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Anotacija 
Gyventojų saugumas žaliosiose erdvėse analizuojamas viso Kauno miesto pavyzdžiu, išskiriant gyventojų ir 

miesto svečių įvairioms rekreacijos formoms naudojamus žalius plotus. Atlikus nusikalstamų veikų, įvykdytų Kauno 

miesto žaliosiose zonose arba prie jų perimetro, ir ašinių žemėlapių lyginamąją analizę, paaiškėjo kai kurie 

dėsningumai, nurodantys nusikalstamumo žaliosiose erdvėse gilesnio tyrimo būtinumą. Išsamesniam tyrimui pasirinktas 

Ramybės parkas Kaune. Tyrimų metu nustatyta, kad tai vienas iš nesaugiausių Kauno teritorinių objektų. Ramybės 

parke atlikta sintaksinė analizė išryškino potencialiai pavojingas atviras viešąsias erdves, o sociologinė apklausa padėjo 

išskirti parko nesaugumo / saugumo priežastis. 

Reikšminiai žodžiai: žalioji erdvė, parkas, saugumas, nusikalstama veika. 

 

Abstract 
The safety of inhabitants in green spaces was analyzed through the case of Kaunas city. For this purpose green 

areas which are used for various recreational forms of city dwellers and guests were selected. After the comparative 

analysis of axial maps and offences which were committed in green zones of Kaunas city or near their perimeter, some 

regularities were revealed. These regularities point out the necessity of a more detailed research of crime in green 

spaces. For a more detailed research Ramybes park in Kaunas city was selected and identified as one of the most unsafe 

territorial objects in Kaunas. Syntactic analysis of the park revealed the potentially dangerous open public spaces, and 

sociological survey helped to identify the reasons of unsafety / safety in this park.  

Key words: green space, park, safety, offences. 

 

Įvadas 
 

Darnus vystymasis yra vienas mūsų laikmečio civilizacijos svarbiausių siekių, aktualus ir 

miestų planuotojams. Nėra vieningos nuomonės, koks turėtų būti darnus miestas, tačiau bendrai 

sutinkama, kad darnumas apima bei integruoja aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius miesto 

gyvenimo aspektus. Tai gerokai išplečia urbanistikos kaip miestų formavimo mokslo horizontus ir 

potencialiai sprendžiamų problemų ratą. Kompleksinė mintis ir jos suformuluota drugelio efekto 

idėja pritaria minėtai slinkčiai ir leidžia ieškoti sąryšio tarp iš pirmo žvilgsnio gana toli vienas nuo 

kito nutolusių ir nesusijusių vienas su kitu urbanistinės realybės aspektų. Savo ruožtu pastaroji 

galimybė reaktualizuoja urbanistikoje erdvinio determinizmo idėją ir atveria jai naujus, ne tik su 

kompozicijos klausimais susijusius horizontus. Kita vertus, darnaus vystymosi koncepcijos bei vis 

labiau populiarėjantis kompaktiško miesto modelis neišvengiamai verčia skirti vis daugiau dėmesio  

žaliajai urbanistinei struktūrai ir įvairiems jos kokybės aspektams. Straipsnyje, Kauno pavyzdžiu, 

nagrinėjami miesto erdvinės struktūros, skiriant svarbiausią dėmesį žaliesiems plotams, ir gyventojų 

saugumo viešosiose erdvėse sąryšiai. Didesnis dėmesys skiriamas Ramybės parkui, kuris tyrimų 

metu buvo nustatytas kaip vienas iš nesaugiausių Kauno teritorinių objektų. Tema aktuali 

aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu: miestų parkai ir kitos žaliosios teritorijos neabejotinai 

svarbios darniam miesto vystymuisi; gyventojų saugumas ypač svarbus realizuojant vieną iš 

Naujojo urbanizmo – kaimynysčių koncepciją. 

Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo tikslas – ištirti gyventojų saugumą Kauno miesto 

žaliosiose erdvėse. Uždaviniai – išsiaiškinti sąryšį tarp Kauno miesto žaliųjų erdvių ir gyventojų 
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saugumo jose, nustatyti nesaugiausio Kaune Ramybės parko potencialiai nesaugias erdves ir 

identifikuoti nesaugumo priežastis šiame parke. 

