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1. BENDRIEJI CPTED
PRINCIPAI

fizinių savybių perkėlė į socialinę aplinką.3 Abejose knygose Newman
naudojo gerai žinomos žurnalistės ir negailestingos modernaus
miestų dizaino kritikės Jane Jacobs4 idėjas. Jane Jacobs kovojo prieš
CIAM/Le Corbusier idėjas apie aukštus butų kompleksus žaliuose
parkuose, gyvenamąsias rajono funkcijas atskiriant nuo verslo ir
aplinką teršiančio bei sveikatai kenkiančio eismo funkcijų.5

PAUL VAN SOOMEREN

Oscar Newman išskyrė:

1.1 CPTED kilmė ir plėtra
1.1.1

Kilmė

CPTED – nusikalstamumo prevencija, pasitelkiant aplinkos dizainą;
JAV ši santrumpa tariama kaip „set-ted“. Pirmą kartą šią sąvoką savo
1971 m. išleistoje knygoje paminėjo C. Ray Jeffery.1 Jeffery tvirtino,
kad mėginant užkirsti kelią nusikalstamumui daugiau dėmesio reikia
skirti su nusikaltimo biologija (smegenims) susijusiems veiksniams bei
nusikalsti skatinančių aplinkybių slopinimui:

pusiau viešąją erdvę (koridorius ar priekinius kiemus, atvirus
plačiajai visuomenei);

•

pusiau privačią erdvę (vidinius koridorius daugiabučiuose arba
uždarus daugiabučių kiemus);

•

privačią erdvę (būstus, nuosavus kiemus).

m. aprašė Gregory Saville bei Jerry Cleveland: „2nd Generation
CPTED“ (Antrosios kartos CPTED).6 Saville ir Cleveland rėmėsi Nyderlanduose sukaupta patirtimi su Olandijos policija, išduodančia
ženklus saugiems pastatams.

„Kad nusikalstamumo kontrolės modelis būtų sėkmingas, visą
dėmesį reikia sutelkti elgesiui dar prieš įvykstant nusikaltimui.
Reikia tiesiogiai vertinti nusikalstamą elgesį bei aplinkos dizainą, o
ne analizuoti atskirus nusikaltėlius. Nusikalstamumo kontrolė per
aplinką gali vykti atliekant miestų planavimą, pasitelkiant mokslą ir
technologijas bei elgesio terapiją.“ (Jeffery, 1971, 278 psl.).

2

•

Dėl to Newman idėjos yra paremtos ne tik fiziniais aspektais (betonas,
plytos ir skiedinys), bet ir socialiniais bei elgesio aspektais. Socialinį
būdą toliau tyrė ir savo straipsnyje, pristatytame metinėje Tarptautinės
CPTED asociacijos (www.cpted.net) konferencijoje Vašingtone 1998

Jeffery skatino aktyvų tarpdisciplininį metodą, kuriame didelę svarbą
turi aplinkos ir individualumo ryšys. Naujas biologijos, neurologijos
mokslų, miestų planavimo, aplinkos dizaino ir kriminologijos mišinys:

C Ray Jeffery (1971), „Crime Prevention through Environmental Design“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą). Beverli Hilsas: „Sage Publications“.
Newman, O (1972), „Defensible space: Crime prevention through urban design“ (Ginama erdvė: nusikalstamumo prevencija, pasitelkiant miesto planavimą), Niujorkas: „Macmillan“.
Newman, O (1980), „Community of Interest“ (Tiriama bendruomenė), Niujorkas: „Doubleday“.
Jacobs, J (1961), „Death and life of great American cities“ (Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas), Niujorkas, NY: „Vintage Books“.
van Soomeren, P, de Kleuver, J ir van de Klundert, W (2014), „High-rise in trouble. „The Bijlmermeer in Amsterdam“ (Didelės bėdos. Amsterdamo Bijlmermeer). COST TU1203: „Crime
Prevention through Urban Design & Planning“ (Nusikalstamumo prevencija, pasitelkiant miesto projektavimą ir planavimą): http://costtu1203.eu.
6 pastaba. Cleveland, J ir Saville, G (1998), „2nd Generation CPTED: An antidote to the social Y2K virus of urban design“ (Antrosios kartos CPTED: priešnuodis socialiniam miesto projektavimo
Y2K virusui). Pristatymas trečiojoje tarptautinėje CPTED konferencijoje Vašingtone, DC.
7 pastaba. Clarke, R V (Ed) (1997), „Situacinio nusikalstamumo prevencija (sėkmingų atvejų tyrimai)“, antrasis leidimas, Niujorkas: „Harrows and Heston Publishers“.

viešąją erdvę (kelius, skverus ir miesto parkus);

Newman teigimu turi būti visiškai aišku, kam erdvė priklauso ir (arba)
kas ją kontroliuoja. Taip erdvę tampa „ginama erdve“. Dažniausiai
to pasiekti įmantriomis apsaugos priemonėmis (apsunkinant tikslus,
naudojant spynas, varžtus, tvoras ir spygliuotą vielą) arba didesnėmis
policijos pajėgomis nepavyksta. Čia labiau reikia subtilių priemonių,
pavyzdžiui, pakeisti spalvas ir tekstūras, įrengti simbolinius vartus,
žemas tvoras, pastatyti ribas ženklinančius akmenis ir pan.

„Nusikalstamumą galima kontroliuoti tinkamai suprojektavus miestą,
o saugumo ir apsaugos principus įdiegus į gatves, statinius ir parkus.
Mūsų miestai yra nesaugūs, nes juose apstu galimybių nusikalsti.
Miestus galima suprojektuoti taip, kad padažnėtų artimas žmonių
kontaktas.“ (Jeffery, 1971, 224 psl.).

1 pastaba.
2 pastaba.
3 pastaba.
4 pastaba.
5 pastaba.

•

Po pirmųjų publikacijų apie CPTED, keli autoriai panaudojo ir išplėtė
CPTED koncepciją. Jungtinėje Karalystėje Ronald Clarke (tada JK
Vidaus reikalų ministerijoje) aprašė situacinio nusikalstamumo prevencijos tyrimus7. Tą jis apibrėžė kaip metodą: „sudarytą iš galimybes
mažinančių priemonių, kurios (1) yra nukreiptos į labai specifinės
formos nusikalstamumą, (2) apima artimos aplinkos valdymą,
projektavimą ar manipuliavimą sisteminiu bei ilgalaikiu būdu, (3)
nusikaltimus paverčia sudėtingai įvykdomais ir rizikingais arba

Praėjus vos metams, JAV architektas ir projektuotojas Oscar Newman
išleido knygą, pavadinimu „Defensible Space“ (Ginama erdvė) (1972).2
Newman teigė, kad fizinis statinių ir rajonų dizainas gali arba sustiprinti, arba susilpninti gyventojų kontrolės gyvenamoje aplinkoje
pojūtį. Antroje, mažiau žinomoje knygoje Newman savo dėmesį nuo

3

duodančius mažai naudos ir nedovanotinais (įvertinant didelį nusikaltėlių skaičių).“ (Clarke, 1997, 4 psl.).

CPTED mokytojas Luisvilyje, Kentukyje, Tim Crowe CPTED apibrėžia
taip:

net panaikinti nusikaltimus tokioje aplinkoje bei paskatinti teigiamą
teisėtų naudotojų sąveiką;“

Panašūs metodai buvo sukurti JK ir yra žinomi kaip „Designing Out
Crime“ (nusikalstamumo numatymas)8 (DOC), „Design Against Crime“
(kova su nusikalstamumu) (DAC; http://www.designagainstcrime.
com/), ir policijos programa, pavadinta „Secured By Design“ (apsaugota projektuojant) (SBD). Šį metodą sukūrė JK policija. Ji išduoda
ženklus geriems ir saugiems statiniams bei aplinkoms (daugiau informacijos rasite adresu www.securedbydesign.com). Olandijos policija
šią JK programą panaudojo „Policijos ženklas saugiems pastatams“
projektui sukurti (www.politiekeurmerk.nl; taip pat žr. straipsnyje
adresu www.e-doca.eu, parengtame Armando Jongejan ir Tobias
Woldendorp).9

„...tinkamas sukurtos aplinkos dizainas ir efektyvus panaudojimas
gali padėti sumažinti nusikaltimų baimę ir nusikaltimų skaičių bei
pagerinti gyvenimo kokybę.“ (Crowe, 1991, 1 psl. ir Crowe, 2013, 280
psl.).12

ES Taryba svarsto, kad:
•

•

CPTED ir Europa (ES ir CEN):
2001 m. Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryba (2001 m.
kovo 15 d. susitikime) priėmė politinį sprendimą, paremtą ES ekspertų
konferencijos „Perėjimas prie žiniomis grįstos nusikalstamumo prevencijos strategijos“ išvadomis (Sundsvalis, Švedija, 2001 m.):

JAV nusikalstamumo tam tikroje aplinkoje prevencija grindžiama
geografiniais nusikaltėlių paieškos modeliais. Žr. tyrimą, kurį atliko
Paul ir Patricia Brantingham, bei naujesnį Chainey ir Ratcliffe atliktą
tyrimą (nusikaltimų žemėlapio kūrimas ir karštųjų taškų analizė).10 1987
m. straipsnyje11 Paul van Soomeren šiuos metodus sudėjo į vieną
schemą (kitame puslapyje schema yra nukopijuota iš naujesnio
ES COST leidinio „A review of CEN 14383“ (CEN 14383 apžvalga);
daugiau informacijos rasite adresu http://costtu1203.eu. Daugiau informacijos apie skirtingas mokyklas rasite 1 priede.

„Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą“ arba
„Nusikalstamumo numatymas“ (CPTED / DOC) pasirodė esančios
naudingos, veiksmingos, labai realistiškos ir įgyvendinamos
strategijos, skirtos užkirsti kelią nusikaltimams bei nesaugumo
jausmui, taikant daugiadisciplinį metodą.“

už nusikalstamumo ir nusikaltimų baimės mažinimą turi būti atsakinga policija, vietos vyriausybė, vietos verslas, savanoriškas
sektorius bei vietos bendruomenė;

Trumpiau tariant, nusikalstamumo prevencija yra bendra atsakomybė,
o CPTED mokymai yra būtini.

Schemos, ženklai, standartai ir nusikalstamumo
numatymas (CIA) Europoje:

1.1.2 Plėtra

Po dešimties metų Europos Sąjungos Taryba (Briuselyje, 2011 m. kovo
24 d., 8094/11) pripažino, kad:

Nuo 1990 m. visas dėmesys buvo skiriamas ne idėjoms ir teorijoms,
o praktiniams CPTED aspektams. Jungtinėse Amerikos Valstijose
Timothy Crowe knyga, „Crime Prevention through Environmental
Design“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą)
(1991) buvo tikras proveržis praktinėje srityje. Buvęs policininkas ir

„Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą“ (CPTED)
yra iniciatyvi nusikalstamumo prevencijos filosofija, paremta teorija,
kad tinkamas sukurtos aplinkos projektavimas ir efektyvus jos panaudojimas gali sumažinti nusikaltimų skaičių ir nusikaltimų baimę bei
pagerinti bendruomenių gyvenimo kokybę ir kad gali sumažinti arba

„Tiek Britanijos, tiek Olandijos projektu siekiama skatinti ir palaikyti
klientą (nuo privačių investuotojų ir savininkų iki būstų asociacijų).
Labai svarbu, kad projektavimo metu klientas architektų bei miesto
projektuotojų reikalautų užtikrinti kuo didesnį saugumą ir apsaugą.“
(Jongejan ir Woldendorp, 2013, 32 psl.).

8 pastaba. Clarke, R V ir Mayhew, P (Eds) (1980), „Designing out crime“ (Nusikalstamumo numatymas), Londonas: Her Majesty’s Stationary Office.
9 pastaba. Jongejan, A ir Woldendorp, T (2013), „A successful CPTED approach: The Dutch „Police Label Secure Housing“ (Sėkmingas CPTED metodas: Olandijos „policijos ženklas saugiems
pastatams“) projektas, aprašytas leidinyje: BUILT ENVIRONMENT, 39 leidimas. 1 nr. 31–48 psl.
10 pastaba. Chainey, S ir Ratcliffe J (2005), „GIS and Crime Mapping“ (GIS ir nusikaltimų žemėlapio kūrimas), Hoboken: Wiley.
11 pastaba. van Soomeren, P (1987), „Safe and Secure Cities“ (Saugūs ir apsaugoti miestai) straipsnis, pristatytas konferencijoje miestų nesaugumo mažinimo tema Barselonoje (Ispanijoje), 1987
m. lapkričio mėn.
12 pastaba. Crowe, T D (1991), „Crime prevention through environmental design“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą), Woburn, MA: Butterworth-Heinemann. Pastaba.
2013 m. versija yra naujesnė: Crowe, T D ir Fennely, L J (2013). „Crime prevention through environmental design“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą), trečias
leidimas, Butterworth-Heinemann (Elsevier).
13 pastaba. Daugiau informacijos rasite prancūziškame ESSP: http://costtu1203.eu/publications-on-urban-safetv-in-french/ .
14 pastaba. Daugiau informacijos apie vienintelį nusikalstamumo prevencijos standartą Europoje nuo Romos imperijos laikų rasite Grönlund, B, Korthals Altes, H J, van Soomeren, P ir Stummvoll,
G (2014) leidinyje „Review of Cen 14383; The death and life of great European standards and manuals - Development and implementation of the CEN 14383 standards“ (CEN 14383
apžvalga; Didžiųjų Europos standartų ir vadovų mirtis ir gyvenimas. CEN 14383 standartų kūrimas ir įgyvendinimas), COST, TU1203: „ Working Group 2, Crime Prevention through
Urban Design & Planning“ (2 darbo grupė. Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant miesto projektavimą ir planavimą). Daugiau informacijos rasite http://costtu1203.eu.
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Priešingai nei Prancūzijoje, Nyderlanduose CIA naudoti nėra
privaloma, nors prieš suteikiant statybų leidimą, vyriausybė projektuotojų gali paprašyti parengti saugumo poveikio ataskaitą. Ši CIA
idėja yra privaloma tvarka įtraukta į planavimo sistemą, galiojančią
Mančesteryje, JK. Šiame mieste vietos vyriausybė reikalauja, kad
prie didžiųjų planavimo projektų būtų pridedamas „Crime Impact
Statement“ (nusikaltimų poveikio pareiškimas) (CIS). Šis dokumentas
yra panašus į prieš tai aprašytus Olandijos ir Prancūzijos dokumentus.
CIS apima nusikaltimų statistikos analizę, ataskaitas iš nusikaltimų
vietų bei vietinės policijos žinias apie potencialių nusikaltimų riziką
tam tikroje vietoje. Dokumente taip pat yra (kaip ir Olandijos bei
Prancūzijos dokumentuose) rekomendacijų, kaip sušvelninti potencialias rizikas.

mokymus ir informaciją apie CPTED principus reikia suteikti
visiems miesto planavimo procese dalyvaujantiems asmenims;
taip užtikrinant, kad visi dalyviai žinotų savo vaidmenis ir
pareigas dėl nusikalstamumo ir nesaugumo jausmo mažinimo
bendruomenėje;

Jau minėtą Britanijos policijos projektą „Apsaugota projektuojant“
įgyvendino Nyderlandai, 1993 / 1994 m. pradėjusi eksperimentuoti
su Olandijos „policijos ženklas saugiems statiniams“ projektu, šalies
mastu išpopuliarėjusiu 1996 m. Kaip ir JK, Olandijos projektas buvo
ir vis dar yra labai sėkmingas. Įsilaužimų į būstus skaičius stipriai
sumažėjo (sumažėjo 95 proc. naujuose būstuose ir 80 proc. senuose
rajonuose).

Šioje ES konferencijoje taip pat kalbėta: „...kad nusikaltimų baimę
reikia vertinti kaip savaime suprantamą socialinę problemą.“

Nyderlanduose jis vadinamas „Safety Effect Report“ (saugumo
poveikio ataskaita) (arba SER; daugiau informacijos rasite adresu
www.hetccv.nl; 2009 m. balandžio mėn. versijoje). Prieš pradedant
bet kokius statybų darbus, nustatomos galimos rizikos ir pasiūlomos
saugos priemonės.

Visi šie europietiški nuo 1990 iki 2010 m. sukurti metodai daugiau ar
mažiau atspindi metodą, kurį pritaikė CEN, Europos standartizacijos
komitetas, asociacija, kuri jungia 33 Europos šalių Nacionalines standartizacijos institucijas.

biausias standartas, apimantis klausimus dėl:

1995 m. prasidėjo Europos standarto dėl nusikalstamumo prevencijos, pasitelkiant miestų planavimą ir dizainą (CP-UPD) kūrimo
darbai.14 Šis 2007 m. išleistas standartas yra bendriausias ir svar•

turinio (ką reikia daryti X kontekste?);

•

proceso (kas tą turi daryti ir kaip?).

Estija prie šio standarto kūrimo proceso prisijungė labai anksti (Veiko
Jurisson) ir netgi buvo parengtas pirmųjų juodraščių, išleistų prieš
galutinę europietišką versiją (EVS 809-1:2002), vertimas į estų kalbą.
Šio standarto kūrimo istoriją, turinį ir atnaujinimus galite matyti ES
COST publikacijoje „CEN 14383 apžvalga“ adresu http://costtu1203.
eu.

Dešimtajame dešimtmetyje tiek prancūzai, tiek olandai pradėjo
plėtoti bendresnio pobūdžio metodus, skirtus galimų nusikaltimų
rizikai ir nesaugumo jausmui naujuose statiniuose bei senose vietose
ar rajonuose įvertinti. Toks vertinimas buvo pavadintas „Crime Impact
Assessment“ (nusikaltimų poveikio vertinimas) (CIA).
Prancūzijoje toks CIA yra vadinamas „l’Etude Securite et Surete
Publique“ (ESSP).13

Kad darbas eitųsi lengviau, vėliau buvo sukurtas įgyvendinimo
vadovas pavadinimu „Safepolis“ (2008). Tiek standartas, tiek vadovas
tapo svarbia priemone vietos vyriausybėms, politikams, gyventojų
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erijoje (daugelio avarijų pavyksta išvengti tinkamai suprojektavus
kelius ir naudojant techniškai pažangesnius automobilius) bei
gaisrų prevencijoje yra visiškai įgyvendintas. Problema kyla dėl
to, kad prevencija yra nukreipta į kažką, kas dar neįvyko. Dėl to,
metodas turi būti moksliškai grįstas išsamiomis analizėmis. Taip
pat svarbu tikimybės ir galimybės.

grupėms ir verslo organizacijoms, kurios norėjo gyventi ir dirbti,
kaip Europos miestų chartija vadina, „apsaugotame ir saugiame
mieste, kuriame būtų kiek įmanoma mažiau nusikaltimų, nusižengimų
ir agresijos“. Nuo to laiko, jie visi galėjo sakyti: „Taip, žinau, kad
saugumas, apsauga, nusikaltimai ir nusikalstamumo prevencija
yra labai sudėtingos sąvokos. Tačiau jei būdami projektuotojais,
architektais, policininkais, gyventojais ar mokytojais vadovausitės
CEN/TR 14383-2, mieste padėsite užtikrinti daug didesnį saugumą!“

•

1.2 CPTED: apibrėžimai ir koncepcijos
Pasak Paul Ekblom (2011) ir Victoria Gibson (2013) bei kaip jau žinome
iš anksčiau, CPTED koncepcijos šaknys yra labai įvairiapusiškos
ir skirtingos. Be to, procese turi dalyvauti skirtingos suinteresuotų
asmenų grupės, kad konkrečiame nacionaliniame ir vietinės aplinkos
kontekste procesas tinkamai veiktų. Remdamiesi beveik dviejų šimtų
CPTED knygų ir dokumentų metaanalize, Victoria Gibson ir Derek
Johnson (Security Journal, 2013 gegužės mėn., 16 psl.) pabrėžia
vienos bendros kalbos – visapusiško metodo – svarbą. Štai kodėl,
šiuo metu visą dėmesį skiriame „nusikaltimų prevencija pasitelkiant
aplinkos dizainą“ koncepcijai.

