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ĮVADAS 

 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s užsakymu vykdomas „Vilniaus miesto 2010-2020 metų 

strateginio plano parengimo“ projektas. Projektas įgyvendinamas 3-imis etapais: I etapas – Situacijos 

analiz÷, II etapas – Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano parengimas, III etapas – 

Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano viešinimas (lygiagrečiai I-II etapams). Pateikiama 

ataskaita yra I-ojo etapo „Situacijos analiz÷“ pirmoji ataskaita, kurioje pateikiama esamos Vilniaus 

miesto ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s analiz÷, atlikta remiantis antrin÷s informacijos šaltiniais. 

Įgyvendinant I-ąjį etapą taip pat bus pateikta Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano 

analiz÷ bei atliktas Vilniaus gyventojų ir ekspertų nuomon÷s tyrimas. 

 

Vilniaus miesto ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s tyrimo tikslas – atlikti Vilniaus 

miesto esamos ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s analizę. 

 

Tyrimo turinys ir apimtis. Siekiant užtikrinti tęstinumą bei palyginamumą, ataskaitos 

pagrindu pasirinktas „Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano“ formatas. Papildomai 

pateikta Vilniaus miesto konkurencingumo šalyje ir tarptautiniame kontekste analiz÷. Ši papildoma 

dalis tur÷s prid÷tinę vertę, kadangi Vilniaus miesto, kaip Lietuvos sostin÷s, analizei tikslinga taikyti 

šiek tiek platesnę analiz÷s apimtį, būtina įvertinti jo raidą ir perspektyvas kitų šalių sostinių atžvilgiu. 

Analiz÷s sritys ir apimtis: 

� Socialin÷ aplinkos analiz÷s apimtis: gyventojai ir jų kaita, švietimas, kultūra ir laisvalaikis, 

sveikatos apsauga, gyvenimo lygis ir socialin÷ apsauga, apsirūpinimas būstu, 

nusikalstamumas. 

� Ekonomin÷s aplinkos analiz÷s apimtis: pl÷tros potencialas, pagrindin÷s ūkio šakos, 

gyventojų užimtumas, investicijos, finansin÷ parama, aukštosios technologijos, turizmas, 

nekilnojamasis turtas. 

� Miesto aplinkos analiz÷s apimtis: miesto teritorija, gamtin÷ aplinka, kultūros paveldas, 

susisiekimo sistema, inžinerinis aprūpinimas. 

� Miesto būkl÷s vertinimai Lietuvos ir tarptautiniame kontekste: miesto būkl÷ ir raidos 

perspektyvos kitų Lietuvos didžiųjų miestų ir Europos sostinių kontekste. 
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Metodika. Apžvalga atlikta pasitelkiant dokumentinių tyrimų metodą, apimantį oficialiai 

pasiekiamus antrin÷s informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų bazes, antrin÷s 

informacijos teikimo paslaugas, vidines EKT grup÷s duomenų bazes ir kitą išorinę informaciją apie 

analizuojamą sektorių tiriamose šalyse. 

Pagrindiniai naudoti antrin÷s informacijos šaltiniai: 

� Oficialūs statistin÷s informacijos šaltiniai: Statistikos departamentas prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s, Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“; 

� Specializuotų oficialių Lietuvos institucijų informacija ir duomenys: LR švietimo ir mokslo 

ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos statistikos duomenų baz÷, Kūno 

kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Kultūros 

paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos, 

Registrų centras, Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastras; 

� Vilniaus miesto savivaldyb÷s informacija ir dokumentai, tarp jų pagrindiniai: Vilniaus m. 

bendrasis planas iki 2015 m., Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas, Rodiklių 

monitoringas; 

� Tarptautinių organizacijų/kompanijų tyrimai ir informacija: VASAB, Nordregio, UBS, fDI 

magazine, Saffron Brand Consultants, CityMayors.com. 

 

Rezultatai ir tęstinumas. Pateiktos analiz÷s pagrindu I-o etapo terminų r÷muose bus atlikta 

Vilniaus miesto stiprybių, silpnybių, galimybių ir gr÷smių (toliau – SSGG, angl. SWOT) analiz÷. 

SSGG išskyrimas yra apibendrinantis esamos situacijos analiz÷s rezultatas. Siekiant užtikrinti SSGG 

analiz÷s aktualumą ir tikslumą bei suformuoti kokybiškas įžvalgas, čia pateiktas antrinių duomenų 

tyrimas galutin÷je I-o etapo ataskaitoje bus pagilintas atliekant ekspertų nuomon÷s tyrimą ir 

išgryninant miestui aktualias problemas bei poreikius, įvardinant galimas miesto raidos tendencijas 

perspektyvoje (tod÷l šioje ataskaitoje n÷ra formuluojamos duomenų analiz÷s išvados). Formuluojant 

išvadas apie esamą miesto situaciją ir SSGG remiantis vien antrinių šaltinių informacija, kyla rizika, 

kad nebus įvertinti svarbūs, tačiau statistin÷je informacijoje sunkiai įžvelgiami faktoriai.  

Pagrindiniai ekspertų apklausos tikslai – surinkti informaciją Vilniaus miesto savivaldyb÷s 

rengiamo miesto strateginio plano iki 2011m. ir Vilniaus miesto vizijos 2020 analitinei daliai, 

kompleksiškai įvertinti miesto raidos būklę bei vystymosi galimybes, netiesiogiai įjungti į planavimo 
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procesą miesto administracijoje dirbančius specialistus bei išor÷s ekspertus. Tyrimas atliekamas 

ekspertin÷s apklausos būdu pagal pusiau struktūrizuotą klausimyną (klausimyno gaires). 

Šių tyrimų rezultatai būtini siekiant įvertinti ir išanalizuoti dabartinę miesto būklę bei 

tolimesnes miesto raidos tendencijas. Rezultatai bus naudojami kaip pradiniai duomenys vykdant II-o 

etapo veiklas. 

 

Reng÷jai. Ataskaita parengta bendradarbiaujant: 

 

� UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ (EKT grup÷) 

     J. Jasinskio g. 16, LT – 01112, Vilnius, Lietuva 
    Tel.: (+370 5) 25 26 225, faks.: (+370 5) 25 26 226 
    El. paštas: ekt@ekt.lt; http://www.ekt.lt 
     
    Kontaktinis asmuo: Darius Dulskis, projekto vadovas 
 

� UAB „SAVVIN“ 

     Lvovo g. 25, LT – 09320, Vilnius, Lietuva 
     Tel.: (+370 5) 20 54 477, faks.: (+370 5) 20 54 478 
     El. paštas: info@savvin.eu; http://www.savvin.eu 
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1. VILNIAUS MIESTO EKONOMINöS IR SOCIALINöS BŪKLöS ANALIZö 

1.1 Visuomen÷ 

1.1.1 Gyventojai ir jų kaita 

Pagal Statistikos departamento skaičiavimus 2009 m. sausio 1 d. Vilniaus mieste gyveno 558 

tūkst. gyventojų arba 17% visų Lietuvos gyventojų. Per pastaruosius dešimt metų miesto 

administracin÷se ribose gyventojų skaičius beveik nepakito, tačiau lyginant su 1990 m. – sumaž÷jo net 

34 tūkst. Palyginti su kitų Baltijos šalių sostin÷mis, Vilniaus 2000-2008 m. laikotarpio demografin÷s 

tendencijos yra panašios – Vilniuje gyventojų sumaž÷jo 1%, Rygoje - 5%, Taline – 1%. 

 

Paveikslas 1. Vilniaus m. gyventojų skaičiaus kaita (metų pradžioje), tūkst. 
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Šaltinis: Vilniaus teritorine statistikos valdyba 

 

Pagrindin÷s Vilniaus gyventojų skaičiaus maž÷jimo priežastys – iki pat 2002 m. vyravęs 

neigiamas migracijos saldo, did÷jantis mirtingumas bei neigiama natūrali gyventojų kaita. Vilniaus 

miestui būdinga gyventojų sen÷jimo tendencija, tam reikšm÷s turi maž÷jantis gimstamumas ir 

jaunimo emigracija – nuo 2001 m. vaikų ir jaunimo (iki 19 m.) Vilniuje sumaž÷jo 25 tūkst. Nuo 2006 

m. gyventojų skaičius v÷l prad÷jo augti, tam didžiausią teigiamą impulsą dav÷ ger÷jantis migracijos 

saldo.  

Per artimiausius kelerius metus gyventojų skaičius mieste tur÷tų stabilizuotis. Gyventojų 

skaičiaus augimo tendenciją artimiausiais metais gali susilpninti ekonominiai-politiniai pokyčiai šalyje, 

galintys tur÷ti neigiamos įtakos gyventojų skaičiui (ekonomikos nuosmukis skatina emigraciją, 

keičiamos motinyst÷s pašalpos mok÷jimo sąlygos ir pan. neskatins gimstamumo did÷jimo), tačiau 
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ilgesn÷je perspektyvoje tikimasi gyventojų skaičiaus did÷jimo. Augimo tempai priklausys nuo bendros 

socialin÷s-ekonomin÷s pad÷ties.  

1.1.2 Švietimas 

2008-2009 m. Vilniaus mieste buvo 1271 bendrojo lavinimo mokyklos (iš jų – 17 pradinių, 13 

mokyklų-darželių, 25 pagrindin÷s, 2 jaunimo, 53 vidurin÷s ir 17 gimnazijų), jose mok÷si 68,5 tūkst. 

mokinių ir pagrindines pareigas ÷jo 5466 mokytojai. Vienam mokytojui vidutiniškai teko 12,5 

mokinio, vidutinis mokinių skaičius klas÷s komplekte – 23,1 (Lietuvos vidurkis – 20 mokinių), 

besimokančių antroje pamainoje mokinių skaičius – 3369.  

2008-2009 m. Vilniaus mieste buvo 9 profesin÷s mokyklos, kuriose mok÷si 5723 mokiniai. 

Šiose mokymo įstaigose dirbo 149 bendrojo lavinimo dalykų mokytojai bei 241 profesijos mokytojas. 

Vilniuje yra 19 aukštųjų mokyklų – 12 universitetų ir 7 kolegijos. Jose 2008-2009 m. mok÷si iš 

viso apie 100 tūkst. studentų, iš jų – 78,2 tūkst. universitetuose ir 21,5 tūkst. kolegijose. 2008 m. 

Vilniaus apskrities aukštosios mokyklos (visos įsikūrusios sostin÷je) pareng÷ 19,5 tūkst. specialistų. 

Tai sudaro beveik pusę (45%) šalyje parengtų specialistų.  

 

Paveikslas 2. Moksleivių ir studentų, besimokančių mokymosi įstaigose, skaičius (mokslo 
metų pradžioje), tūkst. 
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Šaltinis: Vilniaus teritorine statistikos valdyba 
 

Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose buvo 61022 kompiuteriai, t.y. 8,9 kompiuterio 

100-ui mokinių (Lietuvos vidurkis – 11,5). Kompiuterių ir interneto panaudojimo ugdymo reikm÷ms 

                                                 
1 LR švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt ). Lietuva. Švietimas regionuose 2009, Švietimo valdymas. 
2 LR švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt ). Lietuva. Švietimas regionuose 2009, Švietimo valdymas. 
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paplitimas stebimas visoje Lietuvoje, tiek bendrojo lavinimo įstaigose, tiek profesin÷se ar aukštosiose 

mokyklose.  

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Statistikos 

departamento) duomenimis, per pastaruosius penkerius metus kompiuterių ir interneto naudojimas 

tarp 16-74 metų amžiaus asmenų Vilniaus apskrityje išaugo daugiau nei 15 procentinių punktų ir 

2009 m. siek÷ atitinkamai 64% ir 63% (Lietuvos vidurkis siek÷ atitinkamai 60% ir 58%). 

 

Paveikslas 3. Vilniaus apskrities gyventojų (16-74 m.), besinaudojančių informacin÷mis 
technologijomis, dalis, % 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

Vilnius gali didžiuotis bibliotekų knygų fondų gausa. Pagal dokumentų egzempliorių skaičių, 

tenkantį 100-ui gyventojų, Vilnius (1523 egz.) lenkia Lietuvos vidurkį (842 egz.) beveik 2 kartus. Per 

pastaruosius metus viešųjų ir universalių bibliotekų skaičius mieste nepakito – veik÷ 30 bibliotekų, 

kurios kasmet sulaukia apie 100 tūkst. skaitytojų (2000 m. – 115 tūkst., 2008 m. – 101 tūkst.). 

Pastaraisiais metais bibliotekos buvo modernizuotos ir kompiuterizuotos, tam prielaidas sudar÷ ES 

struktūrin÷s paramos panaudojimo galimyb÷s.  