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimų metodika sujungia erdvės sintaksės (Hillier ir kt., 2011; Hillier ir kt., 2009; Hillier, 

2007; Hillier, 2004; Hillier ir kt., 1989), grafinių informacijos sluoksnių perdengimo, duomenų apie 

nusikalstamumą analizės, koreliacijos ir sociologinės apklausos metodus. Taikant erdvės sintaksės 
metodą parengti Kauno ir Ramybės parko ašiniai žemėlapiai ir nustatytos ašių charakteristikos: 
integracija, kontrolė, seklumas-gylis ir kt. Iš LR BK ir ATPK atrinktos nusikalstamų veikų rūšys, 
kurios gali būti įvykdomos atvirose viešosiose miesto erdvėse. Naudojantis 2010–2011 metų 
duomenimis gautais iš IRD prie LR VRM, sudarytas nusikalstamų veikų pasiskirstymo žemėlapis 
Kaune (tam buvo naudojami ir žymimi žemėlapyje tikslūs veikų įvykdymo adresai). Jis perdengtas 
su anksčiau surinkta informacija apie socialinę erdvinę miesto struktūrą (integracija, kontrole ir kt.). 
Sluoksnių perdengimas įgalino išryškinti tam tikrus atitikimus tarp lyginamų informacijos 
sluoksnių, kurių būdingas pasikartojimas leido formuluoti erdvinės miesto struktūros ir 
nusikalstamumo sąryšio dėsningumus. Tyrimuose naudojama Figueiredo suformuluota tęstinių 
linijų (angl. continuity lines) koncepcija (Figueiredo ir kt., 2004, 2007), leidžianti sujungti kelias 
ašis į vieną darinį ir tiksliau atspindinti miesto, kartu ir jo dalies – Ramybės parko ir gatvių 
konceptualaus suvokimo ypatumus, t. y. atskirų aplinkos fragmentų ar ašių sujungimą į didesnius 
darinius mentaliniame žemėlapyje. Duomenų lyginamoji analizė leido atskleisti ryšį tarp Kauno 
miesto žaliųjų erdvių ir gyventojų saugumo jose. 

Koreliacinės analizės taikymas leido nustatyti įvairių nusikalstamų veikų ryšius ir jų stiprumą 
su miesto socialine erdvine struktūra. Nesaugiausio Kaune (pagal ankstesnių tyrimų duomenis) 
Ramybės parko potencialiai nesaugioms erdvėms identifikuoti taikytas erdvės sintaksės metodas ir 
lyginamoji duomenų analizė. 

Siekiant ištirti parko lankytojų nuomonę apie erdvinės struktūros veiksnius saugumui, buvo 
apklausti 30 respondentų: 15 Ramybės parke ir dar tiek pat – parką juosiančiose gatvėse. Atliekant 
sociologinę apklausą, siekta užtikrinti pakankamą respondentų diversifikaciją lyties, amžiaus, 
lankymosi parke dažnumo ir lankymosi parke priežasčių atžvilgiais, tačiau taip pat stengtasi 
išsaugoti parko lankytojų profilio savitumą, nustatant tik minimalias kvotas skirtingų grupių 
respondentams, t. y., mažiausiai 10 proc. kiekvienai grupei. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
1. Želdynai ir gyventojų saugumas Kauno mieste. Analizuojant nusikalstamumo ir 

žaliųjų plotų sąryšį Kauno mieste, paruošti miesto ašinis bei nusikalstamų veikų sklaidos 
žemėlapiai, kurie perdengti su miesto žaliųjų plotų tinklo žemėlapiu. Išskirti gyventojų ir miesto 
svečių įvairioms rekreacijos formoms naudojami žali plotai: Nemuno Salos parkas, Santakos 
parkas, Ramybės parkas, Muzikinio teatro sodelis, Ąžuolynas, Dainavos parkas, Aukštųjų Šančių 
Ąžuolynas, Pažaislio miškas, Panemunės šilas, Kalniečių parkas, žalias plotas Neries krantinėje prie 
Sąjungos aikštės ir Sąjungos aikštė, Kleboniškio miškas, Romainių miškas, Lampėdžių miškas, 
Jiesios kraštovaizdžio draustinis, Kauno marių regioninio parko želdynai ir kt. Minėtose žaliosiose 
zonose arba jų liestinėse fiksuoti apie 153 adresai su nusikalstamomis veikomis. Išryškinus 5 proc. 
globalios kontrolės ašių, jų liečiami arba kertami praktiškai visi minėti žali plotai, išskyrus Santakos 
parką. Išryškinus 25 proc. sekliausių ašių zoną, į ją patenka Kleboniškio pietinis pakraštys 
(liečiamas), Kalniečių, Dainavos parkai, skveras prie Saulėtekio ir Gričiupio prekybos centrų, 
Gričiupio parkas, Ąžuolynas, Ramybės parkas, Nemuno Sala, Santakos parkas, parkas 
Vilijampolėje Neries krantinėje, Sąjungos aikštė. Iš karto galima pabrėžti, kad šiose zonose ar arti 
jų fiksuoti 112 nusikalstamų veikų adresų iš 153. Šie želdynų plotai yra didesnio gyventojų 
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tankumo (daugiau nei 2000 gyv. kv. km) zonoje. Su tęstinėmis linijomis į šią zoną iš esmės patenka 

tos pačios žaliosios zonos plius Pažaislio miškas. Be esminių skirtumų panašus rezultatas gaunamas 

ir išskyrus 25 proc. globalios integracijos zoną (su tęstinėmis linijomis ir be jų) bei 25 proc. lokalios 

integracijos zoną. Pastaruoju atveju papildomai apimama / liečiama Pažaislio miškas, Jiesia, Kauno 

marių regioninio parko želdynai Vaišvydavoje, Lampėdžių ir Romainių miškai, Panemunės šilas. 