•

•

•

1.2.1 Apibrėžimai ir koncepcijos
Pirmiausia grįžtame prie termino CPTED:
•

•

Nusikalstamumas (angl. Crime): (žr. Ronald Clarke citatą) apima
tam tikros formos nusikaltimus bei nusikaltimų baimę bei nesaugumo jausmą. Kai kurios nusikalstamumo formos yra oportunistinio pobūdžio. Nusikaltimai bei šiurkštus ar asocialus elgesys
gali būti įsilaužimai, vagystės, vandalizmas, smurtas gatvėse (ne
šeiminis smurtas), grafičiai, šiukšlinimas ir kt. Svarbu suprasti, kad
tokį sąrašą tiksliai sudaryti galima tik konkrečioje aplinkoje: X
rajone, Y viešame skvere ar Z1–Z5 gatvėse.

Pasitelkiant (angl. Through): kaip nusikalstamumo prevencija
yra įgyvendinama ir vykdoma; nors gali pasirodyti, kad tai nesudėtinga, tačiau tai yra esminė atliekamų darbų dalis: tarpdisciplinis procesas, kurio metu suinteresuotos šalys, įskaitant ir
policiją, turi suvaidinti savo vaidmenį. Procesas, kurio metu būtina
atlikti išsamią analizę (kas yra, gali būti arba gali tapti problema,
kur ji atsiranda ir kas yra susiję) bei pritaikyti sudėtingą daugiastruktūrinį metodą, skirtą surasti ir pritaikyti gerą, įvykdomą
konkrečios problemos sprendimą.
Aplinka (angl. Environmental): aplinka yra labai svarbi nusikalstamumo [galimybių] didėjimui arba mažėjimui. Vis dėlto,
svarbu ne tik fizinė, bet ir socialinė aplinka, apimanti kiekvieną
asmenį. Čia asmuo yra
kūnas, smegenys, kultūra, elgesys – yra tiesiogine prasme
gyvybiškai svarbus. Dėl to, aplinka yra socialinės ir fizinis erdvės
bei laiko gyvybės tinklas.
Projektas (angl. Design): šis terminas iš tiesų neapima visko; tai
miesto, rajono ar statinio su visomis fizinėmis savybėmis (plytomis,
skiediniu, cementu ir formomis) bei ten gyvenančiais ir esančiais
žmonėmis planavimas, projektavimas ir (arba) techninė priežiūra.
Vadinasi, čia svarbu ir socialinė inžinerija. Su tuo susiję ne tik architektai, miestelių ir miestų projektuotojai, dizaineriai, inžinieriai
bei techninis personalas, bet ir vadinamieji „socialiniai inžinieriai“:
mokytojai, socialiniai darbuotojai, tarnautojai, gyventojai, politikai,
vietos vyriausybė bei policija.

Principai
CPTED metodas grindžiamas keliais principais. Literatūroje randami
keli nedaug besiskiriantys principai. Jane Jacobs naudojo socialinės
sostinės, matomumo ir teritoriškumo koncepcijas. Oscar Newman
išskiria penkis ginamos erdvės principus: teritoriškumas, natūralus
stebėjimas, įvaizdis, aplinka ir saugios gretimos zonos. Tom Crowe
(1991, 30 psl.) mini tris persidengiančias strategijas: natūrali įeigos
kontrolė, natūralus stebėjimas ir žemės stiprinimas. Cozens, Saville ir
Hillier (2005),15 mini šešis principus:

Prevencija (angl. Prevention): veikti reikia prieš atsirandant
problemai. Veiksmai vietoje reakcijos. Nors toks metodas
policijoje ir teisingumo institucijose yra gana naujas dalykas,
medicinos srityje (gera sveikatos priežiūra prasideda nuo gerų
nuotėkų sistemų ir kokybiško vandens tiekimo), transporto inžin-

1. Teritoriškumas:
tai nuosavybė arba nuosavybės jausmas, emocija, pagal kurią
asmenys arba žmonių grupės kažkokią vietą vadina sava: „Čia mano
/ mūsų kiemas! Eik lauk!“. Jaučiama stipri motyvacija kontroliuoti ir
saugoti tam tikrą vietą, kuri teisėtai priklauso ir (arba) manoma, kad
priklauso. Skatinti teritoriškumą padeda specialūs ženklai, spalvos,
ribų ženklinimas, vartai ir kt. Taikant šias priemones „fizinis dizainas
gali padaryti įtakos naudotojo nuosavybės pojūčiui – teritorinės
įtakos pojūčiui. Potencialūs nusikaltėliai suvokia šią teritorinę įtaką.“
(Crowe, 1991, 31 psl.).

1. teritoriškumą;
2. stebėjimą (tiek oficialų, tiek neoficialų);
3. įėjimo kontrolę;
4. įvaizdį ir (arba) priežiūrą;

2. Stebėjimas:

5. veiklos programos pagrindimą;

būtina atskirti natūralų gyventojų atliekamą stebėjimą ir oficialų
stebėjimą, kurį vykdo policijos pareigūnai arba privačios apsaugos
įmonės bei pusiau oficialų stebėjimą, kurį kasdien vykdo paštininkas,
namų tvarkytoja, durininkas ar namų prižiūrėtojas. Stebėjimas taip pat
yra ir techninis, nes naudojama įranga, pavyzdžiui, kameros / CCTV,
dronai,? mobilieji telefonai ar „Google“ akiniai. Stebėjimui būtinas matomumas: šviesa ir aiškios vietos ribos, kad vietą būtų galima tinkamai
stebėti. Kad stebėjimas būtų efektyvus, reikia kur kas daugiau nei
gero matomumo ir gatvių stebėjimo. Stebinčios akys turi gebėti ir būti
motyvuotos kažką pamatyti. Stebinčios akys taip pat turi suprasti, kas
vyksta („ar tai ką matau, kad vyksta yra gerai ar blogai?“) bei gebėti
reaguoti ir kažką padaryti: šaukti, įspėti kitus, skambinti policijai arba
privačiai apsaugos įmonei. Nuo matomumo iki efektyvaus stebėjimo
yra keli papildomi etapai.

6. tikslų apsunkinimą.

TERITORIŠKU

VEIKLOS
PAGRINDINIMAS

STEBĖJIMAS

CPTED

Taigi, mūsų CPTED apibrėžimas būtų toks:
CPTED yra nusikalstamumo bei šiurkštaus arba asocialaus
elgesio ir nusikaltimų baimės arba nesaugumo jausmo prevencijos
būdas (ir (arba) materialinės bei nematerialinės žalos sumažinimo
būdas), taikant daugiastruktūrinį procesą, kurio metu vykdomas
konkrečios fizinės aplinkos ar vietos (miesto, miestelio, kaimo, rajono
ar kvartalo) planavimas, projektavimas ir priežiūra, įskaitant socialinę aplinką su visais toje aplinkoje ar vietoje esančiais žmonėmis.

Taikysime šių šešių CPTED principų rinkinį:

ĮVAIZDIS /
PRIEŽIŪRA

ĮĖJIMO
KONTROLĖ

3. Įėjimo kontrolė:
TIKSLŲ
APSUNKINIMAS

bendroji įėjimo kontrolės idėja yra visiškai paprasta: nusikaltėlis
negali turėti galimybės patekti į kokią nors vietą, pastatą ar erdvę.
PLATESNĖ
APLINKA

Šaltinis: pritaikyta pagal Moffat (1983, 23 psl.)
CPTED modelį.
15 pastaba. Cozens, P M, Saville, G ir Hillier, D (2005), „Crime prevention through environmental design (CPTED)“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant aplinkos dizainą (CPTED); apžvalga ir
modernioji bibliografija. Property Management, 23 leidimas, 5 nr., 328–356 psl. Bingley (JK): Emerald Group Publishing Limited.
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4. Tikslų apsunkinimas:

1.3 Daugiastruktūrinis procesas

fizinė apsauga ir projektas, skirtas labiau apsaugoti statinį ar erdvę,
kad į ją būtų sunkiau patekti ar apgadinti. Tai pats populiariausias
reagavimas į nusikaltimą: padaryti taip, kad nusikaltėliui būtų fiziškai
sudėtinga atlikti nusikalstamus veiksmus, pavyzdžiui, naudojant
spynas, varžtus, grotas, duris ar vartus (viduramžių tvirtovės metodas).
Šis principas yra įėjimo kontrolės principo dalis.

Ko gero dar svarbiau už klausimą „ką daryti“ yra „kaip tą daryti“ bei
kaip rasti geriausius konkrečių su nusikaltimu susijusių problemų
sprendimui tam tikrose vietose bei kaip tokius sprendimus įgyvendinti
ir įvykdyti. Tai, be abejo, labiausiai priklauso nuo to, „kaip šalyje /
mieste / rajone / pastate kylantis klausimai yra sprendžiami įprastai“.
Europos standarte (CEN/TR 14383-2:2007) kalbama tiek apie valdymo
struktūrą, tiek apie valdymo procesą.

5. Įvaizdis ir priežiūra:

Valdymo struktūra visų pirma turi turėti atsakingą organą, kuris apibrėžiamas kaip „institucija, atsakinga už plėtros naujose ir (arba)
senose aplinkose leidimų suteikimą“, (CEN, 2007, 22 psl.). Daugeliu
atveju tai yra vietinės ar regioninės institucijos. Kad sukurtų nusikalstamumo prevencijos projekto scenarijų, jos turi imtis vadovauti
procesui ir paruošti preliminarius klausimus „kur?“, „kas?“ ir „kokie
asmenys?“. Vietos vyriausybėms didelę pagalbą gali suteikti policija,
nes ji yra tikroji „nusikaltimų ekspertė“. Padedant policijai, reikia atlikti
tokius veiksmus:

ar vieta arba erdvė yra gana graži ir švari? Ar tai patraukli vieta?
Labai svarbu tinkamas valdymas ir priežiūra. Siekiama, kad vietovėje
nebūtų šiukšlių, grafičių, vandalizmo ir apgadinimo atvejų. Vieta negali
atrodyti netvarkinga ar apleista. Dėl to įvyksta daugiau nusikaltimų
bei kitokios formos nusikaltimų ir sustiprėja nesaugumo jausmas. Tai
vadinama „išdužusių langų teorija“.16 Šią teoriją įrodo Nyderlanduose
atlikti praktiniai elgesio eksperimentai.17

6. Konstruktyvaus panaudojimo skatinimas:
šis principas yra susijęs su aplinkos, kuri padidina tikimybę, kad teisėti
naudotojai naudosis tokia vieta, kūrimu. Toks „geresnis naudotojų
derinys“ taip pat yra labai svarbus, pavyzdžiui, minios valdymui:
maišyta žmonių masė (seni arba jauni, vyrai arba moterys) dažnai
yra labiau atsipalaidavę ir kelia mažesnį pavojų nei, pavyzdžiui, vien
jaunų vyrų grupė.

•

identifikuoti vietą („kur?“);

•

nustatyti (potencialaus) nesaugumo problemas („kas?“);

•

pasirinkti pagrindines suinteresuotąsias šalis („kokie asmenys?“) ir
pradėti planavimo procesą.

Išduodamos „misijos apibūdinimą“, kuriame nurodomi išsikelti tikslai,
darbų grupės sudėtis bei tikrinami projektavimo ir įgyvendinimo
etapai, vietinės arba regioninės institucijos (iš kurių viena yra atsakingas organas) pradeda procesą.

16 pastaba. Wilson, James Q ir Kelling, George L (1982 m. kovo mėn.), „Broken Windows: The police and neighbourhood safety“ (Išdužę langai: policija ir rajono saugumas), „The Atlantic“, gauta
2007 09 03 („Broken windows“ (Išdužę langai) (PDF), Manhatano institutas).
17 pastaba. Keizer, K, Lindenberg, S ir Steg, L (2008). „The Spreading of Disorder“ (Ligos plitimas). „Science“, 2008 m. gruodžio 12 d.: 1681–1685.
18 pastaba. Felson M (1998, 2002), „Crime and Everyday Life“ (Nusikaltimai ir kasdienis gyvenimas) (antrasis ir trečiasis leidimai), „Thousand Oaks“, „Sage Publications“.
19 pastaba. „Sergėtojo“ koncepcija netaikoma tik policijos pareigūnui arba apsaugininkui. Ji taikoma bet kuriam asmeniui, kurio buvimas ar artumas užkerta kelią nusikaltimui. Be to,
nusikalstamumo prevencijoje dėmesys daugiau sutelkiamas ne į oficialius sergėtojus, o į neoficialius.
20 pastaba. „Viktimologiją galima laikyti jaunesniąja kriminologijos seserimi. Šiuo atveju tiriamasis objektas yra nukentėjusiųjų padėtis visuomenėje. Remdamiesi įstatymais, psichologija,
kriminologija ir kitais socialiniais mokslais, viktimologai vertina tapimo nusikaltimo, nelaimingo atsitikimo ar nelaimės auka pasekmes, siekdami žmones nukreipti išgijimo ir
atsistatymo keliu.“ Citata iš: viktimologijos ir baudžiamojo teisingumo magistro darbo, Tilburgo universitetas (https://www.tilburguniversity.edu).
21 pastaba. Vidaus reikalų ministerija (1997), policijos architektūrinių ryšių vadovas. Nusikalstamumo mažinimo kolegija, Jorkas.
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Speciali daugiadisciplininė, profesionali reikiamų įgūdžių turinti darbo
grupė turi parengti misijos apibūdinimą. Šioje darbo grupėje policijos
vaidmuo yra labai svarbus.

•

Integruotasis metodas: įprastame naujos arba senos vietos
planavimo procese dalyvaujanti darbo grupė, kurią reikia praplėsti
įtraukiant saugumo, apsaugos ir nusikaltimų prevencijos arba
mažinimo srityje besispecializuojančius specialistus: policijos
pareigūnai, saugumo rizikos vertinimo specialistai, socialiniai darbuotojai ar patys gyventojai.

•

tinkama galimybė (vieta, erdvė arba situacija).

1.4.1 Apsaugota projektuojant (JK)

Specializuotasis metodas: atskira darbo grupė, kuri specializuojasi
nusikalstamumo ir nusikaltimų baimės prevencijoje bei mažinime,
pasitelkiant miestų planavimą, projektavimą ir priežiūrą. Šios
grupės paskirtis – patarti (ir daryti įtaką) planuotojams arba projektuotojams, kūrėjams arba statytojams ir (arba) pareigūnams. (CEN/
TR14383- 2:2007:24). Tai gali būti gerai apmokytų policijos pareigūnų grupė, kurią turi konsultuoti miestą projektuojantys, planuojantys ir prižiūrintys asmenys: speciali policijos nusikalstamumo
prevencijos CPTED ekspertų grupė.

1989 m. policijos instancija Jungtinėje Karalystėje pristatė „Apsaugota
projektuojant“ (SBD) projektą. Šį projektą šiomis dienomis vykdo
didžioji Anglijos ir Velso policijos pajėgų dalis (daugiau informacijos
rasite adresu: http://www.securedbydesign.com/). Šis projektas jau
iš pat pradžių buvo sėkmingas. Kiekvienas Britanijos policijos departamentas turi apmokytų specialistų, vadinamų „architektūrinių ryšių
palaikymo pareigūnais“ (angl. Architectural Liaison Officers) (ALO)
arba dar kitaip (Londone) vadinamų „nusikalstamumo prevencijos
dizaino patarėjais“ (angl. Crime Prevention Design Advisors) (CPDA).
Apie tokių specialistų vaidmenį ir įgūdžius informacijos galima rasti
Vidaus reikalų ministerijos leidinyje (1997).21 ALO policijos pareigūnai
vaidina labai svarbų vaidmenį „apsaugota projektuojant“ projekto
įgyvendinime. SBD tikslas yra aktyviai skatinti tobulesnių apsaugos
priemonių pritaikymą. Vietos, kurios laikėsi policijos rekomendacijų
gali gauti leidimą ir teisę naudoti oficialų logotipą arba ženklą, kuris
leidžia užsitarnauti pagarbą ir skatinti pardavimus. SBD ženklą
policijos departamentas skiria naujiems būstams ar gyvenamiesiems
namams, kuriuose aktyviai vykdoma nusikalstamumo ir baimės
prevencija. Toks policijos sertifikatas gavėjams suteikia privalumų
rinkoje, kai reikia parduoti ar išnuomoti būstą.

Taip pat reikia pabrėžti, kad CPTED procesas priklauso nuo to, „kaip
šalyje / mieste / rajone / pastate kylantis klausimai yra sprendžiami
įprastai“. Prancūzijos (ESSP), Mančesterio (CIS) ir Nyderlandų (SER)
pavyzdžiai rodo, kaip projektavimas gali vykti visiškai skirtingai. Tai
priklauso nuo šalies ir net nuo miesto.

1.4 CPTED ir policija
1829 m. Londono policijos departamentą įkūręs seras Robert Peel
(nuo kurio vardo policijos pareigūnai yra pravardžiuojami „bobiais“
(angl. bobbies) skelbė, kad „pagrindinė policijos pareigūnų misija yra
užkirsti kelią nusikaltimams ir netvarkai“. O kaip reikia užkirsti kelią
nusikaltimams? Šiomis dienomis policijos pareigūnai visas savo jėgas
skiria pažeidėjams suimti („sugauti nusikaltėlį“). Vis dėlto, nusikaltimo
įvykdymo galimybės stipriai priklauso nuo konkrečios vietos socialinio konteksto. Didelę reikšmę nusikaltimų skaičiui turi stebėtojų
arba „pajėgių sergėtojų“ buvimas arba nebuvimas (Felson, 1998).18 Šis
metodas atspindi „kasdienės veiklos metodą“ (Felson, 2002), kuriuo
teigiama, kad trijų veiksnių sujungimas nulemia situacijų, kuriose gali
įvykti nusikaltimas, galimybių struktūrą. Šie trys veiksniai yra:
•

tinkamas tikslas arba auka, kai nėra sergėtojų 19;

Remiantis Robert Peel idėja, policija turėtų užkirsti kelią nusikaltimams,
o ne „gaudyti nusikaltėlius“. Policijos instancija kai kuriose šalyse savo
dėmesį skiria ne tik nusikaltėliams, tačiau išplėtojo viktimologijos20
sritį bei ėmė domėtis vietomis, situacijomis bei aplinka, kurioje nusikaltimai yra įvykdomi.

