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Rekomendacijos pranešimo pagrindu:

Miesto sėkmė globalios konkurencijos konkurencijos sąlygomis priklauso nuo komplekso savybių, kurias miestas

gali pasiūlyti esamiems ar potencialiems jo nariams. Viena svarbiausių savybių - saugumo lygis mieste, ypatingai

viešosiose erdvėse. Už bendrąjį miestiečių saugumo lygį atsakinga pati miesto bendruomenė. Tik apjungdama ir

koordinuodama skirtingų miesto organizacijų ir individų pastangas bei taikydama kompleksines nusikalstamumo

mažinino priemones ji gali pasiekti teigiamų rezultatų. Nors diskusijose nusikalstamumo miestuose mažinimo tematika

dominuoja socialinių mokslų atstovų siūlomi sprendimai, būtina pažinti ir aktyviai taikyti miestų erdvinio planavimo

srities specialistų siūlomus nusikalstamumą mažinančius metodus. Vienas jų - erdvės sintakės (angl. Space Syntax)

metodas, leidžiantis nustatyti bei išmatuoti socialinius-erdvinius ryšius miesto aplinkoje, susieti nusikalstamas veikas su

žmonių judėjimo srautų ir jų veiklos tendencijomis miesto struktūroje, taip pat nustatyti bei ištaisyti miesto struktūros

charakteristikas, kurios gali turėti įtakos nusikalstamumui mieste.

2012 m. KTU tyrėjų atliktas saugumo lygio Lietuvos didžiųjų miestų viešose erdvėse tyrimas leidžia daryti šias

išvadas: nusikalstamumas didesnis miesto erdvėse, kurioms būdinga didesnė žmogaus veiklų įvairovė ir didesni žmonių

srautai; nusikalstamumui yra patrauklios erdvės, nutolusios nuo labiausiai integruojančių ašių vidutiniškai per du

sąlyginius žingsnius (judėjimo krypties pakeitimus), kurios atlieka savotišką svarbesnių gatvių „dublerių“ vaidmenį ir

pritraukia pakankamai didelius žmonių srautus, bet pasižymi mažesniu stebėtojų skaičiumi; didesnis nusikalstamumas

stebimas laisvo užstatymo ir mišraus paskirties teritorijose. Nustatyta, kad gyventojų saugumo jausmą viešoje erdvėje

reikšmingai lemia pastatų forma, jų struktūriniai elementai, pav. jų langų, durų skaičius ir atvirumas/uždarumas, bromų,

fasado spalvų, tvorų, želdynų, apšvietimo ir pan. charakteristikos. Architektūrionių priemonių, nukreiptų į

nusikalstamumo mažinimą, įgyvendinimas praturtintų miesto socialinį gyvenimą, padidintų jo estetinį patrauklumą ir

sąlygotų labiau harmoningą ryšį tarp miesto gyventojų ir juos supančios natūralios bei sukurtos aplinkos.