Skirtingai nei miesto visumos atveju, modeliuojant be tęstinių linijų centrinėje didesnio gyventojų 

tankumo zonoje esančių žaliųjų plotų ryšys su didesnėmis integracijos, kontrolės ir seklumo 

reikšmėmis ryškesnis negu modeliuojant su tęstinėmis linijomis. 

Iš 2256 Kaune fiksuotų nusikalstamų veikų adresų žaliuosiuose miesto plotuose arba ties jų 

riba yra apie 153 (apie 7 proc.). Pagal nusikalstamas veikas jie pasiskirsto taip (duomenys pateikti 

nusikalstamų veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose lyginant su visu miestu, procentinės išraiškos 

mažėjimo tvarka): 

• gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas – 4 (24 visame mieste), 12,5 proc. visų šios 

grupės veikų adresų;  

• plėšimai – 36 (433 visame mieste) 8,3 proc. visų šios grupės veikų adresų; 

• nusikaltimai žmogaus sveikatai – 20 (264 visame mieste), 7,6 proc. visų šios grupės 

veikų adresų; 

• kitos vagystės – 30 (478 visame mieste), 6,3 proc. visų šios grupės veikų adresų; 

• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui – 13 (280 visame mieste), 4,6 proc. visų šios grupės veikų adresų; 

• nedidelis chuliganizmas ir nepilnamečių padarytas chuliganizmas – 13+6 (atitinkamai 

293+149 visame mieste), 4,3 proc. visų šios grupės veikų adresų; 

• tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas – 3 (140 visame mieste), 2.1 proc. visų šios 

grupės veikų adresų; 

• vagystė iš (nuo) automobilio – 28 (1374 visame mieste), 2,0 proc. visų šios grupės veikų 

adresų. 

Iš anksčiau pateiktų duomenų matyti, kad tiriamuose plotuose didžiausią dalį sudaro gatvių, jų 

statinių ir įrenginių sugadinimas, plėšimai ir nusikaltimai žmogaus sveikatai. 

Lyginant fiksuotų adresų tankumą mieste, jis lygus 14,3 adresų kv. km. Miesto bendrojo 

naudojimo želdynai (be žaliųjų jungčių ploto) sudaro 2143 ha arba 13,3 proc. miesto ploto. Tokiu 

atveju nusikalstamų adresų tankumas miesto žaliojoje struktūroje yra lygus 7,13 adresų kv. km. 

Nepriklausomai nuo želdynų teritorijos dydžio, nusikalstamos veikos dažniausiai lokalizuojamos 

prie žalių zonų perimetro. Nusikalstamų veikų vietų procentas žaliuosiuose plotuose mažesnis už 

jiems tenkančios teritorijos procentą lyginant su miesto vidurkiu. Visgi, turint omenyje kasdienio 

miesto žaliųjų plotų menko naudojimo kultūrą, gerokai mažesnį atsitiktinių praeivių skaičių parkų 

teritorijose, pastovių stebėtojų mažesnį skaičių želdynų teritorijose, prastesnį jų apžvelgiamumą ir 

pan., galima manyti, kad nusikalstamų veikų skaičius tam tikram praeivių skaičiui turėtų būti 

didesnis už vidutinį. Deja, šiai hipotezei patikrinti trūksta informacijos, tačiau netiesiogiai ją 

patvirtina kitas rodiklis. Skaičiuojant atitinkamą nusikalstamų veikų adresų skaičių, tenkantį vienai 

ašiai (modeliuojant su tęstinėmis linijomis) viso miesto mastu ir ašyse kertančiose arba liečiančiose 

žaliąsias zonas, atitinkamai jis yra lygus 0,4 ir 0,9 adresams ašiai. Svarbu pabrėžti, kad skaičiuojami 

ne visi adresai ašyse susijusiose su želdynais, bet tik taškai pačiose žaliosiose teritorijose. Be abejo, 

šis rodiklis mažesnis negu 25 proc. didžiausias seklumo, integracijos ir kontrolės reikšmes turinčių 

ašių vidurkis (apie 1,4), bet visgi jis daugiau nei du kartus viršija miesto vidurkį ir rodo, kad 

nusikalstamos veikos tikimybė greta žaliųjų zonų ar jose yra du kartus didesnė nei vidutinė visose 