CEN standarte siūlomi du darbo grupės funkcionavimo užtikrinimo
metodai.
•

•

1.4.2 Olandijos „policijos ženklas saugiems
pastatams“
Nacionaliniu lygiu šis ženklas pradėtas naudoti 1996. Tikslas – sumažinti nusikaltimų (įprastai įsilaužimų, su automobiliais susijusių nusikaltimų, vagysčių, vandalizmo ir viešosios tvarkos trikdymo) skaičių
ir nusikaltimų baimę, pasitelkiant aplinkos dizainą, architektūrines
priemones bei tikslų apsunkinimo metodą.

motyvuotas pažeidėjas;

9

Tiek Britanijoje, tiek Olandijoje šiuo ženklu siekiama skatinti ir palaikyti
klientą (nuo privačių investuotojų ir savininkų iki būstų asociacijų).
Galų gale juk klientas privalo iš architektų bei miesto planuotojų
reikalauti saugumo ir apsaugos. SBD ir Olandijos ženklas padeda
aiškiau ir tiksliau suformuluoti šiuos reikalavimus. Šiuo atžvilgiu,
policijos ženklas yra tiek priemonė, skirta pagerinti bendravimą tarp
klientų ir architektų ar planuotojų.

Kad būtų galima palyginti su planavimo procesu ir vadovaujantis
Alexander pavyzdžiu, keturiasdešimt vadove pateiktų šablonų yra
išdėstyti nuo svarbiausių iki mažiausiai svarbių (nuo makro iki mikro).
Vadove aprašomą metodą galima susieti su šuoliu parašiutu: iš
pradžių

•

1.4.4 Policijos ženklas „senoms aplinkoms“

•

būstai; svetainės kryptis, žemi stogai, pagrindiniai įėjimai, tikslų
apsunkinimas ir kt.

Remdamasi sukaupta patirtimi skiriant ženklus naujiems statiniams, po
kelių metų Olandijos policija pradėjo dalinti ženklus seniems namams
ir rajonams. Šis ženklas policijos pareigūnams leidžia sudaryti derybų
dėl saugumo ir apsaugos su įvairiomis šalimis, dalyvaujančiomis senų
namų, būstų, statinių, aplinkų ir rajonų priežiūros procese, struktūrą.

1.4.3 Policijos suteikiamas naujų statinių ženklas
Namų projektų kūrėjams ar būstų asociacijoms besikreipusioms dėl
policijos ženklo saugiems statiniams suteikimo, jų statinių projektai
ir aplinka privalo atitikti tam tikrus kriterijus. Ženklą naudoti galima
tik turint policijos leidimą. Leidimas tik kažkuriai vienai projekto
daliai nesuteikiamas; jis suteikiamas arba visam projektui arba išvis
nesuteikiamas.

žmogus mato platų vaizdą, vėliau pastebima vis daugiau ir daugiau
smulkių detalių. Vadove šablonai yra suskirstyti į kelis lygius:

•

statiniai; nekilnojamasis turtas, pusiau atskiri namai, vienos šeimos
namai su terasomis, vidiniai kiemai, atitverti skverai ir kt.;

Leisdamiesi parašiutu, policijos pareigūnai (architektūrinių ryšių palaikymo pareigūnai) „saugaus statinio ženklo“ vadovą gali naudoti
kaip automatinį apsauginį prietaisą, priverčiantį juos kuo anksčiau
išskleisti parašiutus. Sureagavus per vėlai (kaip ir patikrinus tik tikslų
apsunkinimo aspektą), tampa neįmanoma surinkti pakankamai taškų,
kad būtų galima gauti saugaus statinio ženklą, nes einant per penkis
lygius ir keturiasdešimt šablonų, patikrinti reikia kiekvieną šabloną
(gerai: 1 taškas; negerai: 0 taškų). Nusileidus ant žemės, reikia būti
surinkus minimalų taškų skaičių. Vadove kiekvienam šablonui
taikomas labai griežtas puslapių formatas. Remiantis 2.2 punkto gale
esančia informacija, nusikalstamumo prevencijos dizaino ir planų
savybių ir stipriųjų pusių tikrinimą gali atlikti policijos CPTED ekspertų
darbo grupė (žr. 2.2 punkte).

Olandijos ženklas sukurtas naudojant Alexander projektavimo
šablonų kalbą22. Visas dėmesys skiriamas miesto planavimo ir
kraštovaizdžio kūrimui. Kitas kertinis šio projekto akmuo yra nusikaltėlio perspektyva23. Sukurti du vadovai – vienas naujiems rajonams
ir vienas – seniems. Kiekviename jų yra pateikta apie keturiasdešimt
reikalavimų. Būtina patikrinti visus keturiasdešimt reikalavimų, o
pabaigoje reikia būti surinkus tam tikrą minimalų taškų skaičių, kad
būtų galima gauti policijos ženklą.

•

•

miesto planavimas ir projektavimas; rajono dydis, gyventojų
skaičius, plotas, privažiavimo galimybės automobiliu ir dviračiu bei
kt.;
viešosios paskirties zonos; viešų vietų apšvietimas, atviros automobilių stovėjimo aikštelės, privatūs garažai, žaidimų aikštelės,
tuneliai ir metro, autobusų stotelės, skersgatviai, o taip pat tokių
vietų rajonuose valdymas, priežiūra, stebėjimas ir kt.;

Policijos pareigūnai, be abejo, nėra projektuotojai: jie neturi braižyti
brėžinių, tačiau jie turi tikrinti pagal pateiktą šablonų suvestinę. Dėl
to, policijos pareigūnai privalo būti apmokyti lanksčiai mąstyti. Remdamiesi tiksliai sudarytu vadovu, policijos pareigūnai gali derėtis
su architektais, planuotojais ir statytojais. Kartu vadove jie ras pakankamai lankstumo.

išplanavimas; galiniai kiemai, keliukai ir kt.;

22 pastaba. Alexander, C, Ishikawa, S ir Silverstein, M (1977), „A pattern language“ (Šablonų kalba), Niujorkas: „Oxford University Press“.
23 pastaba.van Burik, A, van Overbeeke, R ir van Soomeren, P (1991), „Modus operandi woninginbraak: eindrapportage daderonderzoek“, Van Dijk, Van Soomeren en Partners/DSP-groep,
Amsterdamas.
24 pastaba.Žr.: Jongejan, A (2007), „Urban planning in the living environment using the Dutch „Police Label Secured Housing“ (Miestų planavimas gyvenamosiose aplinkose, naudojant
Olandijos „policijos ženklą saugiems statiniams“). Madridas. Jongejan, A ir T Woldendorp (2012), „A successful CPTED approach: the Dutch „Police Label Secure Housing“
(Sėkmingas CPTED metodas: Olandijos „policijos ženklas saugiems statiniams“). Specialus „Journal of the Built Environment“ žurnalo leidimas apie nusikaltimų planavimo
perspektyvas tarptautiniu lygiu, redaktorė Rachel Armitage.
25 pastaba. Vollaard, Ben ir van Ours, Jan C, „Does the Regulation of Built-In Security Reduce Crime? Evidence from a Natural Experiment“ (Ar įdiegtų spasugos sistemų naudojimas mažina
nusikalstamumą? Eksperimento rezultatai) (2010 m. balandžio 16 d.). TILEC straipsnis, nr. 2010–019. Yra SSRN: http://ssrn.com/abstract=1593552 arba http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1593552.
26 pastaba. Lopez, M J J ir Veenstra, C (2010), „Een veilige wijk, een veilig gevoel. RCM-advies and Experian“. Den Haag.
27 pastaba. Armitage, R ir Monchuk, L (2010), „Re-evaluating „Secured By Design“ (SBD) Housing In West Yorkshire“ („Apsaugota projektuojant“ SBD pakartotinis vertinimas Vakarų Jorkšyre“).
Hadersfildo universitetas ir Vakarų Jorkšyro policijos departamentas. Hadersfildo universitetas.
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reikalavimus (spynoms, durims, langams). Šio nedidelio Olandijos
statybų kodekso pakeitimo įtaka po kelių metų buvo įvertinta taikant
ekonometrijos principus. „Nuo 1999 m. Nyderlanduose pastatytuose
naujuose namuose turi būti nuo įsilaužimo apsaugoti langai bei durys.
Pateikiame įrodymus, kad tokia didelio masto vyriausybės intervencija
apsauginių priemonių naudojimo srityje mažina nusikalstamumą
ir didina socialinę gerovę. Nustatėme, kad reikalavimų pakeitimai
padėjo sumažinti įsilaužimų į naujai pastatytus namus skaičių nuo 1,1
iki 0,8 proc. per metus (26 proc. sumažėjimas) (...). Nepastebėjome
įtakos kitiems su nuosavybe susijusiems nusikaltimams, įskaitant
vagystes iš automobilių ir dviračių vagystes, (...) socialinė tokio reikalavimo nauda viršija socialines išlaidas.25

Nusikalstamumo prevencija senose aplinkose apima daugiau suinteresuotų šalių, todėl ženklą seniems statiniams buvo nuspręsta
padalinti į tris skirtingus sertifikatus:
•

būstas; sertifikatas namo savininkams ir žmonėms, nuomojantiems
būstą;

•

kompleksas arba nekilnojamas turtas; sertifikatas institucijoms,
pavyzdžiui, būstų asociacijoms, savininkų grupės arba pastatą ar
kompleksą nuomojančiam pensijų fondui;

•

aplinka arba rajonas; sertifikatas vietos vyriausybėms, atsakingoms už viešąsias erdves.

1.4.6 SBD ir Olandijos policijos ženklo vertinimas
Kiti JK ir Olandijos policijos projektų vertinimai rodo labai gerus rezultatus. Įgyvendinus šį projektą naujose arba senose aplinkose
įsilaužimų skaičius smarkiai nukrito (Nauta, 2004 m., pastebimas
maždaug 80 proc. įsilaužimų rizikos sumažėjimas). Įgyvendinus šiuos
projektus taip pat pastebimas oportunistinių nusikaltimų, pavyzdžiui,
vagysčių, vandalizmo ir smurto gatvėse, sumažėjimas. Pritaikius
policijos ženklinimo sistemas taip pat pastebimas stiprus nusikaltimų
baimės sumažėjimas (Lopez ir Veenstra, 2010)26. Panašūs rezultatai
gauti ir JK: „Kiekvienas analizės lygis parodė labai teigiamus rezultatus – SBD vietos pralenkė ne SBD vietas nusikaltimų, nusikaltimų
baimės ir sutrikdymų mažinimo atžvilgiu. (Armitage ir Monchuk, 2010,
5 psl.).27

Taigi, kiekviename lygyje tinkamiausioms arba potencialiai motyvuotoms suinteresuotoms šalims suteikiama galimybė kreiptis dėl
sertifikato gavimo. Policijos departamentas „policijos ženklą saugiems
statiniams“ senoje vietoje suteikia tuo atveju, jei 60 proc. visų būstų ir
60 proc. visų kompleksų rajone yra gavę visus tris sertifikatus.

1.4.5 Naujas laikotarpis: nuo policijos iki
savivaldybių ir statybos kodeksų

Vis dėlto, tokio tipo ženklų teigiamas vertinimas gali kelti didžiausią
grėsmę. Po pristatymo nacionaliniu lygiu, šie ženklai akivaizdžiai
susilaukė sėkmės ir buvo efektyvūs, tačiau po kelių dešimtmečių jų
poveikis ėmė nykti. Taip nutiko dėl nusikaltimo modelių, suvokimo ir
nusikaltėlių veikimo metodų pasikeitimo, o taip pat dėl planavimo,
architektūros ir pastatų pasikeitimų.
Taigi, kaip ir kiekvienas
produktas, nusikalstamumo prevencijos iniciatyvos, pavyzdžiui, SBD
arba Olandijos policijos ženklas, tarnauja įprastą gyvavimo ciklą. Iniciatyvos poveikiui priblėsus, valdančiosios institucijos privalės priimti
pagrįstą sprendimą pratęsti jų produkto tarnavimo laiką, pavyzdžiui, jį
atnaujinus, pateikus papildomų išteklių ar į sistemą įvedus naujovių.
Tą padarė Nyderlandų Nacionalinis nusikalstamumo prevencijos ir
saugumo centras (CCV). Jis nurodė atlikti įsilaužimo atvejų tyrimą.
Tyrimo metu buvo apklausti įsilaužėliai28 bei ištirtas ženklo poveikis

Kartu su Olandijos policijos pajėgomis, kurioms priklauso policijos
ženklo intelektinė nuosavybė, Vidaus reikalų ministerija nusprendė,
kad šis ženklas yra pakankamai išplėtotas, kad vietos vyriausybės
galėtų naudoti vietos savivaldybėse (maždaug keturiuose šimtuose).
Tačiau, ar tai buvo geras sprendimas? Atimti policijos ženklą iš
policijos, kuri statytojų ir projektų kūrėjų pasaulyje yra neutrali šalis,
yra ginčytinas dalykas24. Dėl to, kiekvienoje šalyje kyla esminis
klausimas: ženklinimo schemą palikti policijos žinioje arba ją perleisti
atsakingoms savivaldybėms.
Keli policijos ženklinimo reikalavimai Nyderlanduose buvo pritaikyti
nacionaliniame statybų kodekse. Taigi, kiekvienas nuo 1999 m. Nyderlanduose statomas namas privalo atitikti apsaugos nuo įsilaužimo
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(Lopez ir Veenstra, 2010). Nuo pat proceso pradžios būtų buvę
naudingiau apibrėžti ženklą ir nurodyti vadovą, o ne galutinį produktą.
Šį procesą sudaro struktūrinės derybos tarp nusikalstamumo prevencijos specialistų ir architektų arba planuotojų, siekiant apjungti
geriausias ekspertų žinias bei pastangas, kad būtų užkirstas kelias
nusikaltimams bei sumažėtų nusikaltimų baimė. Šiuo požiūriu
naudinga atsižvelgti, pavyzdžiui, į Olandijos ženklo esmę ir ženklo
vadovo rekomendacijas:
•

nusikalstamumo tam tikroje aplinkoje prevencijos tyrimas;

•

vietai ir pastatų tipui būdingų nusikaltimų analizė;

•

nusikaltėlio perspektyvos bei veikimo metodų įtraukimas (policijos
pareigūnų prevenciniai interviu su nusikaltėliais).

Nusikaltimų analizė ir interviu su nusikaltėliais turi būti svarbia darbo
dalimi, kad ženklai, pavyzdžiui, SBD ir Olandijos ženklas, sparčiai nesikeičiančioje aplinkoje būtų nuolat atnaujinami.
Taigi, didžiausias iššūkis yra ne „parduoti“ kuo daugiau ženklų, o
sukurti sistemą – nuolatinį tyrimo procesą – kurį taikant sisteminės
policijos pareigūnų žinios apie nusikalstamumo riziką bei suvokimai
ir nusikaltėlių veikimo metodai būtų nuolat pritaikomi ženklinimo
sistemoje. Šios sistemos dalį turi sudaryti atidus ir nuolat vykstantis
problemų, su kuriomis susiduria ženklinti ir neženklinti namai, rajonai
bei aplinkos, vertinimas.

1 ATVEJO TYRIMAS
BIJLMERMEER29

Bijlmermeer (CPTED nuotrauka) – sandėliukai gatvės lygmenyje ir
pėsčiųjų tiltas į būstus primena vietos istoriją.
Koncepcija buvo svajonė, kuri taip kaip planuota neišsipildė. Į šią
vietą persikelti panoro nepakankamai žmonių. Laisvų būstų vis
daugėjo, o kartu augo ir nusikaltimų skaičius bei nusikaltimų baimė.
Dėl to teko svarstyti sprendimą nugriauti daugybę pastatų, kainavusių
1,5 milijardo eurų. Rajono projektas buvo paremtas CPTED principais
ir atitiko „policijos ženklo saugiems statiniams“ reikalavimus. Šiomis
dienomis rajonas yra daugiatautis Jo gyventojai yra daugybės
skirtingų kultūrų atstovai.

Bijlmermeer (CPTED nuotrauka)
Bijlmermeer yra vienas iš Amsterdamo priemiesčių rajonų. Jo dizainui
ir planavimui didžiulės įtakos turėjo garsusis architektas Le Corbusier.
Bijlmermeer vizija buvo funkcinis miestas, kuriame žmonės ir automobiliai galėtų judėti skirtinguose lygiuose. Prieš žmonėms įeinant į
gyvenamąją zoną, automobilius jie turėtų palikti automobilių statymo
komplekse. Tada žaliaisiais tuneliais jie eitų į savo būstus. Tarp namų
yra didelės žaliosios erdvės.

Bijlmermeer yra didelio komplekso, kurio nereikėjo statyti, pavyzdys.
Įdomu tai, kad žmonių skaičius kvadratiniame metre šioje vietoje yra
gana mažas. Aukšti pastatai užstojo vaizdą ir prieštaravo atvirų erdvių
koncepcijai.

Bijlmermeer (CPTED nuotrauka) žaliosios zonos tarp blokų

Bijlmermeer (CPTED nuotrauka)
Žmonėms svarbu pažinti savo aplinką, rajoną ir gyventojus. Jei
žmonės jaučia bendruomeniškumą, jie rūpinasi savo bendruomene
ir vienas kitu. Jie taip pat daugiau dėmesio skiria aplinkos stebėjimui.

28 pastaba. Felson M. (1998, 2002): „Crime and Everyday Life“ (Nusikalstamumas ir kasdienis gyvenimas) (antrasis ir trečiasis leidimai). „Thousand Oaks“. „Sage Publications“.
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29 pastaba. CPTED kurso leidiniai, 2015.
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Bijlmermeer (CPTED nuotrauka) – neprižiūrėtos vietos
Bendras Bijlmermeer komplekso įspūdis buvo gana nemalonus net
ir po daugybės atliktų patobulinimų. Gana dideli parkai buvo prastai
prižiūrimi, o viešosios erdvės apleistos. Parkų patrauklumą dar galima
padidinti. Šiuo metu viešosios erdvės atrodo gana prastai ir nėra patrauklios tiek, kad jose gyventojams norėtųsi praleisti laiką. Daugiau
informacijos apie nusikalstamumą / CPTED ir Bijlmermeer ieškokite
adresu: www.e-doca.eu http://costtu1203.eu

esteliai, pavyzdžiui, Sauė, sudaro funkcinį Talino regioną arba didįjį
Taliną. Dėl pigios žemės ir aplinkos subtilybių, tiek žmonės, tiek
įvairios įmonės yra linkusios persikelti toliau nuo tradicinių centrų.
Šis procesas vadinamas dekoncentracija. Tuo pat metu, kai kurios
įmonės, pavyzdžiui, logistikos bendrovės, gali susitelkti vienoje
vietoje ir sukelti perkoncentravimo procesą. Dvigubas bendrosios
dekoncentracijos ir specifinio perkoncentravimo procesas apibūdina
regioninius miestų pokyčius.

neigiamą spiralę gana sunkus sustabdyti. Tokie procesai gali priversti
prie nuostolių ekonominės ir socialinės vertės prasme. Dėl to miesto
zonas svarbu valdyti subalansuotu ir teisingu būdu, kad akivaizdžiai
neigiamas įvaizdis nepakenktų nė vienai vietai.