1.1.3 Kultūra ir laisvalaikis 

Vilnius yra vienas labiausiai lankomų Rytų Europos miestų, traukiantis d÷mesį ne tik d÷l savo 

architektūrinio savitumo, bet ir kultūrinių renginių, pramogų. Paskutiniaisiais metais suaktyv÷jo 

Vilniaus miesto kultūrinis gyvenimas. Populiar÷ja masin÷s miesto švent÷s, gatvių eityn÷s, renginiai 

atvirose erdv÷se.  
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Vilniuje yra apie 60 įvairios tematikos – dail÷s, gamtos, architektūros, istorijos, mokslo, teatro, 

muzikos ir kino, literatūros bei memorialinių muziejų, ekspozicijų, meno galerijų3. 2008 m. Statistikos 

departamento duomenimis Vilniuje veikia 21 muziejus (2000 m. – 24), kurie per metus sulaukia per 

500 tūkst. lankytojų. Vilniuje esančiuose muziejuose eksponuojama virš 100 tūkst. eksponatų 

(maždaug pus÷ iš jų yra 2-uose nacionaliniuose muziejuose – Lietuvos nacionaliniame muziejuje bei 

Lietuvos dail÷s muziejuje, kiti eksponatai yra daugiau vietin÷s reikšm÷s arba žinybiniuose 

muziejuose), tačiau tarptautiniu mastu Vilniaus muziejai n÷ra labai patrauklūs.  

Vilniaus mieste veikia virš 30 įvairaus dydžio teatrų4. Duomenys apie nevalstybinius teatrus 

n÷ra renkami, tačiau 6-iuose didžiausiuose valstybiniuose teatruose, esančiuose Vilniaus mieste, per 

sezoną yra surengiama 1000-1500 spektaklių, apsilanko per 250 tūkst. žiūrovų.  

Vilniuje veikia 4 kino teatrai. Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus apskrityje 

2008 m. iš viso buvo 30 kino salių, kuriose apsilank÷ 1,5 mln. žiūrovų. 

Vilniuje per metus surengiama apie 5000 sporto varžybų, veikia virš 300 sporto klubų, yra 

virš 45 tūkst. sportuojančių5. 2008 m. Vilniaus m. savivaldyb÷je užfiksuota per 170 tūkst. sporto 

varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių. 

Statistikos departamento duomenimis 2008 m. Vilniuje veik÷ 90 m÷g÷jų meno kolektyvų, 

šioje veikloje dalyvavo 4,9 tūkst. sostin÷s gyventojų. Nors kolektyvų skaičius svyruoja, tačiau meno 

m÷g÷jų skaičius pastaraisiais metais auga. Nepaisant to, pagal gyventojų dalyvavimą meno m÷g÷jų 

(saviveiklos) kolektyvuose Vilnius 2 kartus atsilieka nuo Lietuvos vidurkio – Vilniuje 1000-iui 

gyventojų tenka 8,8 meno saviveiklininkai, tuo tarpu bendrai šalyje šis rodiklis siekia 17,6. 

Vilnius nuo seno gars÷ja kaip bažnyčių miestas, mieste yra išlikę apie 40 įvairų stilių bažnyčių, 

veikia net 23 vienuolynai. 

Vilniaus senamiestis yra urbanistikos paminklas, 1994 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio 

paveldo sąrašą. Čia išlikę nemažai autentiškų XIV–XIX a. pastatų. Miestas yra vienas iš Europos 

plytų gotikos kelio stočių. Vilnius d÷l savo unikalaus kraštovaizdžio ir architektūros laikomas viena 

gražiausių Europos sostinių. 

2009 m. su÷jo 1000 metų kai Lietuvos vardas buvo pirmą kartą pamin÷tas istorijos 

metraščiuose. Šia proga Vilnius paskelbtas Europos kultūros sostine (kartu su Austrijos miestu 

                                                 
3 Vilniaus turizmo informacija (www.vilnius-tourism.lt)     
4 Internetinis katalogas Einam.lt (http://einam.lt/teatrai)  
5 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (www.kksd.lt ) 
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Lincu). Į šventinių renginių programą įtraukta daug įvairių kultūros ir meno projektų, atidaryta 

Nacionalin÷ dail÷s galerija, baigiami Valdovų rūmų atstatymo darbai. 

1.1.4 Sveikatos apsauga 

Palyginti su kitais Lietuvos didžiaisiais miestais (Kaunu, Klaip÷da, Šiauliais, Panev÷žiu) 

Vilnius išsiskiria mažiausiu mirtingumu ir vienu iš mažiausių sergamumu6. Lietuvos gyventojų 

vidutin÷ tik÷tina gyvenimo trukm÷ 2008 m. siek÷ 71,94 metus. Išlieka didelis skirtumas tarp lyčių: 

vyrų vidutin÷ tik÷tina gyvenimo trukm÷ – 66,3 metų; moterų – 77,57 metų7.  

Sostin÷je gana aukštas sergamumas venerin÷mis ligomis, sergamumas aktyvia tuberkulioze 

nuo 2005 m. sumaž÷jo 17%. Iš 1242 ŽIV nešiotojų Lietuvoje, Vilniuje yra 181 ŽIV nešiotojas (15%  

visų nešiotojų)8. 

Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 100.000-ių gyventojų vidutiniškai tenka po 322 

gydytojus ir 570 stacionaro lovų9. Vilniuje šie rodikliai gerokai aukštesni – 100.000-ių gyventojų 

vidutiniškai tenka 645 gydytojų (50% daugiau) ir 1113 stacionaro lovų (51% daugiau) 10. Tuo tarpu 

išlaidų sveikatos priežiūrai dalimi lyginant su bendruoju vidaus produktu (toliau – BVP) Lietuva nuo 

ES vidurkio atsilieka – Lietuvoje sveikatos išlaidų dalis BVP yra 5,79%, ES – 8,92%. 

Vilniuje nuo 2005 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų sumaž÷jo 15%. Labiausiai maž÷jo 

privačių odontologin÷s priežiūros įstaigų skaičius – 22%. 

 

Paveikslas 4. Sveikatos priežiūros įstaigos  
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Šaltinis: Statistikos departamentas 

                                                 
6 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla, 2008 (http://www.lsic.lt/) 
7 Statistikos departamentas (www.stat.gov.lt )  
8 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla, 2008 (http://www.lsic.lt/) 
9 LR sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos statistikos duomenų baz÷ ( http://www.lsic.lt/)  
10 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla, 2008 (http://www.lsic.lt/) 
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1.1.5 Gyvenimo lygis ir socialin÷ apsauga 

Iš visų Lietuvos miestų Vilniuje vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis yra aukščiausias. 

2008 m. jis 1,2 karto viršijo šalies vidurkį. Per pastaruosius 10 metų vidutinis darbo užmokestis 

Vilniuje išaugo daugiau nei 2 kartus ir 2008 m. siek÷ 2540 Lt. Tačiau d÷l pasaulinio ekonomikos 

nuosmukio, šalyje vidutinis darbo užmokestis 2009 m. trečiąjį ketvirtį sumaž÷jo 7,7% ir, remiantis LR 

finansų ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad artimiausioje ateityje toliau maž÷s. Toliau 

did÷ja socialin÷ diferenciacija, o išlaidos švietimui, sveikatos priežiūrai, poilsiui ir kultūrai tarp 

skurdžiausiai ir turtingiausiai gyvenančių šeimų skiriasi keliolika kartų. 

 

Paveikslas 5. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis, Lt 
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 Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Vilniuje per 5 metus socialinio draudimo senatv÷s pensininkų skaičius išaugo 3,6 tūkst. (4%), 

tačiau išlaidos pensijoms padid÷jo virš 2 kartų, nes vidutin÷ pensija pakilo nuo 404,78 Lt iki 836,80 

Lt11. Nepakankamos sąlygos neįgaliųjų integracijai į visuomenę, nepritaikyta fizin÷ aplinka. 2008 m. 

duomenimis Vilniuje yra užregistruotos 509 socialin÷s rizikos šeimos, kuriose auga 809 vaikai. Pagal 

socialin÷s rizikos šeimų skaičių, tenkantį 1000-iui gyventojų Vilniuje situacija yra ženkliai geresn÷ nei 

bendrai šalyje: Vilniuje 1000-iui gyventojų tenka 0,9 šeimos, o bendrai šalyje – 3,3 šeimos. 

 

 

 

 

                                                 
11 Statistikos departamentas (www.stat.gov.lt )  
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1.1.6 Apsirūpinimas būstu 

Pagal 2008 m. Statistikos departamento duomenis, gyvenamasis fondas Vilniaus mieste siek÷ 

14,04 mln. kv. m., 97% viso gyvenamojo fondo buvo privati nuosavyb÷. 1000-iui vilniečių teko 419 

butai. 2008 m. vidutinis buto dydis Vilniuje siek÷ 59,1 kv. m. Vidutiniškai vienam vilniečiui teko 25,2 

kv. m naudingo gyvenamojo ploto. Šis rodiklis atitinka Lietuvos vidurkį (24,9 kv. m.).12  

  

Paveikslas 6. Naudingasis plotas, tenkantis vienam Vilniaus miesto gyventojui, kv. m 
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 Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

2009 m. Registrų centro duomenimis užfiksuotas vidutinis butų plotas Vilniaus mieste – 56 

kv. m13. Vilniuje daugiausia (92%) 1-2-3 kambarių butų14. Didesni butai (4, 5 ir daugiau kambarių) 

sudaro tik 8%. Šiuo metu daugiau kaip pusei stambiaplokščių daugiaaukščių namų reikalinga 

renovacija: būtina tvarkyti namų stogus, padidinti išorinių sienų bei langų šiluminę izoliaciją, pagerinti 

inžinerinę įrangą. D÷l nevienodo finansinio paj÷gumo ir bendruomeniškumo stokos šių namų 

gyventojai nesugeba kooperuoti l÷šų renovacijai.   

2008 m. pabaigoje Vilniaus m. savivaldyb÷je 5219 asmenys (šeimos narių skaičius – 11,6 

tūkst.) buvo registruoti sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, iš jų dauguma – jaunos šeimos bei 

stovintys eil÷je pagal bendruosius sąrašus. Šis skaičius per pastaruosius ketverius metus išaugo beveik 

66%. 2008 m. asmenims (šeimoms) išnuomoti 977 kv. m. naudingojo savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų ploto, 39 asmenys (šeimos) gavo 7864,4 tūkst. Lt valstyb÷s remiamus būsto kreditus. 

                                                 
12 Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu )  
13 Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/ )   
14 Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu )  
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1.1.7 Nusikalstamumas 

Vilniuje 100-ui tūkst. gyventojų tenka 4459 registruotos nusikalstomos veikos, vidutiniškai 

Lietuvoje – beveik du kartus mažiau (2325). Pastaraisiais metais labiausiai išaugo registruotų 

nužudymų, vagysčių iš gyvenamųjų patalpų bei nusikalstamos veikų, susijusių su disponavimu 

narkotin÷mis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai), skaičius. Pozityvi tendencija ta, kad 

statistiškai maž÷ja nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius. 

  

Paveikslas 7. Užregistruotos nusikalstamos veikos, tenkančios 100 tūkst. gyventojų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

Labai rimta problema teb÷ra nusikaltimų išaiškinimas – išaiškinama tik mažiau nei pus÷ visų 

registruotų nusikaltimų. 

 
Paveikslas 8. Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, % 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

Lyginant Vilnių su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, Vilniuje nusikalstamų veikų ištiriama 

mažiausiai (daugiausiai ištiriama Panev÷žyje (48%) ir Šiauliuose (47%)). 
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1.2 Ekonomika 

1.2.1 Pl÷tros potencialias 

Gyventojų skaičius yra vienas iš pagrindinių rodiklių, nusakančių rinkos dydį ir ekonomikos 

pl÷tros galimybes. Vilniaus galimybes tapti konkurencingu regiono centru sustiprina miesto 

geopolitin÷ vieta ir reikšm÷. Miestas yra trijų svarbių geopolitinių, ekonominių, kultūrinių dimensijų: 

Rytų, Šiaur÷s ir Vidurio Europos sankirtoje. Tai unikali miesto galimyb÷ integruoti skirtingą regionų 

pažangią patirtį, vykdyti įvairius mokslo, kultūros, verslo mainus. Vilniaus regionas turi didžiausią 

rinką Baltijos šalių tarpe, 300 km spinduliu apie miestą gyvena 15,5 milijono gyventojų. Šiuo požiūriu 

Vilnius nusileidžia tik Varšuvai – Europos lygmens regiono centrui su kuriuo Vilniui būtina gerinti 

išor÷s ryšius. Šio potencialo s÷kmingas panaudojimas priklauso nuo Lietuvos tarptautin÷s politikos, 

ekonominių, kultūrinių ryšių ir susisiekimo infrastruktūros. 

 

Paveikslas 9. Vilniaus potencialas regione, mln. gyventojų 

 
Šaltinis: Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 m. 
 

Vilnius yra šalies sostin÷ ir atviras miestas, pasižymintis gerais ryšiais, teikiantis aukšto lygio 

švietimo ir darbo galimybes savo gyventojams, turintis ger÷jantį įmonių, inovacijų, gyvenimo kokyb÷s 

įvaizdį tarptautiniu mastu bei vaidinantis išskirtinį ekonominį, kultūrinį ir informacinį vaidmenį 

Baltijos regione. 
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1.2.2 Pagrindin÷s ūkio šakos 

Per pastarąjį dešimtmetį miesto ūkio struktūroje reikšmingų pokyčių nevyko. Didžioji dalis 

dirbančiųjų yra užimti paslaugų sektoriuje (2008 m. duomenimis 70%), užimtųjų pramon÷je dalis 

siekia 16%, statybos veikloje – 11%, žem÷s ūkyje – 3%.  