Kauno gatvėse. Kita vertus, kadangi žali plotai po Kauną pasklidę pakankamai tolygiai, ką rodo ir 

ganėtinai tolygus fraktalinis žaliųjų plotų indeksas Kauno seniūnijose, jei jie netrauktų 

nusikalstamumo, juos liečiančių gatvių adresų vidurkis turėtų nesiskirti nuo miesto bendro vidurkio 

(0,4). Tai rodo, kad saugumo viešose erdvėse didinimo požiūriu žalieji plotai mieste yra gal ir ne 

pats svarbiausias, bet tam tikras specifinis probleminis arealas.  
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2. Ramybės parko sintaksinė analizė. Tiriant Kauno miesto gyventojų saugumą 

atvirosiose viešosiose erdvėse, buvo pastebėta, kad Ramybės parkas yra vienas iš nesaugiausių 

teritorinių objektų Kauno mieste (pagal nusikalstamų veikų įvairovę ir skaičių). Duomenų apie 

nusikalstamas veikas, įvykdytas parke ir jį supančiose lygiagrečiose gatvėse, leidžia išskirti šias 

veikas, kurios ir bus naudojamos šiame tyrime (duomenys pateikti nusikalstamų veikų, įvykdytų 

Ramybės parke lyginant su visais Kauno žaliais plotais, procentinės išraiškos mažėjimo tvarka): 

• plėšimai – 17 (36 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 47,2 proc. visų šios grupės 

veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose; 

• gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas – 1 (4 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 

25,0 proc. visų šios grupės veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose; 

• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui – 2 (13 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 15,4 proc. visų šios grupės veikų, 
įvykdytų žaliuosiuose plotuose; 

• vagystė iš (nuo) automobilio – 4 (28 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 14,3 proc. 
visų šios grupės veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose; 

• nusikaltimai žmogaus sveikatai – 1 (20 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 5,0 proc. 
visų šios grupės veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose; 

• kitos vagystės – 1 (30 visuose Kauno žaliuosiuose plotuose), 3,3 proc. visų šios grupės 
veikų, įvykdytų žaliuosiuose plotuose. 

Neturėdami konkrečių duomenų apie nusikalstamų veikų įvykdymo tikslias vietas parko 
teritorijoje bei norėdami nustatyti potencialiai pavojingas parko vietas, atlikome jo sintaksinę 
analizę. Remiantis anksčiau atliktais Kauno miesto socialinės erdvinės struktūros ir gyventojų 
saugumo tyrimais, buvo nustatyta, kad tik šios nusikalstamos veikos turi silpną, tačiau reikšmingą 
ryšį (rp svyruoja nuo 0,202** iki 0,353** (p=0.000<α=0.05) ir rs svyruoja nuo -0,211** iki 0,213** 
(p=0.000<α=0.05)) su miesto erdvine struktūra: 

• nusikaltimai žmogaus sveikatai, nedidelis chuliganizmas ir nepilnamečių padarytas 
chuliganizmas, tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas, vagystė iš (nuo) automobilio koreliuoja su 
ašių jungimusi; 

• nedidelis chuliganizmas ir nepilnamečių padarytas chuliganizmas bei vagystė iš (nuo) 
automobilio koreliuoja su erdvių kontrole; 

• nusikaltimai žmogaus sveikatai, nedidelis chuliganizmas ir vagystė iš (nuo) automobilio 
koreliuoja su tako pasirinkimu; 

• vagystė iš (nuo) automobilio koreliuoja su seklumu ir globalia integracija. 
Matyti, kad su erdvių seklumu ir globalia integracija silpnai koreliuoja tik vagystė iš (nuo) 

automobilio. Automobilį galima palikti tik Totorių ir Trakų gatvėse. Parengus seklumo ir globalios 
integracijos žemėlapius, matyti, kad sekliausios ir labiausiai integruojančios erdvės (jos labiausiai 
koreliuoja su vagystėmis iš (nuo) automobilio) – tai pėsčiųjų takai, esantys parko viduje – čia 
automobiliai neparkuojami. Atitinkamai, tolesnis seklumo ir integracijos nagrinėjimas Ramybės 
parko atveju netenka prasmės. Sudaryti Ramybės parko ir jį liečiančių erdvių ašių jungimosi, 
kontrolės ir tako pasirinkimo žemėlapiai, kuriuose išryškėja potencialiai pavojingos parko erdvės 
(1 pav.). Čia šiltos spalvos (raudona, oranžinė, geltona, šviesiai žalia) žymi didžiausias sintaksines 
vertes – atitinkamai ir labiausiai potencialiai pavojingas erdves (kadangi, remiantis anksčiau 
atliktais Kauno miesto tyrimais, buvo nustatyta, kad didėjant šioms sintaksinėms vertėms didėja 
aukščiau aprašytas nusikalstamumas). 
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1 pav. Ramybės parko sintaksinė analizė: A – ašių jungimosi, B – kontrolės, C – tako pasirinkimo žemėlapiai. 1 ir 2 – 
fotofiksacijų vietos (2 pav.). Šiltos spalvos (raudona, oranžinė, geltona) reiškia didesnį ašių jungimosi, kontrolės ir tako 