Planavimas
„Wikipedia“ enciklopedijoje miestų planavimas apibrėžiamas kaip
techninis ir politinis procesas, susijęs su žemės panaudojimu ir miesto
aplinkos projektavimu, įskaitant orą, vandenis ir infrastruktūrą, kuri
ateina ir išeina iš miesto zonų, pavyzdžiui, transporto sistemos ir skirstomieji tinklai. Teisiniu požiūriu planavimas užtikrina teisinį pagrindą
miesto plėtrai. Neturint savivaldybės patvirtinto detalaus plano
statybų pradėti negalima. Amerikos planavimo asociacija akcentuoja
įgalinimą bei planavimo socialinės atsakomybės vaidmenį: „Planuotojai padeda miestų vadovams, verslininkams ir piliečiams įsivaizduoti naujas galimybes bei bendruomenės problemų sprendimus.“
Daugiau informacijos pateikiama šiame vadove esančiame Andres
Levald straipsnyje.

Miestų tankinimas
Šiuo metu iš naujo pradedama domėtis gyvenimu mieste ir tradicinių
miestų centrų kokybe. Net šeimos su vaikais dažnai svarsto galimybę
gyventi mieste, o ne priemiestyje. Dėl to, daugybė miestų tankėja ir
demografiniu požiūriu labiau maišosi. Dėl padidėjusio miesto erdvės
poreikio, prasidėjo miestų pasipildymo ir tankėjimo procesai.

Gyventojų kaita

2. SUKURTOS
APLINKOS TYRIMO
BŪDAI

procesas, keičiantis tiek miesto, tiek kaimo vietoves. Miestai taip pat
yra tapę imigrantų iš užsienio šalių traukos centrais. Baltijos šalyse
tiek imigracija, tiek kaimų–miestų migracija vyksta lėtai, o kai kurie
miestai netgi prarado savo populiacijos elementus. Ateinančiais
dešimtmečiais tikimasi, kad didžiausi Suomijos miestai, ypač Helsinkis
ir Tamperė, stipriai išaugs. Apie pusę šio augimo sudarys imigracija.

PANU LEHTOVUORI

Dekoncentracija ir perkoncentravimas
Dabartinė urbanizacija yra regioninis procesas. Miestai, priemiesčiai
ir specializuoti švietimo centrai, sveikatos įstaigos, gamybos ir laisvalaikio įstaigos formuoja didžiules urbanizuotas zonas, kartais vadinamas daugiacentriais metropoliniais regionais (MMR). Baltijos
šalis sudaro gana maži miestai, tačiau juose miestai ir miesteliai yra
susieti vienas su kitu ir sudaro daugiabučius urbanistinius regionus
(PUR) (Gottdiener ir kt., 2015). Geras to pavyzdys yra Talino regionas:
Talino miestas su priemiesčiais, pavyzdžiui, Vimzis ir nedideli mi-

2.1 Miesto procesai
Urbanizacija
Miesto apgyvendinimo augimas yra vadinamas urbanizacija.
Daugelyje šalių šiomis dienomis urbanizacija vis dar yra svarbus
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Gyventoju kaita – tai ekonominiai ir socialiniai procesai, kai turtingesni
žmonės atsikrausto ir išstumia vargingesnius darbininkų klasės
atstovus. Dėl to pakyla turto ir nuomos kainos bei pasikeičia įmonių
profilis. Gyventojų kaitos pavyzdys yra Talino Kalamaja ir Turku Port
Arthur.

Skirtingi sukurtos aplinkos tipai
Miestų regionai yra skirtingų sukurtų aplinkų tipų mišinys. Europos
CEN/TR14383 standartą galima pritaikyti visoms viešosios paskirties
erdvėms (gatvėms, skverams, parkams, bendriems kiemams ir kt.)
ir gyvenamosioms zonoms, miestų centrams, komercinėms, pramoninėms ar biurų zonoms, parduotuvėms ir prekybos zonoms,
o taip pat mišrios paskirties vietoms. Siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tam tikras zonas,
pavyzdžiui, mokyklas, laisvalaikio centrus, viešąjį transportą ir automobilių statymo vietas, kelius, stotis, autobusų stoteles bei automobilių statymo garažus.

Uždaros bendruomenės
Uždara bendruomenė yra tam tikras aukštesnės klasės priemiesčio
plėtros tipas, apibūdinamas kaip turintis atskirą apsaugos sistemą,
privačius apsaugininkus ir dažnai labai tikslias pastatų ir priežiūros
taisykles. Uždarų bendruomenių pavyzdžiui yra Šiaurinės Latvijos
Amatciems bei Tiskre už Talino.

Vertinamą sritį reikia priskirti naujos arba senos vietos klasei.
Standarte nurodoma, naujai suplanuotų vietų nusikalstamumo
analizę vadinti „nusikalstamumo vertinimu“. Toks vertinimas gali būti
grindžiamas tik planavimo dokumentais. Senų vietų analizė turi būti
vadinama „nusikaltimų apžvalga“. Ją galima grįsti tiek dokumentais,
tiek pastebėjimais vertinamoje vietoje.

Neigiama spiralė
Kartais rajonas tampa toks nepopuliarus, kad priverčia gyventojus
išsikraustyti. Bėgant laikui atsiranda vis daugiau vargingų ir valkataujančių žmonių grupių, dėl kurių toje vietoje kyla daug su nusikalstamumu susijusių problemų bei suprastėja reputacija. Tokią
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2.2 Nusikalstamumo ir sukurtos
aplinkos analizė

•

pėsčiųjų ir dviratininkų eismas;

•

veikla apatiniuose aukštuose ir grafikai;

Kelios mokslinės disciplinos atlieka socialinius tyrimus, vadinamus
miestų tyrimais. Jie apima architektūrą, geografiją, politinius mokslus,
sociologiją, antropologiją, kriminologiją, demografiją, žmonių etologiją
ir net ekologiją. Plati ir daugiadisciplininė miestų analizė apsunkina
sudėtingų susijusių metodų panaudojimo galimybes. Vis dėlto,
svarbu pasidalinti supratimu apie kai kurias svarbias esmines idėjas
ir koncepcijas. Pagrindinės miestų tyrimų koncepcijos (Gottdiener ir
kt., 2015) suteikia puikią galimybę apžvelgti pagrindines šios srities
problemines vietas.

•

veikla viršutiniuose aukštuose;

•

viešasis ir privatus apšvietimas viešose erdvėse;

•

miestų nykimas ir apleistos žemės;

•

priežiūros lygis

Šios ataskaitos autoriai yra įsitikinę, kad nors sukurta aplinka vaidina
labai svarbų vaidmenį aiškinant nusikalstamumo atvejus ir jų pobūdį
(žr. šiame vadove esančiame Paul van Soomeren straipsnyje apie
nusikalstamumo trikampį), labai svarbų vaidmenį taip pat vadina
struktūriniai ir socialiniai veiksniai. Tai reiškia, kad tiesioginį priežastinį
ryšį tarp konkrečios aplinkos ypatybių ir nusikalstamumo (arba
nusikaltimų baimės) rasti dažnai yra sunku. Sukurtą aplinką reikėtų
suvokti kaip žmogaus elgesio „įrėminimo priemonę“, kuriai įtakos
turi įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, ekonominiai poreikiai, vietinės ar
grupės kultūros, politinė motyvacija, žiniasklaida, šlovės ar malonumų
siekimas ir pan. Sukurta gali arba paskatinti, arba nuslopinti tiek individualų elgesį, tiek socialinius procesus. Geri architektūriniai ir
planavimo sprendimai padeda tiek užkirsti kelią nusikaltimams,
tiek pagerinti naudotojų gerovę. Toliau aptariamų CPTED metodų
skirstymas į „stiprius“ ir „švelnius“ nurodo, kaip stipriai, taikant
atitinkamą metodą, yra kovojama su nusikalstamumu.

•
•

sukurtos vietos forma ir tankumas;

•

atvirų vietų ir žalių zonų ypatybės;

•

santykis tarp viešų, pusiau viešų, privačių ir pusiau privačių erdvių;

•

vietos prie gatvės ir įėjimai į pastatus;

•

viešojo transporto maršrutai ir stotelės;

•

eismo srautai ir stovėjimo vietos;

TIRIAMOJE VIETOJE – renkant naujus duomenis

•

Statistinė analizė
•

demografiniai duomenys ir socialinė bei ekonominė sudėtis

Apklausos
•

tradicinių apklausų formos

•

darbai (tipas, vieta)

•

„Soft GIS“, pritaikyta GIS

•

paslaugos

•

•

sukurtos aplinkos apgyvendinimo tankumas

Aukų apklausose naudojama tarptautinės nusikaltimų aukų apklausos
struktūra ir klausimai, skirti surinkti palyginamus duomenis

•

draudimo duomenys

•

išilginiai socialiniai tyrimai

•
•

miesto planavimas ir projektavimas; rajono dydis, gyventojų
skaičius, plotas, privažiavimo galimybės automobiliu ir dviračiu bei
kt.;
viešosios paskirties zonos; viešų vietų apšvietimas, atviros automobilių stovėjimo aikštelės, privatūs garažai, žaidimų aikštelės,
tuneliai ir metro, autobusų stotelės, galiniai praėjimai, skersgatviai,
o taip pat tokių vietų rajonuose valdymas, priežiūra, stebėjimas
ir kt.;
išplanavimas; galiniai kiemai, keliukai ir kt.;

Geografinės informacijos sistemos (GIS)
•

iš esmės bet kokia informacija, susijusi su vieta
žemėlapį

tinkama įtraukti į

•

turto savininkai

statiniai; nekilnojamasis turtas, pusiau atskiri namai, vienos šeimos
namai su terasomis, vidiniai kiemai, atitverti skverai ir kt.;

•

planavimo situacija

•

duomenys apie statinius ir panaudojimą, pvz.: YKR Suomijoje; ALIS
Estijoje

būstai; svetainės kryptis, žemi stogai, pagrindiniai įėjimai, tikslų
apsunkinimas ir kt.

•

policijos surinkti duomenys apie nusikaltimus

2.3 Darbas prie stalo ar vietoje?
Iš praktinės šio vadovo panaudojimo pusės, siūlome atskirti du
pagrindinius metodus, taikomus susipažįstant su sukurta aplinka:
pirmiausia tą galite padaryti savo biure, remdamiesi įvairiais šaltiniais
bei parengtomis ataskaitomis. Kartais tai vadinama „staliniu tyrimu“.
Antra, galite stebėti gatves, rinkti duomenis ir atlikti analizę „vietoje“,
naudodami tiek tradicinius, tiek naujus metodus.
Taip atskyrus sukuriama aiškesnė nusikalstamumo prevencijos
proceso struktūra. Daugeliu atveju, su tiriama vieta rekomenduojama
susipažinti, naudojant statistinius duomenis, žemėlapius ir ankstesnių
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Toliau esančioje lentelėje pateikti kai kurie taikytini metodai:

PER ATSTUMĄ – naudojant turimus duomenis

•

bendrosios vietos ir žemės panaudojimo ypatybės;

Nusikalstamumo peržiūros ir nusikaltimų vertinimo struktūrą sudaro šeši CPTED principai. Teritoriškumą, stebėjimą ir įėjimo kontrolę galima
ištyrinėti naudojant žemėlapius, kitus dokumentus bei nuvykus į tiriamą vietą. Analizuoti įvaizdį, tikslų apsunkinimo aspektus bei konstruktyvaus
panaudojimo galimybes įprastai reikia tiriamoje vietoje (daugiau informacijos rasite Paul van Soomeren straipsnyje).

Kitas dalykas, į kurį analizės metu saugių statinių ženklo suteikimo
kontekste dėmesį siūlo sutelkti Paul van Soomeren yra:

•

Pagrindiniai fizinės aplinkos veiksniai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
yra (Europos standartas CEN/TR14383):

tyrimų ataskaitas. Tik atlikus šiuos darbus galima kalbėtis su tyrimo dalyviais bei lankytis tiriamoje vietoje. Panašia logika yra paremtas Europos
standarto peržiūros–planavimo–veikimo procesas.

Interviu
•

Struktūrizuotas

•

Pusiau struktūrizuotas

•

Grupės

Žemėlapiais paremta erdvinė analizė
•

Erdvės sintaksė

Pastebėjimai
•

Pėsčiųjų ir eismo apimčių skaičiavimas

•

Matomumo analizė

•

Nuotraukos

•

Miesto planas ir kraštovaizdis

•

Raštiškos pastabos

•

Mobilumas

•

Vietos matavimai

Modeliavimai
•

per tarpininkus vykdomas minios modeliavimas

Tikslinės grupės
•

Pasivaikščiojimas po miestą su ekspertais ir ne specialistais

•

miesto procesu modeliavimas, remiantis užkoduotais statistiniais
duomenimis

•

Panaudojimo analizė

•

Vaizdine medžiaga pagrįsti projekto kūrimo seminarai

Tyrimų ataskaitos ir vertinimai
•

Poveikis aplinkai

Vietos ar erdvės matavimai ir vertimai
•

Viešosios erdvės STAR modelis (Varna, 2014)

•

Socialinė ir kultūrinė įtaka

•

•

Kultūriniu požiūriu vertingos vietos

Nauji metodai, naudojant mobiliuosius prietaisus, pavyzdžiui, telefonais
su kameromis užfiksuotos baimę keliančios vietos

•

Tarptautinė nusikaltimų aukų apklausa (ICVS)

Novelės, filmai
•

Sügisball, Ounapuu

Veiksmų tyrimas
•

1:1 intervencijos

•

apšvietimo tikrinimas realiu laiku
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2.4 Skirtingi įrankiai skirtingoms
aplinkybėms

Neatsižvelgiant į metodų pasirinkimą arba kas atlieka tyrimą, prieš
priimant rezultatus, viską reikia patikrinti dar kartą. Viskas nuo pačių
duomenų, naudoti metodai ir būdai, kuriuos taikant buvo priimtos
išvados, gali būti klaidingi. Trianguliacija reiškia, kad problema bus
sprendžiama taikant daugiau nei vieną nepriklausomą metodą ir
duomenų šaltinį. Jei skirtingo pobūdžio analizės duoda panašius rezultatus, vadinasi galime būti įsitikinę jų pagrįstumu. Siekiant pagerinti
analizės kokybę, dažnai klausiama eksperto (savo vadovų) arba
kolegų (tame pačiame lygyje dirbančių bendradarbių) nuomonės.

Nusikalstamumo prevencija apima platų spektrą – nuo nacionalinės
politikos iki vietinės intervencijos į konkrečias viešąsias erdves
ar atskirus statinius. Daugelį metodų galima pritaikyti labai aiškiai,
tačiau ne visus. Toliau esančioje lentelėje nurodomi šios problemos
aspektai.

2.5 Rezultatų vertinimas ir tyrimo
pagrindimas

Galiausiai norėčiau skaitytojams priminti apie pagrindinę metodologinę problemą, vadinamą „dėl žinojimo“. Jurgen Habermas aiškiai
atskyrė techninį, humanistinį ir emancipacinį žinojimą arba esmines
mokymosi apie pasaulį priežastis. Nusikalstamumo apžvalgos ir nusikaltimų vertinimai atliekami siekiant pagerinti vietines situacijas. Nors
žinoma apie fizinio pobūdžio realybę, tačiau taip pat svarbus ir humanistinis domėjimasis tiek aukomis, tiek nusikaltėliais. Geriausiu atveju,
darbas bendradarbiaujant, siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui,
įgalina kai kuriuos dalyvius. Tokiu atveju galima sakyti, kad darbas yra
emancipacinio pobūdžio.

Nors prieš tai pateiktos lentelės nėra galutinės, tačiau jos pateikia
naudingų idėjų apie galimybes tirti sukurtą aplinką. Kai kuriuos
metodus pritaikyti ir padaryti išvadas (pažymėta geltonai) gali tik
apmokytas personalas, tačiau kitus metodus gali naudoti bet kuris
suinteresuotas naudotojas.

Data collection methods

Pastatais

Miesto kvartalas
Miesto erdvė

Rajonas Apskritis

Miestasstas

Statistinė analizė
GIS
Erdvės sintaksė
Miesto planas, kraštovaizdis

Regionas

2 ATVEJO TYRIMAS
MUOTIALA SRITIS30
Detalus Muotiala srities planas yra pirmasis detalus miesto planas
Suomijoje, kuriame sistemingai atsižvelgiama į sukurtos aplinkos
saugumą. „Muotiala buvo pirmasis ir vienintelis CPTED rajonas
Suomijoje.“ 2008 m. metodo rezultatus įvertino Helsinkio technologijos universitetas. Iš esmės rezultatai buvo labai geri: gyventojai
Muotiala rajoną laikė labai saugia vieta, daug laiko leido viešose
erdvėse. Į socialinę sąveika sutelkti planavimo sprendimai pasirodė
esantys sėkmingi, o puikiai įrengtas apšvietimas didina saugumo
pojūtį bei skatina naudotis viešosiomis erdvėmis. Statinių kainos nesiskyrė nuo kitų projektų.31

Muotiala (CPTED nuotrauka) – takas tarp namo ir dienos priežiūros
centro. Pastebėkite, kad čia nėra jokių tvorų. Nedidelį ženklai,
pavyzdžiui, pakeistos medžiagos ir akmenys, žymi ribą tarp viešo
šaligatvio ir pusiau viešos atviros erdvės. Kad pojūtis būtų geras,
taip pat svarbu rūpintis augalais.

Nuo pat proceso pradžios pagrindiniu tikslu buvo bendradarbiaujant
su gyventojais sukurti saugesnę aplinką. Šiame interaktyvaus
planavimo procese buvo klausomasi miesto gyventojų nuomonės.
Vietos policijos skyriaus atstovas dalyvavo kaip ekspertas visuose
planavimo susirinkimuose, susijusiuose su detalaus miesto plano
kūrimu, sprendžiant su saugumu susijusius klausimus. Policijos
atstovas suteikė žinių apie nusikaltimus ir netinkamo elgesio
atvejus, pavyzdžiui, vertinant vietos nusikaltimų dažnumą bei jų įtaką
rengiamiems planams.

Erdvinė hierarchija akcentuojama naudojamų medžiagų pasikeitimu.

Detalus miesto planas apima konkrečius su saugumu susijusius
reikalavimus. Saugumas visada yra svarbiausias kai kalbama apie
apšvietimo planus, kraštovaizdžio planavimą bei statybos būtų
parinkimą.

Muotiala (CPTED nuotrauka) – pėsčiųjų takai ir pastatai išdėstyti
taip, kad būtų galima aiškiai matyti, o niekam nepriklausančių vietų
plotai visiškai sumažinti. Vykdoma veikla pagyvina tiek viešąsias,
tiek pusiau viešas atviras erdves..

Modeliavimai
Kultūriniu požiūriu vertingos vietos
Apklausos

“Soft GIS”

Pavyzdžiui, pėsčiųjų takai ir pastatai išdėstyti taip, kad būtų galima
aiškiai matyti, o niekam nepriklausančių vietų plotai visiškai sumažinti.

Pritaikyta GIS

Interviu
Pastebėjimai
Tikslinės grupės
Vietos matavimai
Veiksmų tyrimas

30 pastaba. CPTED kurso leidiniai, 2015
31 pastaba. http://costtu1203.eu/wp-content/uploads/2014/10/03.-Review-of-CEN-14383-The-death-and-life-of-geat-European-standards-and-manuals.pdf.
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turi būti pasirengęs priimti 10 000 naujų gyventojų, todėl statybos
darbai tęsis dar keletą ateinančių metų.
Centre suformuota patogi ir patraukli į pėsčiuosius orientuota erdvė,
kurioje galima plėtoti prekybą ir paslaugas. Kai reikia vykti už miesto
centro ribų, tuneliu ir keliais galima lengvai pasiekti subregioninius
kelius.