 

Paveikslas 10. Užimti Vilniaus apskrities gyventojai pagal ekonomines veiklas, % 
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Per 2000-2008 m. laikotarpį šiek tiek sumaž÷jo dirbančiųjų žem÷s ūkyje (4%) bei pramon÷je 

(5%) dalis, tačiau atitinkamai išaugo paslaugų bei statybos lyginamasis svoris. Didžiąja dalimi tokius 

persiskirstymus gal÷jo lemti ES subsidijos pereinantiems nuo žem÷s ūkio prie alternatyviųjų veiklų, 

taip pat reikšmingas pastarųjų metų nekilnojamojo turto rinkos augimas visoje Lietuvoje. 

 

Paveikslas 11. BVP, tenkantis 1-am Vilniaus apskrities gyventojui, tūkst. Lt 
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Iš miesto įmonių surenkama apie 64% visų Vilniaus apskrities mokesčių arba 16% visų šalyje 

sumok÷tų mokesčių. Vilniaus apskritis (ir Vilniaus miestas kaip jos centras) yra svarbiausias šalies 

ekonomikos centras, sukuriantis 39% šalies BVP. Lyginant su 2000 m., iki 2008 m. Vilniaus apskrities 

lyginamoji dalis išaugo 5,6 procentinio punkto.    

1.2.3 Gyventojų užimtumas 

2001-2008 m. užimtųjų skaičius Vilniaus apskrityje tolygiai augo. Atitinkamu laikotarpiu 

maž÷jo ir nedarbo lygis – nuo 16,0% 2001 m. iki 4,5% 2007 m. Tik 2008 m. lyginant su 2007 m., 

prasid÷jus ekonominiam sunkmečiui šalyje, nedarbo lygis paaugo iki 6,3%. Vilniaus darbo biržoje per 

2008 m. darbo ieškančių asmenų registravosi 43% daugiau nei 2007 m.15  

Pastarajame dešimtmetyje nedarbo lygis Vilniaus apskrityje kito panašiai kaip Lietuvoje, ilgą 

laiką jis buvo vienas žemiausių tarp kitų didžiųjų miestų (Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių ir Panev÷žio) 

apskričių ir tik nuo 2007 m. yra fiksuojamas aukštesnis nei kitose didžiųjų miestų apskrityse (2007 m. 

aukštesnis nedarbo lygis buvo tik Panev÷žio apskrityje, 2008 m. – Klaip÷dos apskrityje).  

  

Paveikslas 12. Nedarbo lygis Vilniaus apskrityje, % 
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 Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Vilniaus darbo birža prognozuoja, kad l÷t÷jant ekonomikos augimui šalyje, keisis bedarbių 

struktūra. Planuojama, kad Vilniaus miesto ir rajono darbo rinkoje augs neseniai praradusių darbą 

asmenų, jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių ir bedarbių vyrų sudedamoji dalis. Taip pat nemaž÷s 

nekvalifikuotų bedarbių dalis. 

                                                 
15 Lietuvos darbo birža prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt ) 
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1.2.4 Investicijos 

Vilniaus miestui tenka 35% šalies materialinių investicijų, iš kurių apie 48% buvo investuota į 

nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektorių. Skaičiuojama, kad Vilniaus mieste 1-am 

gyventojui tenka per 13,7 tūkst. Lt materialinių investicijų, o tai yra 1,75 karto daugiau nei šalies 

vidurkis. 

 

Paveikslas 13. Materialin÷s investicijos, mlrd. Lt 
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Šaltinis: Statistikos departamentas   

 

Vilniuje yra sukaupta 21,2 mlrd. Lt arba 67% visų tiesioginių užsienio investicijų (toliau – 

TUI) šalyje. Pagal 1-am gyventojui tenkančių TUI apimtis Vilnius net 4 kartus lenkia šalies vidurkį ir 

kitus didžiuosius šalies miestus. Vilnius yra Lietuvos finansų centras, čia savo pagrindines būstines 

įsisteig÷ didžioji dauguma šalies bankų bei užsienio bankų atstovyb÷s, draudimo bei vertybinių 

popierių rinkos institucijos.  

 

Paveikslas 14. Tiesiogin÷s užsienio investicijos (sausio 1 d.), mlrd. Lt 
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Daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų Vilniaus apskrityje pritraukia nekilnojamasis turtas, 

nuoma ir kita verslo veiklos, finansinio tarpininkavimo, pašto ir telekomunikacijų sektoriai. Kartu 

šiems sektoriams tenka 61% apskrities TUI. 

1.2.5 Finansin÷ parama 

Iki naryst÷s ES Lietuva gavo ES finansinę paramą pagal PHARE, ISPA ir SAPARD 

programas, taip pat dvišalę Norvegijos Karalyst÷s programą, dalyvavo Europos bendrijų programose. 

Nuo 2004 m. Lietuva prad÷jo gauti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo paramą bei paramą 

pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemonę. Šiuo metu taip pat gaunama parama pagal 

Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinius mechanizmus, vyksta pasirengimas Šveicarijos 

paramos įsisavinimui.16 

Pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir 2004-2006 m. 

Sanglaudos fondo strategiją parama Lietuvai sudar÷ 5,9 mlrd. Lt. 2007–2013 m. ES struktūrin÷ 

parama Lietuvai skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regionin÷s pl÷tros bei Sanglaudos 

fondų pagal 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją (daugiau kaip 23 mlrd. 

litų).  

Pagal BPD Lietuvoje buvo įgyvendinti 3534 projektai, iš jų Vilniuje – 682. Vilniuje 

daugiausiai l÷šų įsisavinta socialin÷s ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tros (virš 361 mln. Lt) ir gamybos 

pl÷tros (beveik 224 mln. Lt) srityse.  

Pagal 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją daugiausiai l÷šų bus 

skiriama ekonomikos augimo (virš 10 mlrd. Lt) ir Sanglaudos skatinimo (virš 9 mlrd. Lt) veiksmų 

programoms. Šiuo metu yra įgyvendinami 1363 projektai, iš jų didžioji dalis (1032 projektai) 

įgyvendinama Vilniuje. Šiuo metu Vilniaus mieste daugiausiai yra įgyvendinama projektų, skirtų 

verslo skatinimui (412 projektų, 355 mln. Lt) ir transporto srityje (14 projektų, 204 mln. Lt).17 

1.2.6 Aukštųjų technologijų sektorius 

Iš visų Lietuvos miestų Vilnius turi didžiausią įdirbį bei potencialą aukštųjų technologijų 

srityje – daugiau nei pus÷ (54%) aukštųjų technologijų srityje veikiančių įmonių yra susikoncentravę 

Vilniaus mieste. Tuo tarpu vidutiniškai aukštų technologijų srityje Vilnius nežymiai konkuruoja su 

                                                 
16 LR finansų ministerija (www.finmin.lt ) 
17 ES struktūrin÷ parama (www.esparama.lt ) 
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kitu didžiuoju Lietuvos miestu – Kaunu (Vilniuje veikia 31% visų šio sektoriaus įmonių, Kaune – 

17%). 

 

Paveikslas 15. Ūkio subjektai aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityje (2009 m. 
pradžioje) 
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Daugiausia aukštųjų technologijų sektoriuje veikiančių ūkio subjektų užsiima kompiuterių 

programavimo, konsultacine ir susijusia veikla (66%) bei moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla 

(17%). 

 

Paveikslas 16. Aukštųjų technologijų srityje veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas (2009 m. 
pradžioje) 
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Lietuvoje visos šalies mastu yra skatinama aukštųjų technologijų pl÷tra, ypatingą d÷mesį 

skiriant jau egzistuojančių aukštųjų technologijų gamybos šakų pl÷tojimui – biotechnologijai, 
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mechatronikai, lazerių technologijoms, informacin÷ms technologijoms, nanotechnologijoms ir 

elektronikai. 

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) sektorius Lietuvoje sparčiai auga, 

atveriamos naujos globalaus bendravimo ir sąveikos galimyb÷s. Skaitmenin÷s komunikacijos keičia 

gyvenimo būdą, darbo ir ūkin÷s veiklos sąlygas. Vilniaus apskrityje daugiau nei pus÷ (57,6%) namų 

ūkių turi asmeninius kompiuterius, dar didesn÷ dalis turi interneto prieigą (61,6%). Ši apskritis vis dar 

lenkia kitus šalies regionus pagal informacinių technologijų naudojimą. 

 

Paveikslas 17. Namų ūkių, naudojančių informacines technologijas, dalis, % 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 

1.2.7 Turizmas 

Vilnius – Lietuvos sostin÷, šalies politinis, ekonominis, kultūrinis centras bei labiausiai lankoma 

vieta Lietuvoje. 2008 m. į Vilnių buvo atvykę 663,4 tūkst. turistų, kuriems buvo suteikta 1,28 mln. 

nakvynių. Palyginti su 2000 m., turistų skaičius mieste išaugo daugiau nei 3,3 karto, o nakvynių 

skaičius – 2,3 karto. 

Vilniuje 2008 m. pabaigoje veik÷ 115 kolektyvinio apgyvendinimo įstaigų, iš jų – 74 viešbučiai. 

Nuo 2000 m. apgyvendinimo įstaigų skaičius išaugo beveik 72%. Vilniaus mieste svečiams buvo 

siūloma beveik 4,5 tūkst. numerių (8,7 tūkst. vietų), iš jų viešbučiuose - 3,8 tūkst. numerių (7,2 tūkst. 

vietų). Lyginant su 2000 m., numerių skaičius sostin÷je išaugo 62%, o vietų skaičius – 56%. 

Vilniaus kolektyvinio apgyvendinimo įmon÷s daugiausia svečių sulaukia iš Lenkijos, Vokietijos, 

Rusijos, Jungtin÷s Karalyst÷s ir Suomijos.  

 

 



VILNIAUS MIESTO EKONOMINöS IR SOCIALINöS BŪKLöS ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 25

Paveikslas 18. Apgyvendinimo įstaigų duomenys 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Augant turistų skaičiui, atitinkamai auga ir viešbučių numerių bei vietų užimtumas. Vilniaus 

miestas pasižymi kur kas geresniais viešbučių užimtumo rodikliais nei šalies vidurkis – 2008 m. 

Vilniuje numerių užimtumas siek÷ 54,5%, tuo tarpu Lietuvos vidurkis – 44,9%. 

 

Paveikslas 19. Viešbučių numerių ir vietų užimtumas, % 
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Augančiam turistų skaičiui nemažai įtakos tur÷jo Vilniaus miesto savivaldyb÷s aktyviai vykdoma 

turizmo rinkodara: organizuojamos Vilniaus miesto pristatymo kampanijos užsienio šalių 

žiniasklaidoje, dalyvaujama tarptautin÷se turizmo parodose, organizuojami pažintiniai turai užsienio 

žiniasklaidos atstovams, įvairiomis užsienio kalbomis leidžiami bei platinami Vilniaus turizmo 

galimybes pristatantys informaciniai leidiniai, vykdomi turizmo pl÷tros skatinimo projektai. 2009 m. 

Vilniui ypatingi – Vilnius yra Europos kultūros sostine, o visa Lietuva švenčia savo vardo 

pamin÷jimo tūkstantmetį.  
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1.2.8 Nekilnojamojo turto rinka 

Vilniaus nekilnojamojo turto (toliau – NT) rinka yra aktyviausia šalyje. Sostin÷s statusas, 

išvystyta verslo infrastruktūra, gyventojų poreikiai sąlygojo aukštesnį investicijų į NT aktyvumą bei 

gerokai didesnes nei vidutiniškai šalyje NT kainas.  

Remiantis NT ekspertų duomenimis, 2008 m. dar labiau padid÷jo atotrūkis tarp didžiuosiuose 

šalies miestuose veikiančių verslo centrų ploto – Vilniuje šiuo metu yra apie 354,5 tūkst. kv. m. biurų 

ploto, sostin÷ padidino savo biurų rinkos dalį iki 70%. Didžioji dalis biuro patalpų priklauso B 

kategorijai (58%). 

Vilnius taip pat išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų pagal prekybinių patalpų, kurių plotas virš 5 

tūkst. kv. m ir kuriuose patalpas nuomoja virš 10 prekybininkų, (317 tūkst. kv. m) bei pramoninių ir 

sand÷liavimo patalpų (281 tūkst. kv. m) plotą (apie 30% visos Lietuvos rinkos).  

 

Paveikslas 20. Biurų, prekybos centrų ir sand÷liavimo patalpų plotas, tūkst. kv. m 
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Šaltinis: Ober-Haus 

 

2008 m. biurų nuomos kainos sostin÷je buvo apie 1,5 karto aukštesn÷s nei kituose 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tačiau atsižvelgiant į pasaulinį ekonominį nuosmukį, jau 2008 m. 

pabaigoje buvo stebimas nuomos kainų maž÷jimas. Kainų korekcijos buvo jaučiamos visuose NT 

sektoriuose. 
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Paveikslas 21. Biurų, prekybos centrų ir sand÷liavimo patalpų nuomos kainos, Lt 
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Kritus NT paklausai, tai atitinkamai atsiliep÷ ir nekilnojamojo turto vakansijos rodikliams. 

Didžiausias permainas patyr÷ Vilniaus biurų patalpų rinka, kuri 2008 m. išaugo net 32%. Toks staigus 

prieaugis ženkliai padidino biuro patalpų vakansijos lygį, kuris per 2008 m. nuo 1% metų pradžioje 

išaugo iki 10% gruodžio m÷nesį. Prognozuojama, kad 2009 m. Vilniuje pastatytų naujų biurų 

vakansija gali siekti net 40-50%.  