pasirinkimo laipsnį (I. Matijošaitienės paveikslai, sukurti Depthmap programa) 
Fig. 1. Syntactic analysis of Ramybes park: A – connectivity, B – control, C – choice maps. 1 and 2 – places of photo-

fixation (Fig. 2). Hot colours (red, orange, yellow) mean greater values of connectivity, control and choice (Figures by 

I. Matijošaitienė, prepared using the Depthmap software) 

 

 

2 pav. Vienos iš pavojingesnių erdvių parke: kairėje – nusikaltimų žmogaus sveikatai, nedidelio chuliganizmo ir 
nepilnamečių padaryto chuliganizmo, tyčinio turto sunaikinimo ar sužalojimo atvejais, dešinėje - nedidelio 

chuliganizmo ir nepilnamečių padaryto chuliganizmo atveju (I. Matijošaitienės nuotraukos) 
Fig. 2. Ones of the more dangerous spaces in the park: on the left – in the case of view of crimes against human health, 

small-scale hooliganism and hooliganism made by juvenile attenders, intentional destruction of or damage of property, 

on the right - in the case of small-scale hooliganism and hooliganism made by juvenile attenders  

(photos by I. Matijošaitienė) 

 

3. Saugumas parko lankytojų akimis. Siekiant nustatyti nesaugumo priežastis Ramybės 
parke, atlikta sociologinė apklausa (parke ir jo prieigose). 37 proc. apklaustųjų sudarė vyrai, 
63 proc. – moterys. Net 33 proc. respondentų nurodė esą 18–26 m.; beveik vienodą dalį apklaustųjų 
sudarė 27–45 m. ir 46–65 m. amžiaus grupės – 27 proc. ir 30 proc. apklaustųjų atitinkamai; 66 m. ir 
vyresni respondentai tesiekė 10 proc. visų apklaustųjų. Daugiausia respondentų – net 63 proc. – 
lankėsi Ramybės parke arba jo apylinkėse todėl, kad arba dirbo netoliese, arba parkas buvo pakeliui 
į darbą; 27 proc. apklaustųjų nurodė, kad parkas su apylinkėmis yra jų laisvalaikio leidimo vieta; tik 
10 proc. apklaustųjų nurodė esą gyvenantieji netoliese. 30 proc. respondentų pasisakė besilankantys 
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parke ir jo apylinkėse rečiau nei 1 kartą per savaitę, tačiau didžioji dauguma (70 proc.) yra 
nuolatiniai parko lankytojai (praeiviai), kuriems tenka Ramybės parke būti arba pro jį praeiti 
mažiausiai 1 kartą per savaitę. 

Įdomu, kad nepaisant fakto, jog Ramybės parkas, remiantis duomenimis apie užregistruotą 
nusikalstamumą 2010–2011 m., yra viena iš mažiausiai saugių Kauno vietų, parko lankytojai 
jaučiasi jame pakankamai saugiai: vidutinis respondentų saugumo jausmo įvertis siekia 3,72 balus 
skalėje nuo 1 (= jaučiuosi visiškai nesaugiai) iki 5 (= jaučiuosi visiškai saugiai), ir net 40 proc. 
apklaustųjų jaučiasi parke ir jo apylinkėse visiškai saugūs (vidutiniškai bet kuriuo paros metu). 
Vienas iš respondentų, kuris pasisakė besilankantis parke praktiškai kasdien jau du dešimtmečius, 
nurodė, kad pastaraisiais metais, padidėjus emigracijai iš Lietuvos bei policijai sustiprinus parko 
apsaugą, nusikalstamų įvykių parke akivaizdžiai sumažėjo. Taip pat pažymėtina, kad, tolstant nuo 
parko ir artėjant prie Kauno autobusų bei geležinkelio stočių, respondentai nurodydavo jautęsi vis 
mažiau saugūs. Tiesa, 17 apklaustųjų prisipažino, kad jiems nėra tekę lankytis parke tamsiu paros 
metu, o vidutinis saugumo jausmo įvertis šviesiu paros metu (3,93) yra žymiai didesnis nei tamsiu 
paros metu (2,92) (lentelė).  