Muotiala (CPTED nuotrauka) – kuriant saugią aplinką, vienas
pagrindinių klausimų yra automobilių stovėjimo aikštelių vieta.
Muotiala rajone automobiliai visada statomi arti namų – gatvėje
arba nedidelėse stovėjimo vietose bei tarpuose tarp namų. Taip
automobilius galima aiškiai matyti. Dėl to, tokių vietų viešose
erdvėse skaičius gali būti gerokai mažesnis.

Atviro vaizdo užtikrinimas

3. KRAŠTOVAIZDŽIO
ARCHITEKTŪROS
ASPEKTAI
NUSIKALSTAMUMO
PREVENCIJOJE

Kuriant saugią miesto aplinką, nerekomenduojama naudoti didelių
vaizdą užgožiančių augalų ar elementų, kurie trukdys matyti
stebintiems iš gatvės ar iš pastatų. Stebėjimui idealiausia atvira vieta
be jokių vaizdą blokuojančių elementų. Ten kur leidžiama statyti, rekomenduojama naudoti šviesas, skaidrias tvoras.

Karpomi augalai
Saugumo klausimais konsultuojantys specialistai turėtų rekomenduoti
į detalų planą ir tolesnį projektą įtraukti reikalavimus dėl esamų ir
sodinamų medžių bei krūmų karpymo. Medžius reikia apkarpyti, nuo
žemės paliekant mažiausiai 2,5 metro (sodininkystės produktų gamintojai šį procesą vadina „pakėlimu“). Taip bus galima aiškiai matyti
aplinką, o potencialūs nusikaltėliai negalės užlipti medžių šakomis
ir juose pasislėpti. Krūmus rekomenduojama palikti neaukštus
(maždaug nuo 1 iki 1,2 metro nuo žemės). Tokiu atveju už jų niekas
negalės pasislėpti.

JELIZAVETA JEKATERINA SIBUL

Nusikalstamumo problema Muotiala rajone yra gerokai mažesnė nei
Tamperėje. Gyventojai mini vos kelis nesaugumo jausmo atvejus
Muotiala rajone. Keli tokie atvejai įvyko gretimuose kvartaluose.

Temperė (CPTED nuotrauka) – naujas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas
virš upės palengvina susisiekimą, socialinio bendravimo ir bendras
stebėjimo galimybes. Skatinama vaikščioti ir važinėti dviračiais.
Viešasis transportas ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės
veikia sklandžiai.

Eismo informacija ir kontrolės centras

Tam tikrais būdais apsaugos priemones galima estetiškai integruoti
į lauko zonas. Viską kruopščiai apgalvojus, galima sumažinti
galimybes nusikaltimams įvykti. Vietą galima paversti nepatrauklia
nusikaltėliams ir vandalams. Tam reikia konsultuotis su saugos
konsultantais bei sukurti projektus, paremtus pagrindiniais CPTED
principais – stebėjimu, įėjimo kontrole, teritoriškumu, priežiūra ir tikslų
apsunkinimu.

3.2 Stebėjimas

Suomijos transporto agentūra atsako už Suomijos kelius, geležinkelius, vandens kelius ir už visą Suomijos transporto sistemą. Jie
stengiasi užtikrinti įprastą transporto sistemos veikimą, net ir esant
nenormalioms aplinkybėms bei išskirtinėms situacijoms, kai sąlygos
yra įprastos. Transporto agentūros surinkti duomenys bus atskleisti
visuomenei ir įvairiems dalyviams.

Pagrindiniai lauko zonų apsaugojimo, pasinaudojant kraštovaizdžio
dizainu, principai:

3.1 Surveillance

Pateikiama naujausia informacija apie Suomijos kelius, t. y. apie kelių
remonto darbus, spūstis ir kitus eismo sutrikdymus. Ši paslauga taip
pat teikiama oro sąlygų kamerų vaizdais.

Medžiai ir krūmai neblokuoja vaizdo.

The main point of this topic is to have more control over a site by
giving its users the ability to see the surroundings and to be seen.
Criminals do not usually want to be observed.

Temperės miesto centras

Planuojant parkus ar kitas viešąsias poilsio zonas (ypač didelėse
gyvenamosiose zonose), nerekomenduojama sodinti suoliukus
paslepiančių krūmų. Geriau sodinti krūmus, kurie nebūtų aukštesni
kaip 1,2 m. Tokius pačius reikalavimus reikia taikyti sodinant krūmus
ir medžius automobilių stovėjimo parkuose. Vis dėlto, tai nereiškia,

Keeping the view open

Temperės miestas yra vienas patraukliausių augančių Suomijos
centrų. Šio augimo valdymas kelia iššūkių regiono bendruomenės
struktūros funkcionalumui, subalansuotai skirtingų sričių plėtrai
bei ekologiniam tvarumui. Temperė yra miestas prie ežero. Dėl arti
esančio vandens telkinio Temperė yra patraukli vieta gyventi. Centras

Vaizdą blokuoja krūmai.

Nuotraukos iš: „Preventing crime through landscape design. Sustainable design + Consulting“ (Nusikalstamumo prevencija pasitelkiant kraštovaizdžio dizainą. Tvarus dizainas ir
konsultavimas). Yra adresu sustainabledesingandconsulting.com
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Krūmai

kad negalima sodinti aukštesnių kaip 1,2 m aukščio krūmų. Tikslas yra
išvengti uždarų ir paslėptų vietų.

Greta arba vietoje tvorų taip pat galima sodinti tankius dekoratyvinius
krūmus (galima sodinti netgi dygliuotus krūmus), kad nepageidaujami
žmonės nepatektų į teritoriją.

Takai

Kad įsibrovėliams būtų sunku prieiti prie langų, galima naudoti
žemaūgius spygliuotus dekoratyvinius krūmus.1

Takai atrodo kur kas estetiškiau, kai yra apsodinti augalais. Siekiant
užtikrinti saugumą, rekomenduojama palei taką sodinti žemus dekoratyvinius krūmus (iki 1,2 m aukščio). Aukštesnius krūmus reikėtų
sodinti toliau nuo tako.

Siekiant užtikrinti saugumą, nereikėtų naudoti dizaino elementų, kurie
palengvintų patekimą į balkonus, antro aukšto patalpas ar ant tvorų
palei pastatus. Tokie elementai gali būti įlipti patogūs medžiai, suolai
ir bet kokie tvirti ar architektūriniai elementai, ant kurių būtų galima
užlipti

Apšvietimas
Kad žmonės gerai matytų aplinką sutemus, lauke būtina įrengti
tinkamą apšvietimą. Gyvenamosiose zonose negali likti neapšviestų
keliukų ar siaurų praėjimų. Gatvės žibintų nereikėtų statyti greta
medžių, nes jų lapai gali sumažinti sklindančios šviesos intensyvumą.

Kad įėjimo kontrolės veiktų sklandžiai, įėjimas padaromas stiklinis,
kad būtų galima gerai matyti. Kiemas yra privati erdvė išgrįstu
pagrindu ir apsodintas krūmais. (Šaltinis: www.ikeadesign.com)

Pusiau vieša erdvė atskirta krūmais. (Šaltinis: Nuotrauka iš:
„Muljeid Uue Kodu Päevalt“ Noole 8 elamukvartal. Ikodu
kinnisvarablogi (http://blog.ikodu.com/page/30/)

3.3 Teritorijos sustiprinimas

Vanduo

Teritorijos sustiprinimo aspektu, teritorija yra padalinta į viešą, pusiau
viešą arba privačią. Sustiprinti galima naudojant dizaino elementus.
Ribos tarp privačios ir viešosios erdvių suvokimas sukuria teritoriškumo pojūtį ir įspėja potencialius pažeidėjus laikytis atokiau.1

3.2 Įėjimo kontrolė
Įėjimo kontrolė suteikia galimybę valdyti į teritoriją atvykstančių ir
išvykstančių lankytojų srautą. Ji dažniausiai taip pat apriboja įėjimų
ir išėjimų iš teritorijos skaičių. To pasiekti galima įrengiant barjerus,
pavyzdžiui, skaidrias tvoras, vartus ar gyvatvores. Svarbu ne sukurti
neįveikiamą tvirtovę, o aiškią ir ribotą įeigą į teritoriją. Tokia įeiga suformuoja aiškų patekimo į teritoriją kelią ir apriboja patekimą pro kitas
vietas.

Kitas geras būdas sukurti viešos ir privačios teritorijos struktūrą yra
naudoti vandenį, jei tą daryti leidžia kraštovaizdžio sąlygos. Kanalai
labai aiškiai atskiria viešą ir privačią erdves, o taip pat yra saugus
barjeras, neužgožiantis vaizdo.

Be ankstesniame skyriuje aprašytų privačios erdvės sukūrimo būdų,
dizaino koncepciją atitinkančių dekoratyvinių augalų (pvz., krūmų
ar gėlių lysvių) naudojimas gali sustiprinti suvokimą, kad erdvė yra
pusiau vieša. Tokia erdvė suprantama, kaip ta, kurią galima matyti,
tačiau į kurią be leidimo patekti negalima.

Kontroliuojant įeigą pasitelkus kraštovaizdžio architektūrą, svarbu
sukurti vieną aiškų kelią iki pagrindinio pastato įėjimo, išskiriant jį
kraštovaizdžio elementais, pavyzdžiui, skulptūromis, gyvatvorėmis ar
kitais dekoratyviniais elementais.

Įėjimas ties pagrindinėmis durimis atskiriamas dekoratyviniais
augalais, kurie taip pat atlieka apsauginę funkciją ir neleidžia
lankytojams nukrypti nuo išgrįstos kiemo dalies. (Nuotrauka
iš Homeedit.com. Yra dresu http-// www.homedit.com/
modest-yet-gorgeous-front-yard)

Tvoros
Ten kur leidžiama, tarp pusiau viešų ir viešų zonų pastato priekyje bei
privačių galinių kiemų rekomenduojama statyti iki pečių siekiančias
atviras tvoras.
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Vandens kanalai sukuria puikią teritorinę struktūrą (Šaltinis:
Nuotrauka iš: Tanjing Tongren Housing Development BeijingA&S
International Desig. Futurarc 2006, 3 leidimas)
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Prižiūrėti ir kerpami augalai padidina saugumą. Nuotrauka prieš
ir po. Nuotrauka iš: Tanjing Tongren Housing Development
BeijingA&S International Desig. Futurarc 2006, 3 leidimas, „We do
it all’ lawncare website“. Yra adresu http://www. wedoitalllawncare.
com/before-after.jpg

3.4 Priežiūra
Su teritorijos sustiprinimu persidengia kitas svarbus aspektas –
priežiūra. Priežiūra – tai nuosavybės turėjimas. Prastėjanti kokybė
rodo, kad savininkai skyrė nepakankamai dėmesio, nebuvo keliami
griežti reikalavimai ir skirta nepakankamai dėmesio netvarkai. Tai taip
pat rodo, kad savininko aplinkos suvokimas yra minimalus.1

3 ATVEJO TYRIMAS
RYGOS MIESTAS32

3.5.2 Apšvietimas
Svarbu tinkamai įrengti apšvietimą, kad galimai probleminės vietos
būtų tinkamai apšviestos. Tai apima priekinius įėjimus, takus, kampus
ir laiptus. Žibintai turėtų automatiškai įsijungti nuo judesio.

Šiame projekto etape svarbu išsikelti reikalavimus būsimiems
priežiūros darbams. Sudarius detalų planą, tokius reikalavimus reikia
nurodyti reikalavimų, kuriuos būtina įgyvendinti užbaigus projekto
darbus, skyriuje.

3.5 Tikslų apsunkinimas

Rajono aprašymas
Pasirinktas gyvenamasis Rygos miesto rajonas (Ilguciems). Šį rajoną
daugiausiai sudaro daugiabučių kvartalai, keli vaikų darželiai,
mokyklos ir vienas prekybos centras. 2 analizei pasirinktos konkrečios
vietos – 1 sektorius žemėlapyje ir papildomas 2 sektorius. 2 sektorius
pridėtas dėl to, kad nurodytoje vietoje gyvenantys žmonės teigė
jaučiasi nesaugūs tam tikroje gatvėje.
Remiantis policijos duomenimis, surinktais nuo 2014 m. sausio 1
d. iki balandžio 15 d., 1 sektoriuje įvyko šie incidentai: (A) sugautas
narkomanas (du atvejai gretimuose sektoriuose); (B) du atvejai, kai
gatvėje buvo sulaikyti girti asmenys; (C) 24 vagysčių iš parduotuvių
atvejai; (D) du įsilaužimai; (E) vienas atvejis, kai buvo sugautas
gatvėje besišlapinantis vyras; (F) viena vagystė iš automobilio.

Tikslų apsunkinimas vykdomas atitinkamai suprojektuojant iš gatvės
matomas viešąsias ir pusiau privačias zonas. Kalbant apie dizainą,
reikia rinktis tokius elementus, kurie teritorijai suteiktų daugiau
saugumo. To pasiekti galima naudojant fizinius elementus, neleidžiančius patekti arba apsunkinančius patekimą į privačią zoną.
Dažnai tokie elementai sutampa su aprašytais skyriuje apie įėjimo
kontrolę.

Tinkamas apšvietimas padidina saugumą (Vintech. Yra
adresu http:// www.vintechnology.com/journal/wp-content/
uploads/2011/12/LightingPlannerIllustration.jpg).

3.5.1 Augalai

3.5.3 Vijokliniai augalai

Augalus prižiūrėti ir kirpti reikia taip, kaip aprašyta skyriuje apie
stebėjimą. Greta pastato sodinti aukštus krūmus, didelius augalus ar
medžius dideliais lapais yra nesaugu. Tokiose vietose galima lengvai
pasislėpti.

Vijoklinius augalus ant pastatų sienų ar kitų paviršių rekomenduojama
naudoti, jei tokiose vietose yra pasitaikę išpaišymo atvejų.

3.5.4 Žvyro naudojimas
Vienas iš būdų apsaugoti pastato aplinką yra žvyro naudojimas. Einant
žvyru girdisi garsus girgždantis garsas.1 Kad teritorija išliktų estetiškai
patraukli, tas pačias medžiagas rekomenduojama naudoti įvairiose
vietose, kad būtų sukurtas atitinkamas stilius. Dėl to, dekoratyvinį
žvyrą galima pilti įvairiose vietose visoje teritorijoje, pavyzdžiui,
lysvėse, neplačia juosta aplinka pastatą arba po langais ir įėjimais.

Įsilaužimo vieta:

Nurodytoje teritorijoje kilusios problemos ir įvykę incidentai
1 zonoje yra apie dešimt daugiabučių namų ir aštuoni mažesni namai,
dvi mokyklos, vienas vaikų darželis, du prekybos centrai, pašto
skyrius, nedidelis kazino, turgus (prie prekybos centro), baras bei
saugoma automobilių stovėjimo aikštelė. Vis dėlto, netoli abiejų vietų
yra įrengti socialiniai būstai.

Įsilaužimo vieta (šaltinis: „Google maps“).

2 zonoje yra garažai, sena gamykla, keli daugiabučiai namai ir
tramvajaus stotelė. 1 zonoje gyvenantys žmonės, išlipę tramvajaus
stotelėje turi pereiti 2 zoną, kad pasiektų savo namus.

Vagystės iš automobilio vieta (šaltinis: „Google maps“).

32 pastaba.CPTED kurso leidiniai, 2015
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Pagrindinės suinteresuotosios šalys

Remiantis policijos duomenimis, surinktais nuo 2014 m. sausio 1 d. iki
balandžio 15 d., 2 sektoriuje įvyko šie incidentai: (E) vienas atvejis, kai
buvo sugautas gatvėje besišlapinantis vyras.

•

Savivaldybė

•

Verslo organizacijos – parduotuvės, automobilių stovėjimo
aikštelės, kazino, barai

•

Butų savininkai (arba jų atstovai)

•

Pašto skyrius

•

Policijos departamentas

Remiantis pastebėjimais, sudarytas tamsių vietų žemėlapis.

•

Mokyklos

Juoda spalva pažymėtos vietos rodo visiškai tamsias 1 zonos vietas.
Šioje vietoje gyvenantys žmonės yra priversti eiti pro šią neapšviestą
vietą, jei nori patekti į netoliese esantį prekybos centrą. Nė vienas
pėsčiųjų šaligatvis nėra apšviestas.

•

Garažų savininkai

2 zonoje jokių kitų incidentų ar nusikaltimų neužregistruota, tačiau
žmonės pranešė, kad jiems buvo neramu eiti šia gatve. Galima
priežastis galbūt yra ta, kad šioje gatvėje nėra pabėgimo vietų. Viena
visos gatvės pusė yra plytų siena, o kita – garažai.

Teritorija greta žaidimų aikštelės yra išpaišyta grafi. Žaidimų aikštelė
tamsiuoju paros metu nėra apšviečiama.

Galimi sprendimai
Analizuojant teritoriją, išskirti du galimi poreikiai:

1. Investicijos į aplinką (vaikų žaidimų aikštelės
atnaujinimas ir grafičių problemos sprendimas)
Gerai apšviesta teritorija tik su viena neapšviesta vieta (šaltinis:
„Google maps“).

Balta gatvė – gatvė, kurioje neužregistruota jokių incidentų ar
nusikaltimų, tačiau kurioje žmonės jaučiasi nesaugiai (šaltinis:
„Google maps“).

Nurodyta vieta tamsiuoju paros metu
Nurodyta vieta buvo stebima naktį, siekiant identifikuoti galima
problemas tamsiuoju paros metu. Patruliai pamainą pradėjo 00:25,
o baigė 01:25. Šiuo laikotarpiu vieta buvo rami, gatve praėjo apie
dvidešimt žmonių (visi vyrai). Vienas iš jų buvo girtas.

Žaidimų aikštelė Cementa gatvėje (CPTED nuotrauka)

2. Apšvietimo problemos nakties metu

Žaidimų aikštelė Cementa gatvėje (CPTED nuotrauka)

Patruliuojant pastebėta, kad visi pagrindiniai keliai yra apšviesti. Vis
dėlto, takai tarp daugiabučių buvo tamsūs ir neapšviesti.

Figure 7. Area prie
near Balta
iela illustrating
areas in this neighbourhood.
Teritorija
Balta
gatvėsthe
sudark
tamsiomis
vietomis šiame rajone.

Main stakeholders
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Į parduotuves einantys žmonės turi keliauti neapšviestais takais.
Jiems tenka kirsti tamsias zonas (pažymėtos žalios spalvos apskritimais) arba apeiti ilgą kelią aplinkui, kad patektų į prekybos centrą
„IKI“.

Vaikų žaidimų aikštelė buvo įrengta dar sovietiniais laikais (jos viena
pažymėta žalios spalvos apskritimu) ir šiuo metu ji yra beveik visiškai
sugriuvusi. Ši vieta nebuvo naudojama pagal paskirtį, o šiuo metu yra
visai nenaudojama. Netoliese yra saugoma automobilių stovėjimo
aikštelė.
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4. BENDROJI
ERDVINIO
PLANAVIMO
APŽVALGA
Vieta tarp daugiabučių su takais ir neapšviestos vietos.

MARTINA PROOSA

Nors šiose vietose apie nusikaltimus nepranešta, žmonės
nesijaučia saugūs. Tunelis iki prekybos centro taip pat tamsus
(CPTED nuotrauka).