2008 m. visuose veikiančiuose specializuotuose prekybos centruose didesnių nuomojamų 

plotų beveik nebuvo. Laisvi plotai likdavo keičiantis nuomininkams. Vilniuje, kaip ir kituose 

didžiausiuose Lietuvos miestuose prekybos centrų užimtumas yra 97-98%. 

2008-ieji metai į Lietuvos būsto rinkos istoriją įeis kaip rinkos „lūžio taško“ metai. Metų 

pradžioje prasid÷jęs būsto kainų ir sudaromų sandorių skaičiaus maž÷jimas tęs÷si ištisus metus. 

Vilniuje būsto sandorių buvo sudaryta 30% mažiau nei 2007 m. 

Traukiantis nekilnojamojo turto rinkai, atitinkamai krito ir būsto kainos, tiek senos statybos, 

tiek naujos statybos namuose. 2008 m. pabaigoje vidutin÷ 1 kv. m pardavimo kaina Vilniaus 

prestižiniuose rajonuose siek÷ 8150 Lt, gyvenamuosiuose rajonuose – 5250 Lt, 2 kambarių butų 

nuomos kaina prestižiniuose rajonuose vidutiniškai siek÷ 1900 Lt/m÷n. ir gyvenamuosiuose 

rajonuose – 1350 Lt/m÷n. 

Lyginant su kitomis Baltijos šalių sostin÷mis, Vilniuje 2008 m. buvo baigta statyti daugiausiai 

gyvenamųjų namų ir Vilnius išsiskyr÷ aukščiausiomis prestižiniuose rajonuose esančių butų kainomis, 

nors Lietuvoje vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis ir yra mažiausiais lyginant su kitomis Baltijos 

šalimis. Daugiausiai A klas÷s biurų yra Taline (beveik 2 kartus daugiau nei Vilniuje), o tokių biurų 

nuomos kainos visose Baltijos šalių sostin÷se skiriasi labai nedaug. Prekybos centrų nuomos kainos 
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Vilniuje yra mažiausios, o prekybos centrų plotas Rygoje yra didžiausias (Vilniuje ir Taline labai 

panašus).  

 

1.3 Aplinka  

1.3.1 Miesto teritorija 

2000 m. prie miesto prijungus Grigiškes, Vilniaus miesto teritorija padid÷jo iki 401 kv. km. 

2009 m. pradžioje Vilniaus miesto savivaldyb÷je buvo 558 tūkst. gyventojų. Gyventojų tankumas 

2008 m. siek÷ 1386 gyv./kv.m., 2009 m. pradžioje – 1392 gyv./kv. km. 

 

Paveikslas 22. Gyventojų tankumas (2008 m. pradžioje), gyv./kv.m 
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 Šaltinis: Vilniaus teritorine statistikos valdyba   

 

Pagal paskirtį daugiausia Vilniaus miesto žemę sudar÷: kitos paskirties žem÷ – 59% miesto 

teritorijos, miškų ūkio paskirties žem÷ – 21,5% bei žem÷s ūkio paskirties žem÷ – 17,7%. Lyginant 

Vilniaus ir kitų didžiųjų šalies miestų žem÷s naudmenų pasiskirstymą sostinei kartu su Klaip÷da tenka 

mažiausia užstatytų teritorijų dalis (atitinkamai 35% ir 20%) ir didžiausia miškų užimamo ploto dalis 

(atitinkamai 36% ir 18%). Lyginant su kitais didesniais šalies miestais Vilniaus teritorija yra 

išnaudojama neintensyviai ir turi didelius rezervus miesto pl÷trai. 
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Paveikslas 23. Žem÷s fondo pasiskirstymas pagal tikslinę žem÷s naudojimo paskirtį, % 
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Šaltinis: Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos   

 

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 m. pirmenyb÷ teikiama vidinei miesto pl÷trai. 

Prioritetinis bendrojo plano tikslas – sudaryti sąlygas pastoviam, socialiai ir ekonomiškai motyvuotam 

gyvenimo kokyb÷s augimui ir teritorinių skirtumų mažinimui, to siekiama vystant policentrišką 

miesto struktūrą, palaikant vidinę miesto pl÷trą (efektyvinant neracionaliai urbanizuotas teritorijas), 

skatinant daugiafunkcinį žem÷s naudojimą, siekiant socialin÷s integracijos, mažinant išsivystymo 

disproporcijas, suteikiant prioritetą viešajam transportui bei mažinant taršą. 

Miesto pl÷tros prioritetai: 

� kompaktiškai užstatytų miesto teritorijų atnaujinimas ir modernizavimas, sovietmečio 

statybos būsto renovacija; 

� pagrindinio Vilniaus centro dalies kairiajame Neries krante kompleksin÷ modernizacija ir 

renovacija, administracinio centro dešiniajame Neries krante suformavimas; 

� svarbiausiųjų lokalių centrų pl÷tra  –  Šiaur÷s vakarų (prie Ukmerg÷s g.), Vakarų (prie 

„Spaudos rūmų“), Vakarų (Grigišk÷se), Rytų (Naujojoje Vilnioje); 

� žinių ekonomikos branduolių, kitų miesto centrų pl÷tra; 

� neefektyviai naudojamų pramon÷s ir sand÷lių teritorijų konversija miesto centrų 

teritorijose; 

� darbo vietų kūrimas svarbiausiuose lokaliuose centruose bei vakarin÷je miesto dalyje 

sovietmečio statybos rajonų centruose; 

� nuskurdusių bei degradavusių miesto teritorijų atgaivinimas; 

� naujos pl÷tros teritorijos periferin÷je zonoje (apie 520 ha) – Ukmerg÷s kryptyje, Pilait÷je, 

Nem÷žio kryptyje. 
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1.3.2 Gamtin÷ aplinka 

Vienas ryškiausių Vilniaus savitumo bruožų – didžiausia Lietuvoje kraštovaizdžio 

morfologin÷ įvairov÷ ir koncentracija. Reljefas Vilniuje ir jo apylink÷se pasižymi amžiaus įvairove. Čia 

koncentruojasi skirtingi gamtiniai kompleksai: sl÷niuoti priemolingi ir kalvoti žvyringi riedulingi 

senojo apled÷jimo pabaigos Medininkų aukštumos pakraščiai, paskutiniojo apled÷jimo ankstyvojo 

etapo mažai kalvotas priemolingas bei jaunas kalvotas ežeringas kraštovaizdis, priemolingos lygumos, 

upių sl÷niai ir eroziniai kalvynai. 

Vilniaus miestas turtingas paviršiniais vandens ištekliais (up÷mis, upeliais, ežerais, tvenkiniais). 

Vilniaus miestas ir jo apylink÷s priklauso Neries up÷s baseinui. Vilniaus miestas ir jo apylink÷s 

pasižymi ypač dideliais požeminio vandens ištekliais. 

Vilniaus mieste miškingumas fiksuojamas 35,6%, bet rekreaciniai miškai yra nepakankamai 

sutvarkyti, trūksta sveikatingumo takų, trumpalaikių poilsio aikštelių, dviračių, slidžių takų. 

Miesto teritorijoje yra didel÷ ekotopų, rūšių ir bendrijų įvairov÷. Patys vertingiausi biologin÷s 

įvairov÷s kompleksai yra draustiniuose, regioniniuose parkuose, paežer÷se, upių ir upelių sl÷niuose ir 

šlaituose. 

  

Paveikslas 24. Saugomos gamtin÷s teritorijos, % 
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Šaltinis: Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastras   

 

Vilniaus miestas turtingas rekreaciniais ištekliais. Europos turizmo rinkoje, į kurią integruojasi 

Lietuva, gamtiškumas kartu su kokybiškomis paslaugomis turi didžiausią paklausą. Ženklią miesto 

teritorijos dalį sudaro želdiniai, tačiau išlieka jų įrangos, priežiūros ir netolygaus pasiskirstymo 

problemos. Vilniuje trūksta kokybiškai įrengtų miško parkų, paplūdimių. 
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Vilniaus miesto vakariniu pakraščiu praeina tarptautin÷s svarbos gamtinis karkasas - tai 

Baltijos ežeruotojo kalvyno geoekologin÷ takoskyra, kuri nusitęsia į Latviją ir Lenkiją. Siekiant 

išsaugoti vertingiausius gamtinius kraštovaizdžio kompleksus, mieste suformuota valstybinio lygio ir 

vietin÷s reikšm÷s saugomų teritorijų sistema - tai vienas svarbiausių žingsnių aplinkos kokybei gerinti 

ir miesto patrauklumui išlaikyti. 

Pagal valstybinę monitoringo programą Vilniaus mieste tiriamos Neries ir Vilnios up÷s. 

Lemiantis vandenų kokyb÷s veiksnys yra nuot÷kos. Vilnius, lyginant su kitais Lietuvos miestais, į 

vandens telkinius išleidžia daugiausia nuot÷kų, bet jos visos išvalomos. 

Vilniuje bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių tarp didžiųjų 

šalies miestų n÷ra didžiausias – Vilnių lenkia Klaip÷da (39%) ir Kaunas (18%). Nuo 2000 m. Vilniuje 

išmetamų teršalų kiekis sumaž÷jo beveik 2 kartus. Apie 93% visos teršalų emisijos į atmosferą 

Vilniuje sudaro dujin÷s ir skystosios medžiagos.   

 

Paveikslas 25. Teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tūkst. t 
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 Šaltinis: Statistikos departamentas   

 

Pagrindiniai dirvožemio terš÷jai Vilniuje yra pramon÷, energetika, transportas. Judriųjų gatvių 

pakel÷se kaupiasi benzpirenas ir švinas. Pavojų aplinkai ir sveikatai kelia nuolatinis cheminių 

medžiagų išplovimas iš dirvožemio į gruntinius ir paviršinius vandenis. Pasenę automobiliai ir dideli 

transporto srautai, artimas užstatymas, prasta langų akustin÷ izoliacija sukelia gyvenamojoje aplinkoje 

neleistiną triukšmą.  
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1.3.3 Kultūros paveldas 

Vilniaus mieste į Kultūros vertybių registrą18 yra įrašyta 11 urbanistikos paveldo objektų:  

� U1P Senamiestis,  

� UV70 Miesto centrin÷s dalies teritorijos (Naujamiesčio, Žv÷ryno, Šnipiškių, Užupio ir 

Paupio bei Antakalnio urbanistinių struktūrų fragmentai),  

� UV62 Namų kompleksas Balstog÷s g.,  

� UV64 Namų kompleksas T. Kosciuškos g.,  

� UV63 Lazdynai,  

� UV65 Administracinių pastatų kompleksas (tarp Gedimino g., A. Goštauto g. ir Gyn÷jų g.), 

� UV66 Studentų miestelis,  

� UV67 Visuomeninis centras (Ukmerg÷s g. 12),  

� UV68 Žirmūnai,  

� U49 Lukiškių aikšt÷,  

� U53 Vingio parkas. 

 

Reikšmingiausia miesto urbanistikos vertyb÷19 yra Vilniaus senamiestis – Pasaulio paveldo 

objektas (sąrašo Nr. 541) ir Lietuvos urbanistikos paminklas U1P. 1994 m. prie visai žmonijai 

reikšmingų šedevrų buvo priskirtas ir pagal atrankos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kriterijus į šį 

sąrašą įtrauktas Vilniaus istorinis centras – XIV–XVIII a. susiformavusi 359,5 ha teritorija. Vilniaus 

senamiestyje išlikę autentiški gynybin÷s, gyvenamosios, reprezentacin÷s, sakralin÷s paskirties statiniai 

turi gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo bruožų. Jo architektūrai būdingas ir savitas kelių stilių 

susiliejimas į darnią estetinę visumą. Vietos dvasią kuria miesto panoramoje žvilgsnį traukiantys 

XVIII a. ketvirtajame dešimtmetyje susiformavusios originalios Vilniaus baroko mokyklos stilistinius 

ypatumus išsaugojusių bažnyčių kupolai, santūriai didinga klasicistin÷ architektūra.  

Šiandien pasauliniame kontekste Vilniaus senamiestis – tai ne tik konkrečios civilizacijos 

palikimas, bet ir išskirtin÷s kultūrin÷s gyvensenos tradicijos liudininkas. Nuo 1998 m. Vilniaus miesto 

savivaldyb÷s iniciatyva įsteigta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra įgyvendina senamiesčio 

viešųjų erdvių ir pastatų atnaujinimo, tvarkymo ir restauravimo darbus. 

 

                                                 
18 Vilniaus m. bendrasis planas iki 2015 m. 
19 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (www.kpd.lt ) 
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1.3.4 Susisiekimo sistema 

Vilnius su šalies ir apskrities transporto tinklu sujungtas devyniais magistraliniais ir krašto 

keliais, iš kurių penki – tarptautiniai. Vietin÷s reikšm÷s automobilių kelių ilgis Vilniaus mieste siekia 

992 km.  

Mieste per pastarąjį dešimtmetį automobilizacijos lygis išaugo daugiau nei 1,5 karto, 

registruotų kelių transporto priemonių skaičius nuo 2001 metų išaugo 67%. Vidutinis eismo 

intensyvumas mieste išaugo 9% ir 2008 m. siek÷ 2200 automobilių per valandą (atitinkamai miesto 

centre siek÷ 1400 automobilių per valandą)20. 