 
Lentelė. Saugumas parko lankytojų nuomone šviesiu ir tamsiu paros metu (I. Stankevičės lentelė) 

Table. Safety from the viewpoint of the park’s visitors at the daytime and nighttime (table by I. Stankevičė) 

Saugumo jausmo įverčiai 

Apklaustųjų skaičius (proc. nuo 
pateikusių atsakymus) 

Šviesiu paros 
metu 

Tamsiu paros 
metu 

1 (visiškai nesaugiai) 2 (6,7 proc.) 3 (23,1 proc.) 
2 (daugiau nesaugiai nei saugiai) 4 (13,3 proc.) 3 (23,1 proc.) 
3 (nei saugiai, nei nesaugiai) 2 (6,7 proc.) 2 (15,4 proc.) 
4 (daugiau saugiai nei nesaugiai) 8 (26,7 proc.) 2 (15,4 proc.) 
5 (visiškai saugiai) 14 (46,7 proc.) 3 (23,1 proc.) 
Negaliu atsakyti 0 (0 proc.) 17 (130,8 proc.) 

 
Dalis erdvinės parko struktūros veiksnių buvo respondentų įvertinti kaip neturintys įtakos 

saugumui jame labiau negu įtakos turintys (3 pav., įtaka saugumui matuojama skalėje nuo 0 iki 1). 
Apklaustųjų nuomone, mažiausiai saugumui parke svarbūs veiksniai yra komercinių ir laisvalaikio 
pastatų skaičius (0,10) bei pastatų atvirumas (0,10), taip pat – gyvenamųjų pastatų skaičius (0,26). 
Tai leidžia daryti prielaidą, kad parko erdvė suvokiama kaip gana aiškiai atskirta nuo parką 
supančios aplinkos. Todėl pastatų spalvos (0,24) ir būklė (0,48), sienų aukštis (0,25) ir būklė (0,42), 
taip pat – langų (0,44) ir durų (0,40), išeinančių į parką, skaičius respondentų laikytini kaip 
(vidutiniškai) įtakos saugumui parke neturintys. Panašiai suvokiami ne tik šalia parko esantys 
pastatai ir jų dalys, bet ir parką juosiančios gatvės ir jų charakteristikos – nei gatvių būklė (0,46), 
nei tuo labiau jų plotis (0,32) nėra saugumui parke reikšmingesnės įtakos turintys erdvinės 
struktūros veiksniai. 

Įdomu pastebėti, kad žalumos permatomumas (0,28) ir medžių aukštis (0,36) buvo įvertinti 
kaip netgi mažiau įtakos saugumui turintys veiksniai negu dalis erdvinės struktūros elementų, 
tiesiogiai parkui nepriklausančių. Mat medžiai ir žaluma suvokiami kaip integrali, natūrali parko 
dalis, kuri pritraukia lankytojus, ir tuo pat metu tiesiog nėra svarstytini kaip veiksniai, galintys turėti 
įtakos saugumui. 
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3 pav. Erdvinės parko struktūros elementų įtaka saugumui (I. Stankevičės lentelė) 

Fig. 3. The impact of elements of the park’s spatial structure on safety (table by I. Stankevičė) 

 

Visgi dalis respondentų išsakė nepasitenkinimą, kad per Lietuvos nepriklausomybės metus 

parkas pasikeitė nedaug, tad lankytojai pasigenda didesnio estetinio patrauklumo ir aktyvų, 

patrauklų laisvalaikio leidimo būdą skatinančių elementų. Tai tuo pat metu galėtų padidinti ir parką 

kertančius žmonių srautus, kas apklaustųjų nurodyta kaip vienas iš saugumą parke didinančių 

veiksnių (0,55). Kita vertus, būtina atkreipti dėmesį, kad per didelis parko apkrautumas sąlygotų 

saugumo jausmo sumažėjimą, kadangi būtent atviros erdvės pojūtis yra tai, kas, respondentų 

nuomone, saugumui turi daugiausiai teigiamos įtakos (0,89). Taip pat tarp žymiai saugumą 

didinančių veiksnių nurodyti geras apšvietimas (0,68) ir stebėjimo kamerų esamumas (0,76). 

Respondentai atkreipė dėmesį ir į parko takelių būklę (0,52) bei plotį (0,52): kuo takeliai geriau 

sutvarkyti ir yra platesni, tuo saugumas parke esąs didesnis. Dar svarbiau yra takelių matomumas į 

priekį (0,58) – kuo jis geresnis, tuo saugumas esąs didesnis. Takelių matomumo į priekį elemento 

reikšmingumas iš dalies paaiškina ir tai, kad medžių aukštis ir žalumos permatomumas nėra 

suvokiami kaip saugumui svarbūs veiksniai: mat dauguma lankytojų, judėdami parko erdvėje, 

naudojasi būtent takeliais, todėl, susimąstydami apie saugumą, mažiau dėmesio skiria žaliajai 

erdvei, esančiai tarp ir už takelių. 