Erdvinio planavimo esmė – sukurti pagrindą subalansuotai ir tvariai
žmonių aplinkai. Šiuo tikslu yra rengiami erdvių planai. Erdvinio
planavimo procesas yra viešas klausimas, todėl siekiant sukurti
erdvių planus reikia spręsti interesų konflikto atvejus dėl erdvės
panaudojimo.

nurodomi erdvės plėtros tikslai, aprašoma erdvės plėtros analizė bei
pateikiami planavimo sprendimų aprašymai ir pagrindimai.

Kitaip tariant, kartu su suinteresuotomis šalimis viešai parengti erdvių
planai sukuria sąlygas žemės panaudojimui ir statyboms tais
atvejais ir tose vietose, kuriose parengti planą yra privaloma. Kaimo
vietovėse, kuriose gyventojų yra mažiau, statybas galima vykdyti
neturint šio plano.

CPTED principai Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos teisiniuose
aktuose nenurodomi, todėl šiose šalyse CPTED reikalavimų laikytis
neprivalu. Planavimo proceso metu galima vadovautis tarptautiniais
standartais.

Erdvinio planavimo principai daugelyje šalių yra panašūs, tačiau tam
tikros taisyklės priklauso nuo šalies, kultūros, politikos ir kitų sąlygų.

Kai kurie su CPTED susiję reikalavimai yra įtraukti į Olandijos statybų
kodeksą. Čia pateikiamos taisyklės dėl saugių durų ir langų bei
apšvietimo greta pagrindinių durų. Šių reikalavimų būtina laikytis
statant naujus gyvenamuosius pastatus arba renovuojant senus.
Daugiau informacijos rasite 2 priede.

Bendra visoms šalims savybė yra ta, kad planavimas vyksta
keliais lygiais – tiek valstybiniu, tiek vietinės savivaldybės lygiu.
Valstybinio lygio planuose sukuriama platesnė šalies arba regiono
erdvių plėtros vizija. Savivaldybės lygmens planuose daugiau
dėmesio skiriama konkrečioms žemės panaudojimo problemoms, o
išsamiuose planuose visas dėmesys skiriamas bendrai vietinės savivaldybės teritorijai. Parengiami žemės sklypų detalūs planai.
Erdvės planas yra dokumentas, parengiamas vykdant planavimo
procesą. Erdvės planą sudaro tekstas ir techniniai brėžimai, kurie
vienas kitą papildo ir sudaro vieną visumą. Erdvės plano tekste
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Teritorinis planavimas

5. DALYVAVIMO
PLANAVIMO IR SU
SAUGUMU SUSIJUSIŲ
PASIŪLYMŲ TEIKIMO
PROCESE BŪDAI

Intervencijos lygis

Statinio dizainas ir jo santykis su aplinka

Savininkai / būsimi gyventojai, kūrėjai, architektai, statytojai

2

Naujo objekto
projektavimas

Parengti viešųjų erdvių prie statinių viziją; skatinti vietos
gyventojų atpažinimą; aiškiai apibrėžti privačią ir viešą erdvę;
veikla pirmame aukšte; durininkas; pėsčiųjų takai; automobilių
stovėjimo aikštelių vietos (vengiant požeminių aikštelių) ir
dizainas; valdymas ir priežiūra projektavimo etape

Savivaldybė, apskrities taryba, vietinės spaudimą darančios
grupės, policija, architektai ir planuotojai, eismo departamentas,
viešojo transporto įstaiga, viešųjų paslaugų teikėjai, turto
valdytojai

3

Naujo objekto planavimas

Kontroliuoti statinių skaičių; pristatyti mišraus naudojimo
galimybę; miesto tekstūrų, formų ir statinių tipų vientisumas;
gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų vientisumas, parkų bei mokyklų
formų ir vietų kontrolė; pirmojo aukšto veiklos plėtra

Savivaldybė, apskrities taryba, vietinės spaudimą darančios
grupės, policija, architektai ir planuotojai, eismo departamentas,
viešojo transporto įstaiga, viešųjų paslaugų teikėjai, turto
valdytojai

4

Naujos infrastruktūros
planavimas

Vengti barjerų ir anklavų; išlaikyti pėsčiųjų srauto vientisumą;
sukurti aiškią viešojo transporto sistemą.

Savivaldybė, apskrities taryba, vietinės spaudimą darančios
grupės, policija, architektai ir planuotojai, eismo departamentas,
viešojo transporto įstaiga, viešųjų paslaugų teikėjai, turto
valdytojai

Vietos planavimas

ANDRES LEVALD

1. Gyvenamieji rajonai D1

5.1 Įvadas į planavimo procesą ir
dokumentus

2. Mokyklos ir jaunimo centrai D2

Urbanizuotose vietose apsaugą ir saugumą padidinti galima tiek
senose, tiek naujai suplanuotose aplinkose. Miesto planavimas
turi įtakos įvairių tipų nusikaltimams bei nusikalimų baimei, nes
šis procesas gali paveikti žmonių, pavyzdžiui, nusikaltėlių, aukų,
gyventojų ar policijos elgesį bei jų požiūrį, pasirinkimus ir jausmus.40

4. Prekybos vietos D4

Pagrindinės šalys

Naujo statinio
projektavimas

Nurodomi teritorijos apgyvendinimo sistemos erdvinės plėtros
principai bei kryptis, o taip pat suteikiama galimybė parengti išsamius
kaimo vietovių bei miestų planus.

Išsamaus planavimo lygmenyje galima išskirti aštuonis miesto
aplinkos tipus nusikalstamumo prevencijos prasme. Kiekvienam
tipui priskiriama tam tikra priemonių grupė, skirta užkirsti kelią nusikalstamumui, pasitelkiant miestų planavimą bei statinių dizainą (žr.
4 priede).

Veiksmų pavyzdžiai

1

3. Komerciniai, pramoniniai pastatai ir biurai D3

5. Parkai ir bendri kiemai D5

Kiekviena intervencija sukurtoje aplinkoje daro fizinę ir socialinę įtaką
gretimai aplinkai. Dėl to, siekiant sušvelninti pokyčių įtaką, būtina imtis
tam tikrų veiksmų. Erdvinio planavimo tipai ir dizainas kelia atskirtus
tikslus, strategines perspektyvas ir visuotinio taikymo lygius. Dėl to,
sukurtos aplinkos dizainui kuriamos unikalios užduotys. Erdvinio
planavimo tipai įprastai skirstomi į nacionalinio, teritorinio ir vietinio
lygio, kaip aprašyta 3 priede.

6. Laisvalaikio centrai D6

Vertinamą sritį reikia priskirti naujos arba senos vietos klasei. Naujos
teritorijos atveju yra tik planas. Šių skirtumų pasekmės siekia:

7. Viešasis transportas ir automobilių statymo vietos D7

•

naują aplinką (= naują projektą): priemonę: nusikalstamumo
vertinimą. Nusikalstamumo ir nusikaltimų baimės ypatumus
įvertinti galima tik taikant teorijas arba patirtį ir sukauptas žinias
iš kitų rajonų ar projektų, panašių į naujos aplinkos planą; tokią
nusikalstamumo analizę (ex ante) reikia vadinti nusikalstamumo
vertinimu (išankstinis problemų, kurios gali įvykti įgyvendinus
planą ateityje nustatytoje teritorijoje, vertinimas).

•

senas aplinkas: priemonė: nusikaltimų apžvalga. Nusikalstamumo
ir nusikaltimų baimės ypatumus galima išanalizuoti realiose
situacijose, vadovaujantis nusikaltimų statistika, apklausomis,
saugumo patikromis, gyventojų, lankytojų ir profesionalų (policijos
pareigūnų, parduotuvių savininkų ir kt.) patirtimis, nuomonėmis,
pastebėjimai ir interviu su aukomis ir (arba) nusikaltėliais informacija. Senoje vietoje tokią nusikaltimų analizę (ex post) reikia
vadinti nusikaltimų apžvalga (nusikaltimų, įvykusių apibrėžtoje
senoje (miesto) teritorijoje ar rajone, vertinimas).

8. Miestas arba miesto centrai bei viešos erdvės D8
Detaliame plane turi būti pateikiami reikalavimai bei sąlygos užkirsti
kelią nusikalstamai veikai, kuri atitinka minėtus miesto aplinkos tipus
bei nurodomos atitinkamos priemonės.

Statinių projektavimas

Nacionalinis planavimas

Tuose lygiuose, kuriuose galima imtis sukurtos aplinkos saugumo
didinimo veiksmų, yra mažiausiai keturi papildomi lygiai, tiesiogiai
susiję su miesto planavimu ir dizainu (CEN/TR 14383-2:2007, žr. 1
lentelėje).

Visos šalies erdvės plėtros strategija turi būti paremta urbanizacijos
sistemos vizija, užtikrinančia aukštos kokybės gyvenamąją aplinką,
kurioje būtų saugu.

pasirinkimo, siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui. Vertinant nusikalstamumą naujose aplinkose arba peržiūrint nusikaltimus senose,
reikia išanalizuoti tiek nusikaltimų modelius, tiek vietos patrauklumą
nusikalstamai veikai. Nesaugumo jausmą vertinti sunku. Dažnai tenka
naudoti visų tipų informaciją ir apklausas, kad pavyktų identifikuoti
dalyvius, galinčius turėti įtakos nesaugumo jausmui bei nustatyti
konkrečias vietas, kuriose toks nesaugumas jaučiamas. Miesto planavimas ir projektavimas tiesioginės įtakos nusikaltimų baimei neturi,
tačiau nerimo nekelianti aplinka padeda sumažinti baimės jausmą.
Policija, būdama įstatymų sergėtoja, privalo užtikrinti, kad būtų
laikomasi įstatymų, kad jie patys greitai reaguotų į avarines situacijas
ir gebėtų greitai išspręsti iškilusias realias problemas. Kalbant apie
šiame vadove pateiktus principus, policija privalo matyti ir reaguoti
į potencialias problemas, dar prieš joms atsirandant. Šis metodas
yra susijęs su prevencija aplinkoje, o jo tikslas – neleisti nusikaltimui
įvykti. Vertinami visi tiriamos aplinkos dalyviai, kurie gali turėti kokios
nors įtakos nusikalstamai veikai.

Vertinant naujos aplinkos nusikalstamumą, reikia atsižvelgti į gretimuose rajonuose įvykusius nusikaltimus. Senai ar naujai vietai įtakos
turinčių problemų atpažinimas ir suklasifikavimas yra pagrindiniai
etapai link tinkamų strategijų bei planavimo ir dizaino priemonių
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Kaip ir daugelio su miestu susijusių problemų atveju, nusikalstamumo
prevencija, pasitelkiant miestų planavimą ir dizainą, gali būti labai
sudėtingas dalykas dėl to, kad:
•

tam reikia skirtingo tipo žinių;

•

tai vienu metu veikia skirtingas institucijas (planavimo biurus, socialines tarnybas, policiją, priežiūros tarnybas ir kt.);

•

tam reikia bendradarbiavimo tarp skirtingų sprendimus priimančių
šalių (valdžios institucijų, privačių investuotojų ir kt.).

•

užtikrintą prieinamumą ir anklavų vengimą;

•

prieinamumą (orientacija, vieta judėti, alternatyvūs maršrutai,
ribota prieiga neįgaliotiems asmenims);

•

judrumo kūrimą (maišymo funkcijos ir veikla, patrauklaus
išdėstymo kūrimas);

•

teritoriškumą (žmonių kiekis, aiškios viešos ir privačios zonos,
skirstymas skyriais);

•

mišrios būsenos pristatymą (socialinių ir ekonominių grupių
maišymas, izoliacijos ir atskyrimo vengimas);

•

patrauklumą (spalvos, medžiagos, apšvietimas, triukšmas, kvapai,
gatvės baldai);

•

atitinkamo miesto tankumo kūrimas, kad būtų užtikrintas judrumas
ir natūralaus stebėjimo galimybės (nuolatinis stebėjimas);

•

tvirtumas (medžiagos, pavyzdžiui, gatvės baldų ir tvorų).

•

fizinių barjerų (dėl infrastruktūros ir kt.) vengimas bei nenaudojamos žemės.

Šios strategijos skirtos pagelbėti nustatant mąstą, funkciją bei
maišant funkcijas taip, kad jos paskatintų judrumą, socialinę kontrolę,
susidomėjimą ir nuosavybės jausmą. Pritaikius šias strategijas apsaugoma esama miesto struktūra (t. y. pažeidžiama gatvių struktūra,
funkcijos ir socialiniai tinklai). Kuriant naujus objektus, šios strategijos
sukuria sąlygas formuotis socialiniams tinklams ir kuo greičiau kurti
naujas miesto struktūros dalis. Taikant planavimo strategijas, didelius
pastatų kompleksus (kurie viduje gali būti saugūs ir apsaugoti)
pavyksta apsaugoti nuo izoliacijos. To pasiekti galima šių kompleksų
fiziškai neatskiriant nuo jų aplinkos, t. y. neįrenginėjant didelių,
aptvertų automobilių stovėjimo aikštelių arba vaikščioti neskirtų zonų
aplink juos.

5.2 Su saugumu susijusių pasiūlymų
priėmimas: į ką reikėtų atsižvelgti?
Nusikalstamumo prevencija yra neatsiejama strateginio viso kuriamos
aplinkos planavimo ir projektavimo proceso dalis. Jos negalima
atskirti. Kad projektas būtų efektyviausias ir ekonomiškiausias,
apsaugos, saugumo ir CPTED priemones geriausia taikyti projekto
pradžioje.
Miesto planavimas ir projektavimas yra bendrojo pobūdžio koncepcija. Ji apima ne tik faktinius projektavimo darbus, kuriuos atlieka
architektai ir miestų projektuotojai, bet ir planavimo darbus. Šie darbai
atliekami prieš pradedant projektuoti. Įgyvendinus projektą prasideda
valdymo darbai.

Šiuo atveju pavyzdžiu galėtų būti prekybos vietų sukūrimas. Planavimo
strategijos skatina kurti gerai integruotas, atviras pardavimų vietas, o
ne izoliuotus prekybos centrus.

Išskiriami trys strategijų tipai:
•

miesto planavimo strategijos;

•

miesto projektavimo strategijos;

•

valdymo strategijos.

5.2.2

Su nusikalstamumo prevencija susijusios projektavimo strategijos
apima šiuos dalykus:

Naujoms teritorijoms ir rajonams svarbiausios yra planavimo ir projektavimo strategijos, o senoms teritorijoms – valdymo strategijos.

5.2.1

Miesto planavimo strategijos

Su nusikalstamumo prevencija susijusios planavimo strategijos apima
šiuos dalykus:
•

Miesto projektavimo strategijos

•

išplanavimą (miesto struktūros, pėsčiųjų bei dviračių takų
vientisumas);

•

konkrečias veiklos vietas;

•

grafikų koordinavimą,
stebėjimą;

•

matomumą (apžvalga, matomumas tarp būstų ir viešų erdvių,
apšvietimas ir kt.);

siekiant

užtikrinti

nuolatinį

natūralų

Tikslų apsunkinimas: fizinė apsauga ir projektas, skirtas labiau apsaugoti statinį ar erdvę, kad į ją būtų sunkiau patekti ar apgadinti.
Tai pats efektyviausias reagavimas į nusikaltimą: padaryti taip, kad
nusikaltėliui būtų fiziškai sudėtinga atlikti nusikalstamus veiksmus,
pavyzdžiui, naudojant spynas, varžtus, grotas, duris ar vartus (viduramžių tvirtovės metodas). Šis principas yra įėjimo kontrolės dalis.
Konstruktyvaus panaudojimo skatinimas: šis principas yra susijęs
su aplinkos, kuri padidina tikimybę, kad teisėti naudotojai naudosis
tokia vieta, kūrimu. Toks „geresnis naudotojų derinys“ taip pat yra
labai svarbus, pavyzdžiui, minios valdymui: maišyta žmonių masė
(seni arba jauni, vyrai arba moterys) dažnai yra labiau atsipalaidavę ir
kelia mažesnį pavojų nei, pavyzdžiui, vien jaunų vyrų grupė.

Šios strategijos skirtos sukurti sąlygas socialinei kontrolei, natūraliam
stebėjimui, nuosavybės bei priklausymo kažkam jausmui. Projektavimo strategijos papildo planavimo strategijas.
CPTED naudoja šešis (6) persidengiančius principus: natūralų
stebėjimą, natūralią įėjimo kontrolę, teritoriškumą priežiūrą, tikslų
apsunkinimą ir konstruktyvaus naudojimo skatinimą.

Iš esmės nėra nė vienos miesto dalies, kuri taikytų savireguliavimo
metodą; daugeliui miesto dalių reikia tam tikro lygio profesionalaus
stebėjimo ir priežiūros paslaugų. Pagrindiniai fizinės aplinkos elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti yra:

Teritoriškumas apima strategijas, kurios yra sukurtos taip, kad paskatintų erdvių nuosavybės jausmo atsiradimą ir taip palengvintų įsibrovėlių atpažinimą, nes jie toje vietoje atrodytų kaip nepritampantys.
Nuosavybę išreikšti galima ženklais, tvoromis, šaligatvių danga, meno
dirbiniais ar gėlėmis atskiriant viešąsias, pusiau viešas ir privačias
erdves.
Natūralus stebėjimas – tai vietų, kuriose nusikaltėliai nenorėtų
būti pastebėti, stebėjimas; stebint gatves (pavyzdžiui, pro langus ar
tinkamai apšvietus teritoriją), sumažėja nusikaltimų rizika, sumažėja
sąžiningų gyventojų bei lankytojų baimės jausmas, o taip pat
sumažėja stebėjimo kamerų poreikis.
Natūrali įėjimo kontrolė fizinę apsaugą ir veiklos priemones papildo
sienomis, tvoromis, grioviais ar netgi gyvatvorėmis, taip apibrėžiant
teritorijos ribas, pažymint teisėtiems gyventojams ir lankytojams
skirtus įėjimus bei sumažinant įėjimo vietų ir pasitraukimo maršrutų
skaičių.
Priežiūra yra esminis matomumo užtikrinimo elementas. Tik taip užtikrinamas fizinių elementų saugumas bei sukuriamas rūpinimosi ir
nuosavybės pojūtis. CPTED principai didina veiklos ir techninės bei
fizinės apsaugos būdų efektyvumą, o taip pat sumažina įrangos ir
veiklos sąnaudas. Būsimos priežiūros klausimus reikia apsvarstyti
ankstyvuose projekto etapuose.

bendrosios vietos ir žemės panaudojimo ypatybės;

•

miesto forma ir apgyvendinimas;

•

atvirų vietų ir žalių zonų ypatybės;

•

santykis tarp viešų, pusiau viešų, privačių ir pusiau privačių erdvių;

•

vietos prie gatvės ir įėjimai į pastatus;

•

viešojo transporto maršrutai ir stotelės;

•

eismo srautai ir stovėjimo vietos;

•

pėsčiųjų ir dviratininkų eismas;

•

veikla apatiniuose aukštuose ir grafikai;

•

veikla viršutiniuose aukštuose;

•

viešasis ir privatus apšvietimas viešose erdvėse;

•

miestų nykimas ir apleistos žemės;

•

priežiūros lygis (CEN/TR 14383-2:2007, 16 psl.)