  

Paveikslas 26. Lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 
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Šaltinis: Statistikos departamentas   

 

Augant automobilizacijos lygiui viešasis transportas apleidžia tur÷tas pozicijas ir maž÷ja 

keleivių pervežimai. Fiziškai ir morališkai susid÷v÷jusios visuomeninio transporto priemon÷s ir 

maršrutinio tinklo eismo organizacija neleidžia tik÷tis pakankamai patogios, šiuolaikin÷s ir 

konkuruojančios paslaugos. Visuomeninis transportas miesto kelionių struktūroje yra vienas iš 

svarbiausių, nes jo poveikis aplinkai, poreikis infrastruktūrai ir stov÷jimui yra nepalyginamai mažesnis 

nei lengvųjų automobilių. Šiuo transportu aptarnaujama nemaža dalis socialiai remtinų vilniečių. 

2008 m. visuomeniniu transportu (autobusais ir troleibusais) pervežta daugiau kaip 215 mln. 

keleivių21. 

Susisiekimo poreikį Vilniaus mieste formuoja bendras miesto gyventojų judrumas. Gyventojų 

kelionių ir pervežimų visuma reikalauja atitinkamos susisiekimo sistemos organizacijos ir 

                                                 
20 Vilniaus m. savivaldyb÷s Rodiklių monitoringo ataskaita 
21 Vilniaus m. savivaldyb÷s Rodiklių monitoringo ataskaita 
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infrastruktūros transporto ir p÷sčiųjų srautų praleidimui. Žemi kai kurių svarbiausių gatvių ir 

sankryžų techniniai parametrai varžo transporto eismą, o dideli atstumai tarp šių gatvių jungčių 

sukelia didžiulę transporto koncentraciją, automobilių ir keleivių prastovas.   

Pastaraisiais metais daug d÷mesio buvo skirta dviračių transportui propaguoti, nutiesta arba 

nužym÷ta daug trasų, bet tai didesn÷s įtakos bendrai susisiekimo sistemai netur÷jo. Didžioji dalis 

šaligatvių ir takų bei visuomeninis transportas nepritaikytas neįgaliųjų žmonių susisiekimui. 

Vilniaus miesto gyventojai turi susisiekimą oro transportu iš tarptautinio Vilniaus oro uosto. 

2008 m. reikšmingai sumaž÷jo oro linijų skaičius – nuo 39 oro linijų 2007 m. iki 13 linijų22 2008 m. 

2009 m. gruodžio m÷n. duomenimis23 iš Vilniaus reguliariosiomis kryptimis skraido 15 oro 

bendrovių, kurios keleivius tiesiogiai skraidina 16 maršrutų. Artimiausioje ateityje bus prad÷ti vykdyti 

skrydžiai 6 naujomis kryptimis, viso 2010 m. pradžioje planuojami 22 tiesioginiai skrydžiai. 

Tarptautinio oro uosto keleivių skaičius iki 2008 m. kasmet augo, bendrai per 2000-2008 m. laikotarpį 

padid÷jo beveik 4 kartus ir 2008 m. siek÷ 2,05 mln. keleivių. Tačiau ekonomin÷ situacija l÷m÷ keleivių 

skaičiaus maž÷jimą 2009 m.  

 

Paveikslas 27. Oro linijų ir keleivių skaičius  
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Šaltinis: Statistikos departamentas   

 

Daugiafunkcin÷ Vilniaus miesto susisiekimo sistemos pl÷tra tarptautiniame, valstybiniame bei 

regiono lygiuose remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. sprendžiama kompleksiškai 

vystant visas susisiekimo rūšis, prioritetą teikiant p÷stiesiems, dviratininkams ir miesto 

                                                 
22 Vilniaus m. savivaldyb÷s Rodiklių monitoringo ataskaita 
23 Tarptautinis Vilniaus oro uostas (www.vilnius-airport.lt ) 



VILNIAUS MIESTO EKONOMINöS IR SOCIALINöS BŪKLöS ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 35

visuomeniniam transportui, kuris, trūkstant teritorijų ir resursų susisiekimo infrastruktūros pl÷trai, yra 

vienas iš svarbiausių galimų ekonominių ir ekologinių sprendimų su mažiausiu energetiniu poreikiu. 

1.3.5 Inžinerinis aprūpinimas 

Vilniaus miesto energijos ir vandens poreikiai, įvertinti Vilniaus miesto bendrajame plane iki 

2015 m., pateikti žemiau esančioje lentel÷je: 

 
Lentel÷  1. Prognozuojami Vilniaus miesto poreikiai 2015 m. 

  

Geriamojo vandens poreikis   132 tūkst.m³/d 
Ūkinių nuotekų prognoziniai kiekiai  145 tūkst.m³/d 
Elektros energijos poreikis 505 MW 
Šilumos galios poreikis 2900 MW 
Gamtinių dujų poreikis 200 tūkst.nm³/val. 
Šaltinis: Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 m.   

 

Vilniaus miestas turi didelius požeminio vandens išteklių rezervus (patvirtintos požeminio 

vandens atsargos – 580 tūkst.m³/d.), tačiau turi būti nuolat rūpinamasi jo apsauga nuo taršos. 

Pastaraisiais metais Vilniaus miesto gyventojų aprūpinimas labai geros kokyb÷s vandeniu išaugo ir 

2008 m. siek÷ 92% (palyginimui 2002 m. – 73%).  

Vilniaus miestas turi dvi skirtingas nuotekų surinkimo sistemas. Senamiestyje, Naujamiestyje 

ir Žv÷ryne yra mišrioji nuotekų surinkimo sistema, kurios atskyrimas yra labai sud÷tingas, o kartais 

neįmanomas. Kituose miesto rajonuose yra pastatyta atskiroji lietaus vandens surinkimo ir ūkinių 

nuotekų surinkimo sistemos. Susiklosčiusi miesto nuotekų surinkimo ir k÷limo sistema yra patikima 

(nuotekų valyklos paj÷gumas  –  420 tūkst.m³/d.,), bet ją būtina toliau tobulinti.  

Lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai pl÷tojama miesto inžinerin÷s 

infrastruktūros sritis. Vilniaus reljefo gyvumas (reljefo svyravimas iki 160 m) kelia ypatingus 

reikalavimus lietaus vandens surinkimui. Nuo kalvų staigiai sub÷gantis didelis vandens kiekis atneša 

nuostolius statiniams ir gamtai.  

Vilniaus mieste veikia dvi termofikacin÷s elektrin÷s  –  Vilniaus TE-2 ir Vilniaus TE-3, kurios 

veikia termofikaciniu režimu ir gamina tiek elektrą, tiek šilumą. Elektros energija mieste perduodama 

110 kV įtampos linijomis ir paskirstoma 35-10-6 kV tinklais. 2008 m. elektros energijos sunaudojimas 

1-am gyventojui siek÷ 3,32 kWh24, lyginant su 2001 m. suvartojimas išaugo 48%. Tam, kad būtų 

                                                 
24 Vilniaus m. savivaldyb÷s Rodiklių monitoringo ataskaita 
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patenkintas did÷jantis elektros poreikis, kai kuriose pastot÷se galios transformatorius reik÷s pakeisti į 

galingesnius bei pastatyti dvi naujas 110 kV įtampos transformatorių pastotes  –  Kuprijonišk÷se ir 

Šnipišk÷se. 

Vilniaus mieste yra gerai išvystyta dujotiekio sistema. Dujotiekio paj÷gumas yra pakankamas 

net ir atsiradus naujiems dujų vartotojams.  

Atliekų surinkimo sistemos tobulinimas, šiuolaikiškų buitinių, statybinių ir pavojingų atliekų 

aikštelių įrengimas ir atliekų utilizavimas yra būtini norint išsaugoti tvarkingą aplinką. 

 

 



VILNIAUS MIESTO EKONOMINöS IR SOCIALINöS BŪKLöS ANALIZö:  
I-O ETAPO ATASKAITA 

 

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt 37

 

2. VILNIUS LIETUVOS IR TARPTAUTINIAME KONTEKSTE 

2.1 Vilnius tarp kitų Lietuvos didžiųjų miestų 

2.1.1 Demografin÷-socialin÷ situacija 

Vilniaus miestas yra didžiausias Lietuvos miestas pagal gyventojų skaičių. Statistikos 

departamento duomenimis 2009 m. pradžioje mieste gyveno 558,2 tūkst. žmonių. Lyginant su kitais 

didžiaisiais Lietuvos miestais, arčiausiai pagal gyventojų skaičių yra Kaunas – 352,3 tūkst. asmenų (t.y. 

37% mažiau nei Vilniuje). Kituose didžiuosiuose miestuose – Klaip÷doje, Šiauliuose, Panev÷žyje – 

gyvena 3-4 kartus mažiau gyventojų nei sostin÷je. 

 

Paveikslas 28. Gyventojų skaičiaus struktūros ir dinamikos rodikliai 
         
      Gyventojų pasiskirstymas pagal                        Natūrali gyventojų kaita ir migracijos saldo 
     gyvenamąją vietą (2009 m. pradžia)                                                  (2008 m.) 
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Visoje šalyje d÷l neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir emigracijos srautų vyrauja gyventojų 

skaičiaus maž÷jimo tendencija, tačiau Vilnius yra vienintelis iš didžiųjų Lietuvos miestų, kur gyventojų 

skaičius pastaraisiais metais did÷ja. Pagrindin÷ to priežastis – teigiamas vidin÷s migracijos saldo. 

Gyventojai iš mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių su sostine sieja galimybes pagerinti gyvenimo 

sąlygas, nes Vilnius yra Lietuvos ekonomikos centras, ekonomikos augimo metu čia aktyviausiai 

vyst÷si verslo veikla, sparčiai kūr÷si naujos darbo vietos, augo atlyginimai.  

Į sostinę daugiausia keliasi aktyvūs darbingo amžiaus gyventojai, tod÷l 15-64 m. amžiaus 

gyventojų lyginamoji dalis (72,3%) Vilniuje yra didesn÷ nei bendrai šalyje (68,9%) ir kituose 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose (svyruoja nuo 69,8% iki 71,9%).  
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Vilniuje, kaip ir bendrai šalyje, pasireiškia gyventojų sen÷jimo tendencija, tačiau lyginant su 

kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, demografinis senatv÷s koeficientas sostin÷je yra mažiausias – 100-

ui vaikų sostin÷je tenka 132 pagyvenusių žmonių, tuo tarpu kituose didžiuosiuose miestuose šis 

koeficientas svyruoja 139-149 intervale. 

2.1.2 Ekonomikos išsivystymo lygis ir struktūra 

Vilnius yra Lietuvos ekonomikos centras, Vilniaus apskrityje sukuriama 39% šalies BVP,  kai 

likusių 4-ių didžiųjų miestų apskrityse kartu sukuriama 44% BVP. Antras pagal svarbą Kauno 

regionas generuoja beveik 2 kartus mažesnę BVP dalį, o skirtumas tarp sostin÷s ir kitų didžiųjų 

apskričių yra dar didesnis (žr. 29 pav.).  

Pagal BVP tenkantį 1-am gyventojui Vilniaus apskritis taip pat neužleidžia lyderio pozicijų ir 

šalies lygį viršija 54,3%. Klaip÷dos ir Kauno apskritys pagal šį rodiklį yra artimos šalies vidurkiui, o 

Šiaulių ir Panev÷žio apskritys tesiekia apie 70% šalies lygio ir nusileidžia mažesn÷ms Telšių ir Utenos 

apskritims. Iki 2008 m. atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų apskričių kasmet did÷jo, tačiau 2008 m. 

prasid÷jus ekonominiam nuosmukiui ši tendencija išnyko.  

 

Paveikslas 29. BVP rodikliai 
           
         BVP struktūra (2008 m.)                        BVP 1-am gyventojui palyginimas (2008 m.) 
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Šaltinis: Statistikos departamentas 

 

Tradiciškai Lietuvoje svarbiausi ekonomikos sektoriai yra prekyba25 ir pramon÷26, kartu 

užtikrinantys apie pusę apskrities bendrosios prid÷tin÷s vert÷s (toliau – BPV). Šiek tiek mažesn÷ 

                                                 
25 GI Prekyba; viešbučiai ir restoranai; transportas, sand÷liavimas ir ryšiai 
26 CE Pramon÷ 
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svarba tenka viešojo valdymo27, statybos28 bei finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto ir kitos 

verslo veiklos29 sektoriams, o žem÷s ūkio30 veiklos lyginamoji dalis yra mažiausia. Tokia ekonomikos 

struktūra iš esm÷s būdinga ir visoms didžiųjų miestų apskritims, išskyrus Vilniaus apskritį, kur BPV 

struktūrą reikšmingai paveik÷ pastaraisiais metais steb÷tas finansų ir nekilnojamojo turto rinkų 

bumas. Finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto ir kitos verslo veiklos lyginamoji dalis 

Vilniaus apskrityje nusileidžia tik prekybos sektoriui. Kitas ryškus Vilniaus apskrities ekonomikos 

skirtumas – pramon÷s lyginamoji dalis yra mažiausia lyginant su kitomis didžiųjų miestų apskritimis ir 

viršija tik žem÷s ūkio veiklos lyginamąją dalį. 