 

 

4 pav. Nusikalstamo ar baudžiamo įvykio tikimybė Ramybės parke (I. Stankevičės lentelė) 

Fig. 4. Expectation of crime or violation in Ramybės park (table by I. Stankevičė) 



I. Matijošaitienė, K. Zaleckis, I. Stankevičė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 182–190
 

189 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Parko lankytojai mano, kad jame tikėtinas gana platus baudžiamų veikų ir nusikaltimų 
spektras (4 pav., nusikalstamo ar baudžiamo įvykio tikimybė matuojama skalėje nuo 0 iki 1). Tarp 
mažiausiai tikėtinų yra neteisėtas šaudymas iš šaunamojo ginklo (0,22), žiaurus elgesys su gyvūnais 
(0,29), autotransporto vagystė (0,29) ir vagystės iš / ar / nuo automobilio (0,41), taip pat Lietuvos 
(0,41), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (0,26) simbolių išniekinimas. Respondentams 
taip pat buvo sunku įsivaizduoti, kad nusikaltimai žmogaus gyvybei (0,46) ir seksualinio 
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui (0,36) galėtų būti įvykdyti Ramybės parke. 

Apklaustųjų nuomone, yra tikėtina, kad parke užsiimama prostitucijos veikla arba 

naudojamasi šiomis paslaugomis (0,53), gadinami ir naikinami statiniai, apšvietimo įrenginiai, 

suoliukai ir kiti parke esantys objektai (0,53–0,59). Lankytojai taip pat baiminasi kūno sužalojimų 

(0,66) ir smulkių vagysčių (0,71), kas sietina su chuliganizmu (0,76), įskaitant nepilnamečius 

(0,76). Kalbant apie pastaruosius, svarbu paminėti, kad šalia parko yra mokykla, o ir aplinkui 

netoliese esama kitų mokyklų, kurių mokiniai, respondentų teigimu, dažnai lankosi arba gali 

lankytis parke įstatymų draudžiamais tikslais. 

Plėšimai yra kita pažeidimų rūšis, kuri parke yra itin tikėtina (0,78). Kaip tik todėl, kalbant 

apie saugumą, respondentams yra svarbūs takelių būklė, plotis ir matomumas į priekį, taip pat – 

atviros erdvės pojūtis: jų nuomone, šių aspektų teigiamos charakteristikos padėtų greičiau pabėgti 

nuo užpuolikų. Tuo tarpu didesni žmonių srautai, geras apšvietimas ir daug stebėjimo kamerų, savo 

ruožtu, prisidėtų prie plėšimų ir kitų nusikaltimų bei baudžiamųjų nusižengimų prevencijos parke. 

Taip pat įdomu, kad būtent plėšimai yra labiausiai paplitusi nusikaltimų rūšis Ramybės parke tarp 

užregistruotųjų Kauno centro policijos komisariate 2010–2011 m., taigi šiuo atveju lankytojų 

nuomonė atitinka policijos turimus duomenis. Tiesa, respondentai mano, kad labiausiai tikėtinas 

pažeidimas parke yra alkoholinių gėrimų vartojimas arba girto pasirodymas parke (0,93), kas dažnai 

lemia ir kitų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų įvykdymą. Didelė atvira erdvė derinyje su 

negausiais žmonių srautais sudaro palankias sąlygas šiam pažeidimui vykdyti, sukuriant 

anonimiškumo ir atskirties atmosferą, ypač turint omenyje, kad ir įstatymų besilaikančių parko 

lankytojų jis yra suvokiamas kaip aiškiai atskirta miesto erdvinės struktūros dalis (žr. aukščiau). 

Todėl darytina prielaida, kad verta įsiklausyti į respondentų nuomonę, jog parke stokojama aktyvų 

ir įdomų laisvalaikio leidimo būdą skatinančių elementų, kurie pritrauktų didesnius žmonių srautus 

ir taip užkirstų kelią alkoholio vartojimui viešumoje bei iš to sekantiems kitiems pažeidimams. 

 

Apibendrinimas ir išvados 
 

Atlikus nusikalstamų veikų, įvykdytų Kauno miesto žaliosiose zonose arba prie jų perimetro, 

ir ašinių žemėlapių lyginamąją analizę, pastebėta, kad žaliosios zonos nėra pats svarbiausias 

nusikalstamos veikos traukos objektas tačiau gana specifinis dėl šių išryškėjusių dėsningumų: 

• Nusikalstamų veikų telkimasis arti žaliosios zonos pakraščių nepriklausomai nuo jos 

dydžio – tai savotiškas „tamsaus skersgatvio“ šalia judrios gatvės fenomenas. 