Planavimo etapas apima ir sprendimų priėmimą dėl infrastruktūros
išdėstymo; daugeliu atveju keliai ir transporto maršrutai suskaido

atsižvelgimą į esamas socialines ir fizines struktūras;
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5.3 Intervencijos galimybės

miesto struktūrą, sukuria izoliuotas zonas arba nenaudojamas vietas,
kurias tampa sunku kontroliuoti.
•

Naujo objekto ar teritorijos struktūra bei gatvių išdėstymas turi būti
toks, kad neatsirastų jokių miesto anklavų.

Intervencijai įvykdyti yra keletas galimybių bei laikų.

•

Kad projektą integruoti į miestą, labai svarbu turėti gerą prieigą
prie viešojo transporto.

5.3.1 Teisinis metodas

•

Lėtas ir vidutinio greičio eismas yra vienas iš būdų stebėti gatves,
kurios, būdamos dinamiškos, aiškiai atbaido nuo nusikaltimų.

During the preparation process of official planning there are legally-guaranteed proceedings that will endeavour to uncover all interested parties and will also consider their proposals.

Siekiant geresnių nusikalstamumo prevencijos, planavimo bei
projektavimo rezultatų, reikia vengti apleistų vietų atsiradimo (be
žmonių), neaiškios paskirties ir paslėptų vietų, nes tokiose vietose
dažnai įvyksta vandalizmo atvejai ir kiti nusikaltimai. Būtina pasirūpinti
tokių vietų saugumu.

Oficialaus planavimo proceso metu taikomos teisinės procedūros,
kuriomis siekiama atskleisti visas suinteresuotas šalis ir atsižvelgti į
visus jų pasiūlymus.
1. Bendradarbiavimas rengiant planus. Labai svarbu, kad vietos vyriausybės, kurdamos planavimo komisiją ar patvirtintas vadovavimo
arba darbo grupes, įtrauktų policijos atstovus. Taip jos galės atsižvelgti į visus su saugumu susijusius aspektus. Vietos policijos
pareigūnai gali išreikšti savo norą dalyvauti ir gali paskirti kompetentingus atstovus.

Vientisas miesto tinklas ir aiškus viešųjų erdvių išdėstymas gerina
naudotojų susiorientavimo galimybes bei didina saugumo jausmą.
Pėstiesiems skirtų vietų ir takų matymas iš aplinkinių pastatų bei
gatvių prisideda prie nusikalstamumo prevencijos bei saugumo
jausmo. Aiškiai atskyrus viešąsias ir privačias erdves užtikrinamas sklandesnis erdvių valdymas.

2. Remiantis įstatymais, vietinės vyriausybės yra atsakingos už viešų
diskusijų organizavimą, kad pradinius planavimo principus kartu su
pirminiais planais bei potencialia išsamaus plano įgyvendinimo įtakos
apžvalga būtų galima pristatyti visuomenei.

„Jei savo dėmesį nuo privačios erdvės apsaugos perkeltume
ties bendro saugumo suvokimu vaikštant viešose erdvėse, tarp
miesto gyvenimo stiprinimo ir troškimo jaustis saugiai pastebėtume
akivaizdų ryšį.“ (Gehl, J, „Cities for People“ (Žmonių miestai), 2010,
98 psl.).

3. Viešas planų pristatymas. Kol planas yra vertinamas viešai, suinteresuotos šalys turi prieigą prie visos medžiagos ir informacijos,
susijusios su planu, kurio rengimą administruoja apskrities viršininkas
arba vietos vyriausybinė institucija. Tokia vieša prieiga suteikiama
minėtų vyriausybinių institucijų darbo valandomis. Kol planas
nagrinėjamas viešai, kiekvienas turi teisę pateikti savo siūlymus ir
prieštaravimus.

„Pereinamąsias zonas tarp privačių ir viešųjų erdvių būtina aiškiai
nustatyti, kad būtų aišku, kas yra privatu, o kas yra vieša.“
„Viešos erdvės pabaigimą ir visiškai privačios arba pusiau privačios
erdvės pradžią galima atskirti grindinio architektūros pakeitimu,
kraštovaizdžio pakeitimu, baldais, gyvatvorėmis ir tentais. Pereinamąsias zonas taip pat galima atskirti skirtingų aukščių zonomis ir
laiptais, užtikrinant būtiną sąlygą svarbiai švelnių kampų funkcijai,
siejančiai vidų ir išorę, privačią ir viešą erdvę. Tik aiškiai atskyrus
erdves, privačioje zonoje galima užtikrinti atitinkamą apsaugos
laipsnį, kurio žmonėms reikia, kad galėtų bendrauti su kitais ir įsilieti į
miesto gyvenimą.“ (Ibid, 103 psl.).

Papildomai:
1. Visi turi teisę teikti siūlymus dėl miesto planavimo, o vietos vyriausybė
turi turėti galimybę priimti, registruoti, analizuoti, apsvarstyti ir atsižvelgti į tokius pasiūlymus vėlesniame darbų etape. Visame erdvės
planavimo procese dalyvauti ir gauti susijusią informaciją galima
pasinaudojant technologiniais sprendimais (pavyzdžiui, apsilankius
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adresu https://rpis.andmevara. ee/; http://www.tallinn.ee/est/ehitus/
Planeeringute-register-2; http://ksv.hel.fi/keskustelut/ ir kt.)

Išskiriamos trys didelės suinteresuotų asmenų kategorijos:
•

savininkai ir perkančiosios organizacijos;

2. Elektroninės informacijos ir interneto amžiuje, informacija apie
erdvės planavimą per atvirojo kodo elektronines sistemas turi būti
lengvai prieinama kiekvienam. Ji turi būti pateikiama lengvai keičiama
forma bei tokiu formatu, kokį galėtų naudoti ne ekspertai.

•

specialistai, kurie konsultuoja projekto vykdymo metu;

•

gyventojai ir naudotojai.

Pagrindiniai prie planavimo proceso prisidėti galintys dalyviai yra:
3. Šiuo metu galima naudoti naujas technologines galimybes,
leidžiančias pastabas ir pasiūlymus persiųsti labai greitai (pavyzdžiui,
naudojant mobiliesiems įrenginiams skirtą programėlę „Anna teada“:
http://kov.riik.ee/annateada/ ir kt.). Viešojo planavimo priemonių
aprašymas pateikiamas 3 priede.
4. Vietos policija privalo nuolat bendradarbiauti ir kalbėtis su administracinėmis institucijomis bei pateikti savo išvadas ir susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su miesto planavimu bei projektavimu.

•

projektuotojai ir planuotojai: miestų planuotojai, architektai,
kraštovaizdžio architektai, transporto ir eismo inžinieriai, civiliniai
inžinieriai;

•

policija ir apsaugos įmonės: nusikalstamumo prevencijos, aukų
paramos skyrių pareigūnai, privačios apsaugos įmonės ir konsultantai bei draudimo bendrovės;

•

socialiniai darbuotojai: socialiniai konsultantai, konfliktų
sprendimo tarpininkai, kraštutinių grupių konsultantai, narkomanų
konsultantai;

•

sociologai, psichologai ir tyrimų konsultantai.

5.3.2 Strateginis metodas
Iš visuomenės planavimo procese dalyvauja (asmenys ir (arba)
organizacijos):

Vis dėlto, patys efektyviausi yra sisteminiai metodai ir atitinkamos
strategijos, taikomos miesto planavimo procese bei projektavimo
standartai dėl nusikalstamumo prevencijos (CEN/TR 14383). Policija
privalo skatinti šių standartų taikymą bei aktyviai dalyvauti susijusioje
praktinėje veikloje. Reikia nepamiršti, kad saugi gyvenamoji aplinka
yra bendras visuomenės kūrinys ir policija čia nėra vienintelis
veiksnys.
Atlikus nusikaltimų peržiūrą arba nusikalstamumo vertinimą ir identifikavus su nusikaltimais susijusias konkrečios vietos problemas,
galima nustatyti prevencinės veiklos tikslus bei uždavinius. Nustačius
tikslus, reikia pasirinkti atitinkamas strategijas, kad šiuos tikslus
pavyktų įgyvendinti. Kad strategijas pavyktų pritaikyti, jas reikia
paversti koordinuotų veiksmų ir priemonių rinkiniu. Vis dėlto, šie
veiksmai ir priemonės priklauso nuo vietinio konteksto, kultūrinių
tradicijų ir sukauptos patirties. Veiksmai ir priemonės priklauso nuo
konkrečios vietos.

•

vietoje gyvenantys žmonės (gyventojai);

•

vietoje dirbantys žmonės (parduotuvių savininkai, vietiniai verslininkai, vietinės įmonės ar paslaugas teikiančios įmonės,
pavyzdžiui, apšvietimo, transporto, atliekų tvarkymo, valymo,
viešųjų erdvių (parkų, gatvių, stovėjimo aikštelių) priežiūros, parduotuvių darbuotojai, socialiniai darbuotojai, gydytojai, mokyklų
direktoriai, mokytojai, su projektu susijusiame mikrorajone
dirbantys specialistai);

•

kiti naudotojai: kiti žmonės, kurie erdve ar su projektu susijusiu
mikrorajonu naudojami nebūdami gyventojais.

Svarbiausias policijos partneris yra už plėtros leidimų išdavimą
naujose ir (arba) senose aplinkose atsakingos institucijos, kurios yra
vadinamos „atsakinga institucija“ (AI).
AI yra įsipareigojusi siekti užkirsti kelią nusikalstamumui ir nusikaltimų
baimei, pasitelkiant miesto planavimą bei projektavimą:

Pirmiausia reikia surasti reikiamus partnerius. Ypatingą dėmesį reikia
skirti dialogui su konsultuojančiais partneriais, nes jie yra galutiniai
veiklos naudotojai.

a. informuojant apie saugumo ir apsaugos reikalavimų laikymosi
svarbą;
b. sukuriant saugumo ir apsaugos politiką;
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c. atliekant nusikaltimų apžvalgas esamose aplinkose ir vertinant
nusikalstamumą naujose;

•

d. užtikrinant, kad bendrieji saugumo ir apsaugos tikslai būtų susiję
su atitinkamomis taisyklėmis, jei tokios yra sukurtos;

Kad darbo grupė tinkamai funkcionuotų, galima taikyti integruotos
arba specializuotos veiklos metodus.

e. apibrėžiant sritis, kurioms galioja šiame dokumente pateiktos
procedūros;
f.

įgyvendinti ir vykdyti misijos apibūdinimo (dar vadinamo
„įgyvendinimo sąlygomis“) reikalavimus, kaip tą daryti nurodo atsakinga institucija.

5.3.3 Integruotasis metodas

teikiant techninę pagalbą vykdant saugumo ir apsaugos politiką;

g. užtikrinant išteklių prieinamumą.

Įprastame naujos arba senos vietos planavimo procese dalyvaujanti
darbo grupė, kurią reikia praplėsti įtraukiant saugumo, apsaugos ir
nusikaltimų prevencijos arba mažinimo srityje besispecializuojančius
specialistus: policijos pareigūnai, saugumo rizikos vertinimo specialistai, socialiniai darbuotojai ar kai kurie gyventojai.

Rekomenduojama sukurti techninę struktūrą, kuri padėtų vykdyti nusikalstamumo prevencijos politiką.
Kuriant naują projektą naujoje aplinkoje arba pertvarkant projektą
senoje, atsakinga institucija turi inicijuoti procesą, skirtą įgyvendinti
tos pačios atsakingos institucijos suformuluotus saugumo ir apsaugos
tikslus.

5.3.4 Specializuotasis metodas
Atskira darbo grupė, kuri specializuojasi nusikalstamumo ir nusikaltimų baimės prevencijoje bei mažinime, pasitelkiant miestų
planavimą, projektavimą ir priežiūrą. Šios grupės paskirtis – patarti (ir
daryti įtaką) planuotojams arba projektuotojams, kūrėjams arba statytojams ir (arba) pareigūnams.

AI turi paskirti savo atstovą, kuris be kitų savo pareigų turėtų būti atsakingas už:
a. užtikrinimą, kad procese imamasi reikiamų veiksmų (žr. 1 pav.), kad
jie yra įgyvendinami ir palaikomi;
b. informavimą apie proceso eigą kitiems atsakingos institucijos
nariams.

Darbo grupė, pagal misijos aprašymą, turi peržiūrėti nusikalstamumo
prevencijos ir baimės mažinimo rezultatus arba įvertinti šias sritis
ateičiai.

Reikia sukurti daugiadisciplininę darbo grupę (DG) (jei ji dar nėra
sukurta kitu tikslu) ir į projekto vykdymo procesą įtraukti suinteresuotų
organizacijų atstovus.

Apžvalga arba vertinimas turi apimti:

Ši darbo grupė turi sukurti, o vėliau ir įgyvendinti misijos apibūdinimą
(kitaip vadinamą „įgyvendinimo sąlygomis“), kaip tą daryti nurodo atsakinga institucija. Tokios grupės uždaviniai yra:

c. Susijusios išlaidos.
d. Numatomas pasiūlytų priemonių poveikis.
e. Neatitikimai, kurie gali iškilti bei potencialūs pavojai ir rizikos,
kurios gali atsirasti nesilaikant vieno ar kelių reikalavimų.
Darbo grupė planą turi pateikti atsakingai institucijai bei visoms suinteresuotoms šalims.
Atsakinga institucija turi nuspręsti:
•

kurias strategijas bei priemones reikia įgyvendinti;

•

arba kuriuos plano aspektus reikia detaliai išdėstyti darbo grupei;
šiuo atveju darbo grupė ir (arba) projekto šalininkai privalo
atlikti papildomus darbus, o atsakinga institucija privalo pateikti
adaptuotą tikslią ir reikalavimų versiją

Priėmus galutinį sprendimą dėl strategijų ar priemonių, jas reikia
įtraukti į galutinę sutartį tarp visų suinteresuotų šalių. Šioje sutartyje
turi būti nurodyta:
kas ką daro (kiekvienos susijusios šalies atsakomybė);

•

grafikas;

b. fizinės aplinkos dalyvių, kūrimo formos ir projekto savybių, galinčių
tiesiogiai arba netiesiogiai paskatinti su nusikaltimais susijusių
problemų atsiradimą, nustatymas.

•

tarpinės suplanuotų veiksmų kontrolės priemonės.

•

identifikuoti ir išstudijuoti konkrečios vietos nusikaltimų bei saugos
problemos;

Vertinimo rezultatus reikia aptarti su atsakinga institucija.

•

pateikti gaires dizaineriams bei kūrėjams (viešiems arba privatiems), kad būtų laikomasi misijos apibūdinimo (dar vadinamo
„įgyvendinimo sąlygomis“) reikalavimų;

Remdamasi rezultatais ir atsižvelgdama į misijos apibūdinimą, darbo
grupė turėtų iškelti projekto tikslus. Šie tikslai turėtų būti pateikti
saugumo ir apsaugos reikalavimų forma. Taip pat reikia nurodyti, per
kiek laiko šiuos reikalavimus būtina įvykdyti.
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b. Efektyviausios strategijos, kurias taikant gali būti įvykdyti 2 etape
nurodyti saugumo ir apsaugos reikalavimai bei priemonės, kurių
reikia imtis. Jei projektas labai didelis ar sudėtingas, siekiant
pasiekti susitarimą prieš imantis tolesnių veiksmų dizaineriams ir
darbo grupei būtina glaudžiai bendradarbiauti.

•

sukurti misijos programą;

perduoti AI vertinimą, kuris parodytų, kaip yra įgyvendinami tikslai
ir kaip sekasi vykdyti projektą;

a. tikėtinų įvykių artimiausioje ateityje scenarijus, jei nebus imtasi
priemonių nusikaltimų skaičių ir (arba) nusikaltimų baimei mažinti.
Jis turėtų apimti rezultatų palyginimą, taikant 2 etape nurodytus
saugumo ir apsaugos reikalavimus.

a. su nusikaltimu susijusių problemų, su kuriomis ketinama susidoroti
(senoje aplinkoje) arba kurioms ketinama užkirsti kelią (naujoje
aplinkoje), pobūdžio, tipo ir rimtumo nustatymas;

•

•

Darbo grupė turi parengti pirminį planą, kuriame būtų:

Kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis yra atsakinga už atitinkamų
veiksmų įgyvendinimą. Visos šalys viena kitą privalo informuoti apie
proceso eigą. Atsakinga institucija nustato, kaip bus vykdoma kontroliavimo funkcija. Reikia parengti vertinimo programą. Vertinimo
ekspertų pasirinkimas ir vertinimas turi būti atliekamas objektyviai bei
nešališkai.
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4 ATVEJO TYRIMAS TALINAS–RANNAMOISA–
KLOOGARANNA (ESTIJA)
Problema
Magistralė tarp Talino, Rannamoisa ir Kloogaranna bei Tilgu kelias nuo Estijos apsaugos mokslų akademijos, policijos ir sienos apsaugos kolegijos,
įsikūrusios adresu 55c Tilgu kelias, Harju apskritis, Harju kaimo savivaldybė, Muraste kaimas. Tilgu kelio plotis siekia nuo 4,60 iki šešių metrų.

Šalis

Problema

Vietos gyventojai

•

Greitį viršijantys vairuotojai.

•

Sportininkai save laiko kelių „meistrais“; jie nesilaiko kelių eismo taisyklių.

•

Strateginis pažeidžiamumas, įskaitant prastą privažiavimą darbiniam transportui, nes yra tik
viena privažiavimo vieta.

•

Strateginis pažeidžiamumas, įskaitant prastą privažiavimą darbiniam transportui, nes yra tik
viena privažiavimo vieta.

•

Greitį viršijantys vairuotojai.

•

Sportininkai save laiko kelių „meistrais“; jie nesilaiko kelių eismo taisyklių.

•

Nėra automobilių stovėjimo aikštelių.

PBGC personalas, įskaitant studentus

Lankytojai ir atostogautojai
Sportininkai mėgėjai ir profesionalai

Tilgu uosto naudotojai (žvejai ir pramoginių laikų savininkai)

38

•

Kelio ženklinimas yra nesuprantamas ir neaiškus.

•

Greitį viršijantys vairuotojai.

•

Kelias per siauras.

•

Vairuotojai sankryžose nesilaiko kelių eismo taisyklių.

•

Greitį viršijantys vairuotojai.

•

Sportininkai save laiko kelių „meistrais“; jie nesilaiko kelių eismo taisyklių.

•

Strateginis pažeidžiamumas, įskaitant prastą privažiavimą darbiniam transportui, nes yra tik
viena privažiavimo vieta.

•

Kelio ženklinimas yra nesuprantamas ir neaiškus.

•

Nėpakanka vietos didesnėms transporto priemonėms.
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Šiuo metu, kelyje yra greitį ribojančių ženklų, betoninės užtvaros
palei krantą, kad apsaugotų nuo erozijos ir pažymėtos požeminių
laidų vietos. Nepaisant to, šiame kelyje kasmet įvyksta nedidelių
avarijų, kurių metu vienas iš automobilių dažnai nuvažiuoja nuo kelio.
Daugelis šių avarijų nėra didelės, todėl į nacionalinę statistiką nėra
įtraukiamos.

Tilgu kelio ženklai priešais sankryžą su nemotorizuotoms
priemonėms skirtu keliu (įskaitant STOP ženklą) ir pačioje
magistralėje (kurioje yra pirmenybę suteikiantis ženklas) (CPTED
nuotrauka).