2.1.3 Darbo rinkos specifika 

Vilniaus apskrityje yra didžiausia Lietuvoje darbo j÷gos ir darbo vietų pasiūla, tačiau 

koncentracija n÷ra tokia ryški nei vertinant pagal sukuriamą prid÷tinę vertę. Vilniaus apskrityje yra 

užimti 449,6 tūkst. asmenų, tai sudaro 27,7% visų šalies užimtųjų. Kauno apskritis yra antras regionas 

pagal šį rodiklį, čia dirba 19,9% šalies užimtųjų, kitos didžiųjų miestų apskritys sudaro ~10%.  

 

Paveikslas 30. Darbo rinkos rodikliai (2008 m.) 

        Užimtųjų pasiskirstymas                               Užimtumo31 ir darbo j÷gos aktyvumo32 lygis  
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Vilniuje ir kituose didžiuosiuose miestuose tendencijos yra analogiškos kaip visoje šalyje,  

tačiau trys didžiausi Lietuvos miestai, būdami regionų centrais, pritraukia ekonomiškai aktyvius 
                                                 
27 LQ Viešasis valdymas; paslaugos socialinei sferai ir komunalin÷ veikla 
28 F Statyba 
29 JK Finansinis tarpininkavimas; nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 
30 AB Žem÷s ūkis, medžiokl÷, miškininkyst÷ ir žuvininkyst÷ 
31 Užimtumo lygis – užimtų 15–64 metų amžiaus gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykis 
32 Darbo j÷gos aktyvumo lygis – 15–64 metų amžiaus darbo j÷gos ir to paties amžiaus visų gyventojų santykis 
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gyventojus, ieškančius geresnių darbo sąlygų, tod÷l nedarbo lygis čia yra didesnis nei šalies vidurkis: 

2008 m. duomenimis nedarbo lygis Klaip÷dos apskrityje siek÷ 7,2%, Vilniaus – 6,3%, Kauno – 5,9%, 

Panev÷žio ir Šiaulių apskrityse nedarbo lygis buvo mažesnis nei šalies vidurkis (5,8%) ir atitinkamai 

siek÷ 5,6% ir 5,5%. D÷l ekonominio nuosmukio nedarbo lygis visoje šalyje prad÷jo augti 2008 m. 

pabaigoje ir ši tendencija tęsiasi 2009 m. 

Vertinant darbo j÷gos aktyvumo lygį, Vilniaus apskrities gyventojai išsiskiria kaip aktyviausi 

darbo rinkoje. 72,3% darbingo amžiaus gyventojų yra užimti arba ieško darbo, tuo tarpu bendrai 

Lietuvoje ir kitų didžiųjų miestų apskrityse šis lygis nesiekia 70%. Užimtumo lygis yra žemesnis, 

tačiau situacija iš esm÷s yra analogiška: Vilniaus apskrityje užimtumo lygis yra aukščiausias (67,7%) 

lyginant su nagrin÷jamomis apskritimis, kuriose šis rodiklis svyruoja nuo 65,4% iki 63,1%. 

 

Paveikslas 31. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis, Lt/m÷n. (2008 m.) 
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Vidutinis bruto darbo užmokestis Vilniaus apskrityje 2008 m. duomenimis viršijo šalies 

vidurkį 14 proc., o kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose darbo užmokestis šio vidurkio nesiekia: 

Kauno ir Klaip÷dos apskrityse atitinkamai sudaro 95 ir 98 proc. šalies lygio, o Panev÷žio ir Šiaulių 

apskrityse – 85 proc.  

Svarbus veiksnys darbo rinkoje yra išsilavinimas. Vilniaus apskrityje yra didžiausia aukščiausią 

išsilavinimą turinčių gyventojų koncentracija – net 40% gyventojų turi aukštesnįjį arba aukštąjį 

išsilavinimą. Kauno regionas pagal šį rodiklį taip pat viršija bendrą šalies lygį. Visų kitų didžiųjų 

miestų apskričių gyventojų, turinčių aukščiausio lygio išsilavinimą dalis yra mažesn÷ nei bendrai šalyje.  
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Paveikslas 32. Gyventojų (25–64 m.) išsilavinimas33 
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Vilniaus ir Kauno apskričių situaciją nulemia tai, kad būtent šiuose miestuose yra įsikūrę 

didžiausios Lietuvos aukštosios mokyklos, pritraukiančios norinčius studijuoti iš visos šalies, tuo 

tarpu nors Klaip÷da ir Šiauliai taip pat turi po universitetą, tačiau jų reikšm÷ yra labiau regionin÷. 

2.1.4 Investicijų pritraukimo veikla 

Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos TUI. Valstyb÷s, regionai, 

miestai konkuruoja siekdami sudominti potencialius investuotojus, nes TUI yra labai svarbi 

ekonomikos augimo prielaida. TUI yra siejama ne tik su finansavimo galimyb÷mis, bet ir su naujo 

„know-how“ diegimu, naujų rinkų ir veiklos erdvių atsiradimu.  

 

Paveikslas 33. TUI rodikliai (2009 m.) 

              TUI pasiskirstymas                                             TUI 1-am gyventojui 
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33 ISED 1 – pradinis ugdymas; ISED 2 – pagrindinis ugdymas; ISED 3 – vidurinis ugdymas; ISED 4 – 

povidurinis mokymas; ISED 5 – auktesniosios ir aukštojo mokslo studijos; ISED – doktorantūros studijos. 
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2009 m. Statistikos departamento duomenimis Vilniaus mieste buvo sukaupta 21,2 mlrd. Lt 

TUI, tai sudaro 67,1% šalies TUI. Antras pagal patrauklumą miestas yra Kaunas, tačiau jam tenka tik 

7,2% TUI, Klaip÷doje ši dalis dar mažesn÷ – 6,2%. Vilniaus miestas yra svarbiausias TUI traukos 

centras šalyje, sostin÷je yra sukaupta 2 kartus daugiau TUI nei likusioje Lietuvos dalyje. Tai nulemia, 

kad Vilniaus miestas pagal TUI, tenkančias 1-am gyventojui, šalies vidurkį viršija 4 kartus. Lyginant 

su kitais didžiausiais miestais mažiausias atotrūkis yra Klaip÷doje, tačiau ir čia skirtumas siekia 3,5 

karto, o didžiausias atotrūkis Panev÷žyje – net 21,6 karto. 

Min÷tą situaciją iš esm÷s nulemia tai, kad Vilnius kaip sostin÷ ir ekonomikos centras yra 

patraukli kaip regiono ar šalies centrin÷ būstin÷ didel÷ms tarptautin÷ms bendrov÷ms, tod÷l TUI 

struktūroje sostin÷je didžiausia dalis tenka paslaugų ir prekybos (nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos 

verslo veiklos, finansinio tarpininkavimo, telekomunikacijų, taip pat prekybos, komunalinių paslaugų) 

įmon÷ms, o kituose didžiuosiuose miestuose paprastai apie pusę ar net daugiau TUI vert÷s yra 

sukaupta pramon÷je. 

2.1.5 Turizmas 

Vilniaus miestas yra vienas svarbiausių turizmo traukos objektų šalyje. Pagal apgyvendinimo 

įstaigų duomenis, Vilniaus miesto svečiai bendrame šalies skaičiuje sudaro 36% (663,4 tūkst.), 

palyginimui – Kauno ir Klaip÷dos miestams tenka po 8%, Šiauliams – 3%, Panev÷žiui – 1%. 

Didžiuosiuose miestuose svečiai dažniausiai užtrunka 2-iems nakvyn÷ms, o ilgesn÷s viešnag÷s 

būdingos kurortiniams miestams. Turizmo paklausos intensyvumą atspindi nakvynių skaičius, 

tenkantis 1-am gyventojui. Pagal šį rodiklį Vilnius yra aiškus lyderis, nors 2000 m. atotrūkis nebuvo 

toks ryškus (žr. 34 pav.). 

Vilniaus miesto apgyvendinimo įstaigos turistams gali pasiūlyti 8,7 tūkst. vietų, tai sudaro 

18% visos šalies vietų pasiūlos. Klaip÷dos ir Kauno miestų dalys atitinkamai lygios 6% ir 5%, t.y. 3 

kartus mažiau nei sostin÷je. Apskaičiavus, kiek vietų tenka 1000-iui gyventojų, Vilnius taip pat  

išryšk÷ja kaip lyderis, tačiau atotrūkis nuo antroje vietoje esančios Klaip÷dos yra nežymus (žr. 34 

pav.). Visi kiti nagrin÷jami miestai pagal santykinį pasiūlos rodiklį ženkliai atsilieka nuo sostin÷s (taip 

pat ir nuo šalies vidurkio). 
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Paveikslas 34. Apgyvendinimo įstaigų rodikliai 

Nakvynių skaičius 1-am gyventojui                              Vietų skaičius 1000-iui gyventojų 
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Užsienio piliečius pastarųjų keletą metų Lietuva trauk÷ kaip viena iš mažiau pažintų ES šalių, 

atvykusieji pažintiniais tikslais paprastai pirmiausia aplanko šalies sostinę ir kitus didžiausius miestus. 

Taip pat galima išskirti pramoginį turizmą, kuris traukia užsienio piliečius, kurie renkasi šalį 

laisvalaikio praleidimui d÷l santykinai žemesnių kainų. Turistų pasiskirstymas pagal administracinį 

Lietuvos suskirstymą patvirtina, kad Lietuvoje užsienio turistus labiausiai domina sostin÷, kaip tam 

tikras šalies veidrodis. Viešnag÷s Vilniaus apskrityje sudaro net 60% visų užsieniečių viešnagių. Nei 

viena kita apskritis pagal pritraukiamų užsienio turistų srautus negali lygintis su Vilniaus apskritimi. 

Antra pagal populiarumą užsienio turistų tarpe yra pajūrio zonoje esanti Klaip÷dos apskritis, kuriai 

tenka 16% užsienio turistų viešnagių.  

 

Lentel÷  2. Svečių iš užsienio pasiskirstymas pagal gyvenamąją šalį (2008) 

  
Lietuvos 

Respublika 
Kauno 

apskritis 
Klaip÷dos 
apskritis 

Vilniaus 
apskritis 

I-a rinka PL 17% DE 16% DE 30% PL 19% 
II-a rinka DE 14% PL 12% LV 19% DE 10% 
III-ia rinka RU 10% BY 10% RU 11% RU 9% 
IV-a rinka LV 9% LV 8% EE 7% LV 7% 
V-a rinka BY 5% RU 8% PL 6% GB 6% 
TOP-5 rinkos   56%   53%   73%   51% 
 

Šaltinis: Statistikos departamentas 
 

Turizmo prasme Panev÷žio ir Šiaulių miestų reikšm÷ yra santykinai nedidel÷, tod÷l aukščiau 

pateiktoje lentel÷je pateikti tik 3-ų didžiųjų šalies apskričių informacija. Vilniaus ir Kauno apskritys 

turistus traukia kaip didžiausi ekonominiai ir socialiniai centrai daugiausia pažintiniais/pramoginiais 
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tikslais, tod÷l čia svečių įvairov÷ yra didžiausia (TOP-5 šalių lyginamoji dalis mažiausia). Klaip÷dos 

apskrityje didžiausią dalį sudaro Vokietijos piliečiai, kuriuos daugiausia pritraukia kurortiniai apskrities 

miestai.  

2.1.6 Gyvenamosios aplinkos palyginimas 

Lyginant gyvenamąją aplinką didžiuosiuose Lietuvos miestuose, išskiriami šie miesto aplinkos 

aspektai: gyvenamais fondas, saugumas, aplinkos tarša. 

Gyvenamasis fondas 

Vilniaus miestas pagal gyventojų apsirūpinimą gyvenamuoju plotu užima lyderio poziciją tarp 

didžiųjų Lietuvos miestų. 2008 m. duomenimis 1-am Vilniaus miesto gyventojui teko 25,2 kv. m 

naudingojo gyvenamojo ploto, t.y. 0,3 kv. m. daugiau nei šalies vidurkis. Kitų nagrin÷jamų miestų 

gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu rodikliai nesiekia šalies vidurkio ir svyruoja nuo 23,4 kv. 

m Kauno mieste iki 21,8 kv. m Šiauliuose. 

Gyvenamojo fondo pokyčiai per 2000-2008 m. rodo, kad Vilniaus mieste yra didžiausia 

modernaus būsto pasiūla, nes būtent į sostin÷s NT rinką buvo nukreiptos pagrindin÷s statybų 

bendrovių veiklos ekonomikos augimo metu. Nors statybų bumo efektas šiek tiek pasireišk÷ ir 

Klaip÷doje bei Kaune, tačiau mažesniais mastais. Šiaulių mieste gyvenamasis fondas per nagrin÷jamą 

laikotarpį beveik nepakito, o Panev÷žyje netgi sumaž÷jo. 

Saugumas 

Kriminalin÷s situacijos rodikliai atspindi saugumo lygį miestuose. Vilniaus mieste 2008 m. 

buvo užregistruotos 24,8 tūkst. nusikalstamos veiklos, tai sudaro 31% visoje šalyje užregistruotų 

nusikalstamų veiklų, Kauno mieste – tik 12%, Klaip÷doje – 7%, Šiauliuose – 4%, Panev÷žyje – 3%. 

