between socioeconomic and political segregation are strong in the metropolitan areas. Due to the urban sprawl the processes of residential differentiation
extend far beyond the city municipalities. Urban sprawl results in the growing social
tensions in the political field, and it is illustrated by the opposite political preferences
between the residents of the central and peripheral parts of the regions. Our findings
suggest that socioeconomic dimension is no less important factor determining political
preferences than the ethnic differences. Planning and governing of such multi-municipal regions is extremely complicated.
The findings of the research were presented in numerous international conferences
and peer reviewed papers. The collective monograph “The metropolitan regions of
Lithuania. Residential differentiation in the 21st century” is the final result of collaborative work of group of authors, where the most important findings of the research
project were synthetized.
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