• Gyventojų tankumas ir didesnė užstatymo morfotipų įvairovė aplink žaliąjį plotą didina 

nusikalstamų veikų tikimybę joje. 
• Nusikalstamumo tikimybė didėja miesto žaliuosiuose plotuose greta didesnes integracijos 

ir kontrolės vertes turinčių erdvių, bet visgi ne tiek, kiek užstatytoje teritorijoje – iš to 

matyti, kad tinkamai į mišraus užstatymo morfotipą įterptos žalios teritorijos gali padėti 

didinti urbanistinių koridorių saugumą. 
Parengus Ramybės parko ašių jungimosi erdvių kontrolės žemėlapius paaiškėjo, kad nedidelio 

chuliganizmo ir nepilnamečių padaryto chuliganizmo, taip pat tyčinio turto sunaikinimo ar 

sužalojimo atvejais potencialiai labiausiai pavojingos erdvės koncentruojasi parko pagrindiniuose 

takuose. Tako pasirinkimo žemėlapis rodo, kad nusikaltimų žmogaus sveikatai ir nedidelio 

chuliganizmo atvejais potencialiai labiausiai pavojingas yra pagrindinis takas, vedantis nuo Totorių 

gatvės parko vidaus link (jis 1 C pav. pažymėtas raudona spalva). Tačiau tai kiek prieštarauja 
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respondentų nuomonei, kurie teigia, kad tolstant nuo parko ir artėjant prie Kauno autobusų bei 

geležinkelio stočių, jie jautėsi vis mažiau saugūs. Toks neatitikimas gali būti susijęs su tuo, kad 

neturėjome duomenų apie konkrečią nusikalstamos veikos įvykdymo konkrečią vietą parko 

teritorijoje. 

Remiantis atliktais tyrimais, galima teigti, kad didesnį saugumą parke užtikrintų geras 

apšvietimas, stebėjimo kameros, didesni lankytojų srautai, o tai galima pasiekti padarius parką  

estetiškai patrauklesnį, įrengiant jame aktyvų, patrauklų laisvalaikio leidimo būdą skatinančius 

elementus, tačiau kartu turi būti išsaugotas parko atviros erdvės pojūtis, turi būti užtikrintas geras 

takų matomumas į priekį, pakankamas jų plotis ir palaikoma gera jų būklė. 

 

Projektą, kurio metu atliktas straipsnyje pristatomas tyrimas, finansavo Lietuvos mokslo 

taryba. Sutarties Nr. SIN–08/2012. 
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Summary 

 
Safety of inhabitants in the green spaces of Kaunas city was analyzed through two stages: the analysis of the 

overall situation in all green spaces in Kaunas, and the analysis of a certain object of Ramybes park which according to 
the research was identified as one of the most dangerous territorial objects in the city. For the analysis of the overall 
situation of green spaces axial maps of the city and maps with location, types and quantity of crimes committed in green 
areas or near their perimeter were compared. It was found out that green spaces are not the most important objects of 
attraction of crime though they are quite specific due to some regularities: offences are committed more often near the 
periphery zones of green spaces, population density and the variety of morphotypes around the green space increase the 
probability of crime here, the probability of crime is also higher in green spaces which are close to spaces with higher 
values of integration and control. Though it can be stated that a green space which is properly inserted into the 
morphotype of mixed buildings can lead to a greater safety of urban corridors.  

The further detailed analysis of a certain object of Ramybes park in Kaunas city was conducted through the 
syntactic analysis of the park and sociological survey. The syntactic analysis revealed that in cases of small-scale 
hooliganism and hooliganism made by juvenile attenders, as well as intentional destruction of or damage of property 
potentially the most dangerous spaces are on the main paths of the park (according to connectivity and choice maps). In 
the cases of crimes against human health and small-scale hooliganism potentially the most dangerous space is the path 
from Totoriu Street into the depth of the park (in 1 C fig. it is marked by red colour). Still, these findings conflict with 
the findings of the sociological survey: the participants of the survey state that they feel less safe while they approach 
bus and railway stations. Such a discrepancy could appear due to the fact that we did not have information about the 
offences committed in certain places inside the park. However, it can be stated that higher safety would be reached in 
the park by the installation of good lighting, video cameras, also by attraction of greater flows of visitors to the park. It 
can be obtained by the making the park more aesthetically attractive and installing in it elements which motivate active 
and attractive leasure. On the other hand, the feeling of open space in the park has to be kept, also a good visibility of 
paths has to be created, paths must be wide enough and they must be maintained in good condition. 