Reiškinys, kuomet aukštesn÷s urbanizacijos zonose yra stebimas didesnis nusikalstamumas, yra 

įprastas. Šią taisyklę patvirtina ir Lietuvos didžiųjų miestų palyginimas. Pagal 100-ui tūkst. gyventojų 

tenkančias nusikalstamas veiklas pirmauja 3 didžiausi šalies miestai (Vilniuje šis rodiklis 2008 m. siek÷ 

4,5 tūkst. veiklų, Klaip÷doje – 3,0 tūkst. veiklų, Kaune – 2,5 tūkst.), viršijantys šalies vidurkį. 

Panev÷žyje ir Šiauliuose nusikalstamų veiklų lygis nesiekia šalies vidurkio. Analogiška situacija 

stebima analizuojant santykinius sunkių nusikaltimų ar vagysčių rodiklius. 

Pagal policijos pareigūnų skaičių, tenkantį 100-ui tūkst. gyventojų, visi nagrin÷jami didieji 

Lietuvos miestai viršija šalies vidurkį (332 pareigūnai), tačiau Vilniaus miestas šiame sąraše užima 

paskutinę vietą. 100-ui tūkst. Vilniaus miesto gyventojų tenka 335 pareigūnai, Kaune šis rodiklis 

siekia 342, Panev÷žyje – 348, Klaip÷doje – 353, Šiauliuose – 397. Ši situacija iš dalies leidžia paaiškinti 
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nusikaltimų tyrimo rezultatus, pagal kuriuos, Vilniaus mieste situacija yra prasčiausia – ištiriama tik 

31% nusikaltimų, kai kituose didžiuosiuose miestuose ši dalis svyruoja 42-47% intervale. 

 Aplinkos tarša 

Vilniaus mieste 2008 m. duomenimis į aplinką išmesta 3,1 tūkst. t teršalų, tai sudaro 4% nuo 

bendro šalyje išmesto teršalų kiekio. Lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, Vilniaus 

lyginamoji dalis nesiekia Kauno ir Klaip÷dos, tačiau viršija Panev÷žio ir Šiaulių dalį. Pagal teršalų 

kiekį, tenkantį 1-am gyventojui, Vilniaus miestas (5,6 kg) nusileidžia tik Šiauliams (5,1 kg), tačiau 

sostin÷je santykin÷ tarša yra beveik 5 kartus mažesn÷ nei Klaip÷doje (27,7 kg) ir 2 kartus mažesn÷ nei 

Kaune (10,8 kg). 
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2.2 Tarptautinis Vilniaus miesto konkurencingumas 

Nagrin÷jant Vilniaus miesto konkurencingumą tarptautiniame kontekste, pagrindiniai miestai, 

su kuriais atliekamas palyginimas, yra parinkti remiantis Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio 

plano 1-o prioriteto „Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimas“ detalizavimu, kad 

išnaudojus palankią geografinę pad÷tį ir besikeičiančią politinę situaciją „Lietuva taps regionine 

valstybe, o jos sostin÷ – Šiaur÷s, Šiaur÷s-Rytų ir Vidurio Europos šalių politinių forumų bei 

susitikimų vieta“34.  

Pagal savo geografinę pad÷tį Vilnius yra trijų regionų kryžkel÷je: Šiaur÷s Europos, Vidurio 

Europos ir Rytų Europos. Į tikslinį Vilniaus kaip traukos centro regioną įtraukiamos šalys ir jų 

sostin÷s pateiktos 4-oje lentel÷je: 

 

Lentel÷  3. Tikslinio regiono šalys ir jų sostin÷s 
  Baltijos šalys Šiaur÷s Europa Rytų Europa Vidurio Europa 
ES nar÷s Ryga (LV) 

Talinas (EE) 
Vilnius (LT) 

Kopenhaga (DK) 
Helsinkis (FI) 
Stokholmas (SE) 

  Praha (CZ) 
Varšuva (PL) 
Bratislava (SK) 
Liubliana (SL) 
Budapeštas (HU) 

Ne ES nar÷s   Reikjavikas (IS) 
Oslas (NO) 

Sankt Peterburgas (RU) 
Minskas (BY) 
Kijevas (UA) 

  

Šaltinis: Parengta pagal Vilniaus miesto  2002-2011 metų strateginiame plane pateikiamą informaciją. 

 

Pagal geografinę pad÷tį, politinę, ekonominę situaciją artimiausi Vilniui miestai yra kitų 

Baltijos šalių sostin÷s – Ryga ir Talinas, šiai miestų grupei taip pat gali būti priskiriama ir Lenkijos 

sostin÷ Varšuva. Šiems miestams bus skiriamas didžiausias d÷mesys. Kiti miestai nagrin÷jami pagal 

prieinamus duomenis35, tačiau vertinama, kad d÷l geografin÷s pad÷ties ir/ar ekonominio išsivystymo 

lygio skirtumų ir/ar politin÷s situacijos yra vertinami kaip netiesioginiai Vilniaus konkurentai 

tiksliniame regione. Palyginimas su šalių, kurios n÷ra ES nar÷s, sostin÷mis yra gana ribotas d÷l 

palyginamų duomenų trūkumo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis regiono šalių priklauso ES, 

ES šalių sostinių galimyb÷s tapti regiono centru vertinamos palankiau.  

                                                 
34 Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas, 2002. 
35 Informacija apie miestus, esančius ES nepriklausančiose šalyse, yra ribota; daugumoje naudotų tyrimų Sankt 

Peterburgas (RU), Minskas (BY), Kijevas (UA) ir Reikjavikas (IS) nepatenka į tiriamų miestų visumą. Tačiau vertinama, 
kad didžiausią konkurenciją Vilniaus miestui tiksliniame regione d÷l geografin÷s/ekonomin÷s/politin÷s situacijos sudaro 
kitų ES šalių miestai. 
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2.2.1 Vilnius Baltijos regiono miestų klasifikacijoje 

Pagal VASAB (angl. Visions and Strategies around the Baltic Sea36) klasifikaciją, Baltijos 

regiono miestai skirstomi į 5-ių lygių rangus: Europinio rango miestai, Baltijos regiono rango miestai, 

nacionalinio rango miestai, regioninio rango miestai ir kiti mažesni miestai (žr. 4 lentelę, 35 pav.). 

Vilnius, kartu su Talinu, šioje klasifikacijoje yra priskiriami Baltijos regiono rango miestų kategorijai, 

o kaimyninių Lenkijos ir Latvijos sostin÷s priklauso aukštesnei Europinio rango kategorijai. 

Europinio rango kategorijai taip pat priskiriamos ir Šiaur÷s Europos šalių sostin÷s – Helsinkis, 

Kopenhaga, Oslas, Stokholmas, taip pat Sankt Peterburgas ir Baltarusijos sostin÷ Minskas. Europinio 

rango miestai tenkina 2 iš 3 parametrų: sostin÷, jūrų uostas, 1 mln. ar daugiau gyventojų.  

 

Lentel÷  4. Baltijos jūros regiono miestų klasifikacija pagal VASAB 2010 
RANGAS MIESTAI 

Europinio rango miestai  
(10)  

Berlynas, Hamburgas, Helsinkis, Kopenhaga, Minskas, Oslo, Ryga, St. Peterburgas, 
Stokholmas, Varšuva 

Baltijos regiono rango 
miestai  
(20) 

Talinas, Liepoja, Klaip÷da, Gdanskas, Liubekas, Kylis, Rostokas, Štetinas, 
Norčepingas, Geteburgas, Arhus, Kaliningradas, Turku, Lulea, Oulu, Vaasa, Vilnius, 
Malm÷, Lindas, Linčepingas 

Nacionalinio rango 
miestai  
(20)   

Gomelis, Gardinas, Brestas, Odense, Trehansbyen, Aalborgas, Esbjergas, Tartu, 
Tampere, Kuopio, Kaunas, Lodz÷, Krokuva, Vroclavas, Poznan÷, Murmanskas, 
Petrozavodskas 

Regioninio rango miestai 
(97)   

Alytus, Marijampol÷, Mažeikiai, Panev÷žys, Šiauliai, Utena ir dar 91 miestas 

 

Šaltinis: Vilniaus ir Kauno dvimiesčio svetain÷ internete (http://www.vilnius.lt/dipolis) 
 

2009 m. spalio m÷nesį vykusioje VASAB konferencijoje buvo pristatyta Baltijos regiono 

ilgalaik÷s pl÷tros vizija iki 2030 m. Vertinant miestų vystymosi perspektyvas buvo analizuojamos 3 

pagrindin÷s sritys: urbanistinių zonų tinklai ir miesto-kaimo santykis; prieinamumas, įskaitant 

energetikos, informacinių ir ryšio technologijų infrastruktūrą; bei teritorinis jūros zonos planavimas ir 

valdymas. Pateiktas teritorijų vystymosi perspektyvų vertinimas (35 pav.) rodo, kad Vilnius turi geras 

pl÷tros perspektyvas ir nemažą vystymosi potencialą.  

 

 

 

 

                                                 
36 VASAB – tai tarpvyriausybinis 11-os šalių (Baltarusija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, 

Norvegija, Lenkija, Rusija, Švedija), esančių prie Baltijos jūros, tinklas, skatinantis Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą 
teritorinio planavimo ir pl÷tros srityse. Daugiau informacijos: www.vasab.org  
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Paveikslas 35. Baltijos jūros regiono vizija 

                 2010 m.                                              Teritorijų vystymosi perspektyvos iki 2030 m. 

           
Šaltinis: VASAB 

 

Papildomas galimybes išpl÷sti metropolinę zoną atveria palankus dviejų didžiausių Lietuvos 

miestų geografinis išsid÷stymas. Vilnius – šalies sostin÷, o Kaunas yra svarbioje šiaur÷s-pietų ir 

vakarų-rytų sankirtoje; tai yra didžiausi Lietuvos miestai, nutolę vienas nuo kito 100 km atstumu, ir 

sudarantys Lietuvos urbanistinio stuburo pagrindą. Siekiant išnaudoti urbanistinio junginio potencialą 

formuojant Vilnių kaip Europin÷s reikšm÷s centrą, yra prad÷tas vykdyti Vilniaus-Kauno dvimiesčio 

projektas (bendradarbiavimas pagrinde šiose srityse: susisiekimas, ekonomika, turizmas). Dviem 

miestams rengiant bendras programas ir plačiai propaguojant šią sąjungą galima sinergija, kurios 

pagalba galima lengviau išpl÷sti galimybes ir lengviau jas išnaudoti. Atsižvelgiant į tai, kad europinio 

rango centrai tenkina 2 iš 3 parametrų: yra sostin÷ ir/ar jūrų uostas ir/ar turi 1 mln. ar daugiau 

gyventojų, Vilniaus ir Kauno potencialų sujungimas sudarytų prielaidas suformuoti europinio 

lygmens metropolinį centrą. 
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2.2.2 Rinkos apr÷ptis ir ekonominis paj÷gumas 

Vertinant tarptautinį konkurencingumą vienas svarbiausių rodiklių yra vietin÷s rinkos dydis. 

Šis dydis paprastai išreiškiamas potencialių vartotojų skaičiumi ir jų ekonominiu paj÷gumu arba 

perkamosios galios rodikliais. Potencialių vartotojų skaičių atspindi gyventojų skaičius. Tarp 

analizuojamų miestų tik 3 miestai pagal gyventojų skaičių perkopia 1 mln. ribą, tai Budapeštas, 

Varšuva ir Praha. Vilniaus miestas šiame kontekste yra vidutinio dydžio. Tačiau, jei būtų s÷kmingai 

išvystyta ir įgyvendinta Vilniaus-Kauno dvimiesčio id÷ja, Vilniaus miestas savo metropolinę apr÷ptį 

gal÷tų išpl÷sti beveik 2 kartus.  

 

Paveikslas 36. Gyventojų skaičius (tūkst.) ir gyventojų skaičiaus pokytis (%)  
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Šaltinis: Eurostat (Urban Audit37) 

 

Vertinant gyventojų ekonominį paj÷gumą, yra lyginamos gyventojų pajamos ir jų perkamoji 

galia (vertinamos galimyb÷s įsigyti tam tikrą standartinį prekių paketą, tokiu būdu eliminuojamas 

kainų skirtumas). Senųjų ES narių gyventojų pajamos ir perkamoji gali ženkliai viršija naujų narių, o 

ES nepriklausanti Ukrainos sostin÷ užima žemiausią vietą tarp nagrin÷jamų miestų (žr. 6 lentelę). 

Šiame sąraše turtingiausi gyventojai yra Šiaur÷s Europoje – Helsinkyje, Kopenhagoje, Stokholme, 

Osle. Iš naujųjų ES narių aukščiausias pozicijas užima Liubliana, Talinas ir Praha, o Vilnius, Ryga, 

Varšuva ir Bratislava atsilieka, tačiau lenkia Budapeštą ir Kijevą.  

 

 

 

 

                                                 
37 Tyrimas atliekamas kas 5 metai. 
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Lentel÷  5. Miestų išsid÷stymas pagal ekonominį gyventojų paj÷gumą38 

Asmenin÷s pajamos  Perkamoji galia 
Vieta 
2009 

Vieta 
2008 

Miestas  
Vieta 
2009 

Vieta 
2008 

Miestas 

1 6 Kopenhaga  14 11 Helsinkis 
5 3 Oslas  16 16 Kopenhaga 
12 8 Helsinkis  22 23 Stokholmas 
17 18 Stokholmas  28 10 Oslas 
33 39 Liubliana  36 42 Liubliana 
42 46 Talinas  43 47 Talinas 
45 43 Praha  44 40 Praha 
48 53 Vilnius  47 45 Bratislava 
50 54 Ryga  51 55 Varšuva 
51 51 Varšuva  53 51 Vilnius 
52 47 Bratislava  54 56 Ryga 
55 50 Budapeštas  60 52 Budapeštas 
65 63 Kijevas  67 64 Kijevas 

 

Šaltinis: UBS, 2009 (www.citymayors.com) 

 

2.2.3 Miestai kaip ekonominio augimo centrai 

Miestų kaip ekonominio augimo centrų charakteristikas geriausiai iliustruoja jų augimo 

potencialas, kuris yra susijęs su rinkos sugeb÷jimu pritraukti TUI. TUI nauda ekonomikai yra ne tiek 

gaunamos l÷šos, kiek „know-how“, prekiniai ženklai, lengvesnis pri÷jimas prie naujų rinkų, vietin÷s 

ekonomikos integracija į tarptautines vert÷s kūrimo grandines. Be užsienio kapitalo sunku tik÷tis 

proveržio aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriuje ar taikomuosiuose tyrimuose. Tod÷l 

TUI pritraukimui kylančios ekonomikos šalyse skiriamas ypatingas d÷mesys.  

Vilniaus miesto galimyb÷s pritraukti TUI yra neatsiejamos nuo visos šalies investicinio 

klimato, tačiau konkurencijoje d÷l investicijų Lietuva pralaimi (žr. 37 pav.). Ekspertų teigimu, 

Lietuvos TUI srautui didžiausią teigiamą efektą padarytų biurokratinių kliūčių verslui panaikinimas, 

pramoninių parkų išpl÷tojimas, kryptingos investicijų skatinimo politikos ir sistemos sukūrimas, 

aktyvesn÷ veikla bendraujant su potencialiais investuotojais.  

 

 

 

 

                                                 
38 USB standartinis Kainų ir pajamų tyrimas buvo atliktas 2009 m. kovo m÷nesį 73 pasaulio miestuose.  
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Paveikslas 37. TUI 1-am gyventojui, tūkst. Eur (2008 m. pabaiga) 
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Šaltinis: DnB NORD bankas 

 

Natūralu, kad Vilniaus miesto konkurencin÷s pozicijos lyginant su tikslinio regiono šalių 

sostin÷mis taip pat yra gana silpnos. „fDI magazine“ tyrimo „Ateities miestai ir regionai Europoje 

2008/09“39 (lyginamos didžiausių Europos miestų perspektyvos ir patrauklumas investuotojams) 

rezultatai rodo, kad Europoje geriausiai vertinami Vakarų Europos šalių miestai ir regionai, tačiau į 

TOP50 ateities miestų sąrašą pateko ir didžioji dalis tikslinio regiono šalių sostinių: 

� Šiaur÷s Europos šalių sostin÷s: Kopenhaga (4 vieta), Stokholmas (25), Helsinkis (39), Oslas (44); 

� Vidurio Europos šalių sostin÷s: Varšuva (28), Praha (36), Budapeštas (47), Bratislava (50); 

Liubliana į 50-uką nepateko; 

� Iš Baltijos šalių į 50-uką pateko tik Talinas ir už÷m÷ 11-ą vietą, iš nagrin÷jamų miestų 

nusileisdamas tik Danijos sostinei Kopenhagai; Vilnius ir Ryga į 50-uką nepateko. 

 

Metropolin÷ms zonoms tenka kritin÷ reikšm÷ globalioje ekonomikoje, nes jie yra pagrindiniai 

kapitalo, prekių, žinių, darbo j÷gos centrai ir pagrindiniai varikliai šalies tarptautinei integracijai. 

Miesto tarptautinę svarbą iš dalies atspinti tai, kiek mieste yra tarptautinių sprendimo pri÷mimo 

centrų, finansinių resursų valdymo centrų, mokslo ir tyrimų infrastruktūra. Baltijos regiono miestų 

palyginimas pagal tarptautinių organizacijų ir finansinių organizacijų būstinių išsid÷stymą pateiktas 

48-ame paveiksle. Vertinant Vilniaus miesto situaciją pagal šiuos rodiklius, galima daryti išvadą, kad 

                                                 
39 Tyrimas atliktas 2007 m. vasarą, apklausos būdu. Klausimynas išsiųstas į 1000 Europos miestų ir regionų, 

siekiant išsiaiškinti užsienio investicijų srautus ir ekonomikos vystymo planus. Atliekant miestų rangavimą, buvo 
papildomai naudojami kitų tarptautinių organizacijų tyrimų statistiniai duomenys, indeksai ir pan. Vertinime atsispindi 
šios sritys: ekonominis potencialas, patrauklumas verslo veiklai vykdyti, gyvenimo kokyb÷, žmogiškieji ištekliai, kaštai, 
infrastruktūra, tiesiogin÷s užsienio investicijos. Daugiau informacijos: www.fdimagazine.com  
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Vilniaus tarptautin÷ reikšm÷ šiose srityse (politinių sprendimų, finansų valdymo) yra panaši kaip ir 

kitų Baltijos šalių, tačiau miesto tarptautinis vaidmuo yra mažesnis nei Skandinavijos šalių sostinių. 

 

Paveikslas 38. Tarptautiniai sprendimų pri÷mimo ir finansinių resursų valdymo centrai (2008) 

                    Tarptautinių organizacijų                                  Tarptautin÷s reikšm÷s finansinių  
                        būstinių išsid÷stymas                                     organizacijų būstinių išsid÷stymas 

            
Šaltinis: Nordregio, 2008 

 

 Situacija labai panaši ir vertinant miestų kaip žinių ir inovacijų generavimo centrų stiprumą 

(žr. 39 pav.), ryškūs naujųjų ES šalių ir Skandinavijos šalių sostinių skirtumai. Skandinavijos šalių 

sostin÷se apie pusę mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros (toliau – MTEP) darbuotojų dirba 

verslo sektoriuje, tuo tarpu naujosiose ES nar÷se – didžiausia šių darbuotojų dalis koncentruojasi 

mokslo sektoriuje. Skandinavijos šalių sostin÷se apie pusę užimtųjų dirba aukštųjų arba vidutiniškai 

aukštų technologijų sektoriuose, o Vilniuje, Rygoje, Taline ir Varšuvoje – daugiau nei pusę 

dirbančiųjų dirba žemų technologijų sektoriuose, o dirbančiųjų aukštųjų ar vidutiniškai aukštų 

technologijų sektoriuose dalis neviršija ketvirtadalio. Apibendrinant, galima teigti, jog Vilniaus 

inovacinis potencialas kol kas negali lygintis su Šiaur÷s Europos šalių sostin÷mis, tačiau iš esm÷s 

nenusileidžia Rygos ar Talino situacijai. 
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Paveikslas 39. Inovacijų centrai Baltijos regione 

                   MTEP darbuotojai                          Aukštųjų ir vidutinių technologijų darbuotojai 

           
Šaltinis: Nordregio, 2008 

 

2.2.4  Miestai kaip turizmo traukos objektai 

Vilniaus kaip turizmo traukos centro konkurencingumą nemaža dalimi apsprendžia bendras 

Lietuvos patrauklumas turistams. Lietuvos turizmo rinka vertinant pagal pritraukiamų turistų srautus 

(Eurostat duomenimis) Baltijos regione yra viena mažiausių, ir lenkia tik Kaliningrado sritį bei labai 

nežymiai Latviją. Susidom÷jimas Lietuva pastaraisiais metais augo gana sparčiai, tačiau šis augimas 

nebuvo išskirtinis – visose Baltijos regiono šalyse, prie ES prisijungusiose 2004 m., turistų skaičius 

augo sparčiau nei senosiose regiono šalyse. Užsienio piliečius pastarųjų keletą metų Lietuva trauk÷ 

kaip viena iš mažiau pažintų ES šalių, atvykusieji pažintiniais-pramoginiais tikslais paprastai 

pirmiausia aplanko šalies sostinę ir kitus didžiausius miestus. Vilniaus apskričiai tenka 60% užsienio 

turistų viešnagių skaičiaus, sostin÷ domina kaip tam tikras šalies veidrodis, ekonominis-socialinis 

centras. 

Natūralu, kad Vilnius, būdamas pagrindiniu turizmo traukos centru šalyje lyderiauja pagal 

turistų pritraukimo rodiklius, tačiau tarptautiniame kontekste, lyginant su tikslinio regiono sostin÷mis, 
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Vilniaus pozicijos yra silpnos – tiek pagal nakvynių skaičių, tenkantį 1-am gyventojui, tiek pagal 

apgyvendinimo įstaigų vietų skaičių, tenkantį 1000-iui gyventojų, Vilnius lenkia tik Latvijos sostinę. 

 

Paveikslas 40. Apgyvendinimo įstaigų rodikliai 

Nakvynių skaičius 1-am gyventojui                              Vietų skaičius 1000-iui gyventojų 
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Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) 

 

Tam tikrų įžvalgų, paaiškinančių šią situaciją, suteikia Saffron konsultacin÷s kompanijos 

atliekamas Europos miestų barometras, tiriantis miestų prekinių ženklų stiprumą ir kaip miestai 

prekinių ženklų pagalba išnaudoja savo turtą.  Miesto turtas suprantamas kaip turistams patraukliausi 

miesto atributai. Šie atributai (nustatyti atlikus 2000 vartotojų apklausą), tai: kultūrin÷-pramogin÷ 

veikla (lankytinos vietos, istoriniai paminklai; kulinarinis paveldas, viešas maitinimas; prekyba) ir 

patogumas (santykinai žemi kaštai; geras oras; patogumas keliauti p÷sčiomis ar viešuoju transportu). 

Miesto prekinio ženklo stiprumas vertinamas ekspertų pagal 4 faktorius: vaizdinis atpažinimas; 

teigiamų/patrauklių savybių kiekis/stiprumas, asociacijos; įdomumo faktorius; pranešimų skaičius 

media priemon÷se. Turto išnaudojimo lygis parodo, kaip miestai išnaudoja savo potencialą: 

� kai prekinio ženklo išnaudojimo lygis yra 100%, miesto reputacija atitinka miesto turtą (pasiūlą); 

� kai daugiau nei 100%, prek÷s ženklas suteikia papildomą vertę;  

� kai mažiau nei 100% – miestas yra nepakankamai įvertintas). 
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Lentel÷  6. Miestų prekinių ženklų vertinimas40 

Miestai 
Turtas 

 

Miestai 
Prekinis ženklas 

 

Miestai 
Išnaudojimo lygis 

balas vieta balas vieta lygis vieta 
Stokholmas 72 11 Stokholmas 85 7 Stokholmas 118% 2 
Praha 72 11 Praha 83 8 Praha 115% 3 
Oslas 71 15 Kopenhaga 65 17 Kopenhaga 99% 18 
Kopenhaga 66 26 Vidurkis 60   Budapeštas 93% 24 
Vidurkis 59   Oslas 60 20 Helsinkis 93% 24 
Budapeštas 59 42 Budapeštas 55 25 Varšuva 93% 24 
Helsinkis 58 43 Helsinkis 54 26 Vidurkis 91%   
Ryga 57 45 Varšuva 48 37 Oslas 85% 36 
Vilnius 54 50 Ryga 37 57 Bratislava 68% 54 
Bratislava 53 54 Bratislava 36 58 Ryga 66% 58 
Varšuva 52 55 Vilnius 28 69 Vilnius 52% 71 

 

Šaltinis: The Saffron European City Brand Barometre, 2008 

 

Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, jog Viliaus mieste turizmo infrastruktūra bei 

marketingin÷ veikla didinant miesto žinomumą nusileidžia daugumai tikslinio regiono šalių sostinių 

(žr. 6 lentelę). Geriausia Vilniaus pozicija tarp nagrin÷jamų miestų yra pagal miesto turto arba 

atitikimo turistų poreikiams vertinimus. Pagal šį rodiklį Vilnius vertinamas geriau nei Bratislava ir 

Varšuva, tačiau nusileidžia visiems kitiems nagrin÷jamiems miestams. Stiprus prekinis ženklas miestui 

leidžia padidinti patrauklumą, tačiau Vilniaus miestas šio rezervo neišnaudoja – iš 72 tirtų miestų, 

Vilnius užima 69-ą vietą; tai yra prasčiausias vertinimas tarp nagrin÷jamų miestų. Prekinio ženklo 

išnaudojimo lygis rodo, kad Vilniaus miestas yra vienas  iš labiausiai „nepakankamai įvertintų“ miestų 

(iš 72 tirtų miestų užima 71-ą vietą), tuo tarpu tokie miestai kaip Stokholmas ir Praha išnaudodami 

prekinio ženklo galimybes yra suformavę reputaciją, kuri viršija realų miestų turtą. Tai dar kartą 

parodo, kad aktyvi marketingin÷ veikla yra labai formuojant turizmo traukos centrus ir jų 

patrauklumą, tod÷l Vilniaus miestas šioje srityje turi nemenką potencialą. 

 

 

                                                 
40 Saffron Europos miestų barometras – tai tyrimas, apimantis didžiausius Europos miestus, turinčius 450 tūkst. 

ar daugiau gyventojų (papildomai įtraukiami Mančesteris, Bristolis, Kardifas, Leeds‘as ir Newcastle‘as), viso tiriami 72 
miestai. Tyrimo metu matuojamas miesto turtas ir miesto prek÷s ženklo stiprumas. Maksimalus balas – 100.  