Tilgu kelias (šaltinis: „Google maps“).
Keturių kilometrų ilgio Tilgu kelyje yra keli prieštaringi ženklai ir
signalai. Pastatyti neaiškūs kelio ženklai arba ženklai, kuriuos galima
suprasti skirtingai (laukimo vietos ties posūkiu įrengtos abejose
kelio pusėse, nes dviems transporto priemonėms susitikus pačiame
posūkyje, joms gali neužtekti vietos prasilenkti), o kelio paviršiaus
ženklinimas yra ne toks, koks yra kitur.

Tilgu kelias eina per Muraste gamtos rezervatą, todėl maždaug
vieno kilometru atstumu jį praplatinti galimybių nėra (CPTED
nuotrauka).
Tilgu kelias yra vienintelis strategiškai pažeidžiamas kelias. Avarijos
atveju, ugniagesių mašinos neturėtų pakankamai vietos kelyje,
susidarytų eismo spūstys, todėl pagalba vėluotų atvažiuoti arba išvis
negalėtų atvykti.

Avarijos Tilgu kelyje (CPTED nuotrauka)
Čia yra privalomų kelio ženklų (įskaitant STOP ženklą), tačiau panašu,
kad vairuotojai jų nepaiso. Vairuotojai nesustoja ties sankryža
su šoniniu keliuku, kuris yra skirtas nemotorizuotam eismui ir kur
pirmenybė skiriama nemotorizuotų priemonių naudotojams. Fotografuojant šią sankryžą pastebėti keli STOP ženklo nepaisę vairuotojai.
Dėl dešinėje esančio pastato matomumas sankryžoje yra ribotas.
Vairuotojai į magistralę tarp Talino, Kloogaranna ir Rannamoisa
įvažiuoja nepaisydami STOP ženklo ir neįsitikinę nemotorizuotų
priemonių naudotojų saugumu. Koks galėtų būti šios problemos
sprendimas? Suteikti pirmenybę Tilgu kelio vairuotojams? Nugriauti
pastatą? Pašalinti STOP ženklą? Pastatyti pirmenybės teisę suteikiantį
ženklą?

Šalys
1. Vietos gyventojai
Šis autobusas Tilgu kelyje sustojo dėl gedimo. Dėl vietos trūkumo,
kiti eismo dalyviai keliu pravažiuoti nebegalėjo (CPTED nuotrauka).

2. PBGC personalas, įskaitant studentus
3. Lankytojai
4. Sportininkai mėgėjai ir profesionalai
5. Tilgu uosto naudotojai (žvejai ir pramoginių laikų savininkai)
6. Estijos kelių administracija

Tilgu kelio greičio ribojimo ženklai. Kelias labai siauras ir ant jo nėra
jokios kelio vidurį ženklinančios punktyrinės linijos. Punktyrinė linija
(žr. 923b) yra nupiešta abejose kelio pusėse, o jos tikslo vairuotojai
nelabai supranta. (CPTED nuotrauka)

7. Harku kaimo savivaldybė
8. Aplinkos apsaugos taryba
9. Gamtosaugininkai
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Ženklų paaiškinimai

Kokią situaciją norėtume matyti po
dvejų metų?
Susijusių šalių patiriamas problemas galima pašalinti taikant šias
priemones:
1. Ženklo 555 paaiškinimas pridedamas Tilgu kelio pradžioje, o
923a paaiškinamas elektroniniame informaciniame skyde.

Ženklas 555 „stovėjimo vieta“ nurodo siaurą vietą kelkraštyje,
kurioje vairuotojai turėtų stovėti laukdami, kol pravažiuos iš priekio
atvažiuojanti transporto priemonė.

2. Priešais ženklą 555 bus įrengtos laukimo vietos.
3. Bus atlikta ženklų skaičiaus ir jų vietų apžvalga.
4. Priešais sankryžą su nemotorizuotų transporto priemonių keliu
bus pastatytas pirmumo teisę suteikiantis ženklas.
5. Bus atlikta išsami eismo patikra, įskaitant policijos kadetus.

Žymėjimas 923b „punktyrinė vienodo ilgio ir vienodais tarpais
nubrėžta linija“; abiejų linijų ilgis ir tarpai yra po vieną metrą,
o plotis – 10 cm. 1) Žymi ženklinimo 911 „ištisinės linijos“, kuria
paženklinti kelkraščiai, nutraukimą ties sankryža ir posūkiu; 2)
ženklina važiuojamosios dalies ribą, kurioje leistinas greitis yra 50
km/val. arba mažiau. Ženklinimas 923b yra iš abiejų pusių.

Priemonės, kurių reikia imtis tikslams
pasiekti: Ilgalaikės arba struktūrinės
Ketinama nutiesti naują kelią pagal turimus architektūrinius brėžinius.
Dabartinis kelias bus paliktas vietiniams gyventojams, sportininkams
mėgėjams bei netoliese esančio uosto naudotojams.

Naujas kelias pagal turimus architektūrinius brėžinius. Dabartinis
kelias bus paliktas vietiniams gyventojams, sportininkams
mėgėjams bei uosto naudotojams. Bus pridėta papildomų
įvažiavimo vietų
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6. PLANAVIMO
DOKUMENTŲ
SKAITYMO BŪDAI

pastatai ir lauko erdvės. Pastatai ir lauko erdvės gali būti viešos,
pusiau viešos, privačios ir (arba) neviešos. Ketinama sukurti ar rekonstruoti lauko erdvė įprastai yra kategorizuojama kaip struktūra (arba
konstrukcija) arba skirtingų struktūrų kompleksas. Tikslūs pastatų arba
struktūrų įrengimo sprendimai pateikiami detaliuose projektuose.

TOOMAS PAAVER
6.1 Bendroji informacija
Kaip reikėtų skaityti planavimo dokumentus?
Skaitant bet kokio tipo planavimo ir projektavimo dokumentus, reikia
įsivaizduoti kaip atrodys kuriama vieta ir aplinka, šiuos projektus
pavertus fiziškai apčiuopiamais pastatais ir kitais infrastruktūros objektais. Reikia įsivaizduoti save toje aplinkoje, žmones ir jų įprastą
elgesį joje. Reikia pagalvoti apie bendrą aplinką bei kiekvieną
mažesnę tos aplinkos dalį. Norint suprasti kuriamą aplinką, reikia
įsivaizduoti skirtingus tos vietos naudotojus skirtingais laikotarpiais
(pavyzdžiui, naktį ir dieną, vasarą ir žiemą arba žmonių pripildytose
ir ištuštėjusiose vietose). Galima įsivaizduoti save kaip nusikaltėlį
arba įprastą gyventoją, pėsčiąjį arba automobilio vairuotoją, vaiką
arba pagyvenusį žmogų ir pan. Susikūrus tokį vaizdą savo galvoje,
suprantami galimi su ta vieta susiję pavojai ir rizikos bei galimybės,
kaip jų būtų galima išvengti. Ko gero efektyviausias būdas tokį vaizdą
susikurti savo galvoje yra nuomonių iš architektų ir policijos pareigūnų
apie kiekvieną plano ar projekto klausimą išklausymas.

Sukurta aplinka
Sukurta aplinka yra bendra sąvoka, apibūdinanti jau sukurtą arba
ketinamą kurti aplinką. Natūrali aplinka Ją sukuria gamta; sukurta
aplinka yra sukurta arba bus sukurta žmogaus rankomis. Natūralią ir
sukurtą aplinkas galima sujungti. Sukurtą aplinką, kaip visumą, sudaro
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Sukurtos aplinkos su pastatais, konstrukcijomis ir viešomis lauko
erdvėmis pavyzdys. (Zandamo miesto Nyderlanduose centras,
kuris iš esmės buvo atstatytas naujai. Architektas Sjoerd Soeterrs.
Nuotrauka Toomas Paaver).

Lauko erdvės projekto pavyzdys (gatvės projektas, SKA Inseneribüroo)

Planų ir projektų santykis

6.2 Projektai

Lauko erdvės projektas

Planavimo ir projekto dokumentų apibendrinimo lygis labai skiriasi.
Bendrą žmogaus aplinkos erdvės struktūrą, kurią ketinama sukurti,
reikia įtraukti į projektus. Norint planus suprasti kaip bendresnio lygio
dokumentus, pirmiausia reikia suvokti, kad projektas yra tikrosios
kuriamos vietos pagrindas. Bendrieji principai ir pagrindinės pastatų
ir lauko erdvių projektavimo sąlygos yra įtraukiamos į planus. Planai
turėtų susieti pastatus ir struktūras, kurias ketinama projektuoti bei
statyti. Geriausia, kad turint planus, skirtingus vienos teritorijos
pastatus ir struktūras būtų galima projektuoti atskirai. Trumpiau tariant,
planuose pateiktų erdvės sprendimų nepakanka, norint tiesiogiai
įvertinti žmonių elgseną suplanuotoje erdvėje. Tuo pat metu, bendrą
galimą poveikį vėlesniems projektams galima įvertinti naudojant
planus. Taip pat galima parengti pasiūlymus, kaip priimti erdvės
sprendimus, padėsiančius sukurti saugią aplinką žmonėms.

Projektas yra rengiamas keliais etapais ir apima įvairius apibendrinimo lygmenis. Įprastai šie etapai yra eskizas (planas ir (arba)
preliminarus projektas), pirminis projektas, patvirtintas projektas ir
statybų dokumentacija. Eskize pateikiamas pastato arba struktūros
erdvės sprendimas. Detalesni sprendimai pateikiami vėlesniuose
etapuose. Siekiant sukurti saugią aplinką žmonėms, rengiant eskizą
patartina bendradarbiauti arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, tą daryti
galima preliminaraus projekto rengimo etape.

Lauko erdvės projekte kartu arba atskirai galima numatyti viešąją
arba neviešąją infrastruktūrą, gatves, skverus, automobilių stovėjimo
aikšteles, kraštovaizdį, žaliąsias zonas, uostus ir kitas struktūras.
Kuriant lauko erdvę galima sujungti naujas ir esamas struktūras.
Kuriant saugią aplinką žmonėms, techninių struktūrų (pvz., požeminių
kabelių ir vamzdžių) projektai nėra tokie svarbūs, tačiau jie taip pat
gali apimti ir ant žemės esančius elementus, galinčius turėti kokios
nors įtakos. Projektuojant lauko erdves ar struktūras, dėl saugumo
patartina geriau apsvarstyti ribas tarp viešųjų ir neviešų erdvių,
apšvietimą, matomumą ir kiekvieną pavojų galintį kelti elementą.
Rekomenduojama nustatyti automobilių važiavimo greitį, numatyti
žmonių srautų judėjimą, nusikaltimo bei nusikalstamumo vengimo
galimybes.
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Pastatų projektai

Skirtumo tarp eskizo ir patvirtinto projekto pavyzdys (pirmo aukšto planas skirtingais projekto rengimo etapais, architektas Lauri Saar)

Projektas gali būti skirtas naujam pastatui arba seno pastato rekonstrukcijai. Kartais vienas projektas apima kelis pastatus arba struktūras. Pastatai
įprastai projektuojami atsižvelgiant į juos supančią aplinką. Kalbant apie saugumą, pirmiausia reikia patikrinti susikirtimus ir ribas tarp vidinių
ir išorinių bei tarp viešųjų ir neviešų erdvių. Projektuojamos vietos plane pateikiami pastatą supančios aplinkos sprendimai. Sprendimai dėl
barjierų, automobilių stovėjimo vietų, žalumos, reljefo ir kt. taip pat pateikiami vietos plane arba kituose specialiuose brėžiniuose. Sprendimai dėl
durų, langų, balkonų ir kitų jungiamųjų elementų tarp vidinių ir išorinių erdvių pateikiami lygių planuose, o aukščiai ir suskirstymai nurodomi paaiškinamame rašte bei kituose detaliuose brėžiniuose.
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6.3 Planai
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Apibendrinimo lygis skirtingo tipo planuose smarkiai skiriasi. Vietinės
savivaldos institucijos objektų plėtrą planuoja naudodamos bendruosius (išsamius) ir detaliuosius planus. Apibendrinimo lygis
išsamiuose ir detaliuosiuose planuose gali skirtis. Lyginant skirtingus
atvejus, kai kurie išsamieji planai netgi gali būti tikslesni už kai kuriuos
detaliuosius planus. Galioja taisyklė, kad kuo bendresnio pobūdžio
planavimo dokumentas, tuo daugiau jame yra teksto (pavyzdžiui,
aiškinamasis raštas). Brėžiniai yra svarbesni detaliuosiuose planavimo
dokumentuose. Išsamesnių planų teksto dalyje aprašomi principai ir
sąlygos, sudarančios detalesnių planų projekto rengimo pagrindą.
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VÕIMALIK AERUTAMISE VÕISTLUSKANAL 1000m
ÜMBER JÄRVE MATKARADA, TERVISERADA

Skirtingo lygio apibendrinimų planuose pavyzdys. Bendrasis Viljandžio planas
(Viljandžio miesto vyriausybė) bei bendrasis Järveotsa apskrities planas
(architektai Jaak-Adam Looveer ir Toomas Paaver)
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Projekto pagrindą sudarantys kriterijai (projekto
sąlygos)
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Detalų planą sudaro brėžiniai ir paaiškinimai. Įprastai tai pagrindinis
brėžinys (su daugybe kitų brėžinių), kuriame aiškinamas erdvinis plano
sprendimas. Pagrindinio brėžinio mastelis įprastai yra 1:500. Detaliojo
plano pagrindinis brėžinys yra pats svarbiausias, panašiai kaip projektuojamos vietos planas pastatui arba struktūrai, tačiau pirmasis gali
būti bendresnio pobūdžio. Detalaus plano sprendimą projektavimo
proceso metu daugiau ar mažiau galima pakeisti. Kartais kyla
sunkumų dėl detalių planų perskaitymo. Susikurti žmogaus aplinkos
vaizdą galvoje gali būti beveik neįmanoma. Ši problema ypač aktuali
posovietinėse šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje). Planavimo dokumentus lengviau skaityti vakarų šalyse (pavyzdžiui, Suomijoje
ir Nyderlanduose). Sunkiai perskaitomų detaliųjų planų priežastis
yra vietinių savivaldos institucijų taikoma praktika, kai savininkams
labiau rūpi pripažinti teises į pastatą, o ne sukurti erdvės projektą, bei
taikomi įstatymai. Jei detalusis planas nėra pakankamai aiškus, galima
teikti pasiūlymus dėl aiškesnio erdvinio sprendimo radimo. Viena
didžiausių dažnai pasitaikančių problemų yra ta, kad detaliuosiuose
planuose, viešosios ir neviešosios erdvės nėra aiškiai atskiriamos ar
apibrėžiamos. Dėl to, susiklosčius tokiai situacijai galima vietinėms savivaldos institucijoms teikti pasiūlymus, esant reikalui tiksliau apibrėžti
viešąsias ir privačias erdves.

Daugeliu atveju (ypač jei yra vykdomi statybos darbai), ieškant
sprendimų naujai kuriamai aplinkai, pirmiausia reikia pradėti nuo
pastatų ir struktūrų projekto eskizo, nekuriant sprendimų pagrindą
formuojančio plano. Kartais projekte pateikiami detaliajame plane
naudoti erdviniai sprendimai. Tokių procesų apimtis priklauso nuo
reikalavimų, kurie priklauso nuo šalies ir rajono savivaldybės. Jei
detalusis planas nesudaro projekto pagrindo, pastatų ar struktūrų
pagrindą sudaro dokumentai, pavadinti projekto kriterijais arba
projekto sąlygomis (įprastai išduoda vietinė savivaldos institucija.
Atsiradus poreikiui spręsti su apsauga susijusius klausimus, bendradarbiauti ir atitinkamus principus reikia apsvarstyti kuriant projekto
kriterijus.
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6.4 Bendradarbiavimas

6.6 Aplinkos kūrimo įvairumas
Apibendrinant galima pasakyti, kad kai kalbama apie saugumą,
kiekvienai vietai reikia skirtingų erdvinių sprendimų. Kiekvienam
planui ar projektui būtinas į konkrečią vietą orientuotas kūrybiškas
mąstymo būdas, kurį būtina susieti su suinteresuotų šalių bendravimu.
Projektavimo procesai taip pat gali būti įvairūs. Dėl to, kai kalbama
apie planavimo ir projektavimo dokumentų skaitymą ar susijusių pasiūlymų teikimą, universalių principų taikyti negalima. Labai svarbu,
kad policijos pareigūnai suprastų šios srities įvairumą ir dinaminę
aplinkos plėtrą, vykdomą parengiant labai skirtingų tipų dokumentus.
Šiuo metu, saugiai aplinkai kurti taikomų procesų detalės ir žinomų
principų taikymo galimybės daugelyje šalių dar tik kuriamos. Atsiradus
tam tikriems reikalavimams kyla pavojus, kad kartu atsiras daugybė
biurokratijos, o ne bus sulaukta naudos, kaip galbūt buvo tikėtasi
tokius reikalavimus kuriant. Dėl to, šiuo metu svarbiausia yra tikrinti
skirtingus bendradarbiavimo modelius, tobulinti keitimosi informacija
būdus ir mokyti architektus bei planuotojus, kad pavyktų sukurti
sistemas, užtikrinančias saugesnės aplinkos žmonėms sukūrimą.

Vietinės institucijos (savivaldos lygmenyje)
Sukurtos aplinkos planavimo ir projektavimo darbais daugiau
ar mažiau rūpinasi vietinės institucijos. Vietinės savivaldos institucijos gali būti įvairių dydžių ir tipų, o bendradarbiavimo lygis taip
pat priklauso nuo šio veiksnio. Įprasto lygio bendradarbiavimas yra
efektyvus su vidutinio dydžio vietinėmis savivaldos institucijomis.
Mažesnėse institucijose (kurios prižiūri mažesnes nei 5 000
gyventojų turinčias teritorijas) retai būna tinkamą profesinę kompetenciją turinčių pareigūnų (architektų ar kitų panašios patirties turinčių
specialistų), todėl bendradarbiauti planuojant ir projektuojant tampa
gana sunku. Šie darbai yra padalinti tarp kelių labai didelių vietinių savivaldos institucijų (Taline (Estijoje), kuriame gyvena daugiau kaip 400
000 gyventojų) pareigūnų, todėl rasti gerą partnerį, su kuriuo būtų
galima bendradarbiauti, yra sunku. Sukurti tinkamą modelį ir nuspręsti
kam geriausia teikti pasiūlymus, reikia nuspręsti bendradarbiaujant su
atitinkama vietine savivaldos institucija.

6.5 Kaip reikia pateikti su apsauga
susijusius pasiūlymus?
Efektyviausiai pasiūlymai yra teikiami bendradarbiaujant su architektu, planuotoju, projektuotoju ir atitinkamais vietinės savivaldos
institucijos pareigūnais (pavyzdžiui, miesto architektu). Bendradarbiavimas yra efektyvesnis ir gaunami geresni rezultatai, jei svarbią
informaciją architektai gauna kuo ankstyvesniame projektavimo
proceso etape. Bendradarbiavimas būna efektyvesnis dar ir tada, kai
vietinės institucijos pareigūnai yra susipažinę su apsaugos rizikomis
ir žino susijusios vietos nusikalstamumo statistiką bei nusikaltimų ir
nelaimių priežastis. Taigi, būtina gero bendradarbiavimo sąlyga yra
nuolatinis keitimasis informacija su vietinę savivaldos institucija.
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1 PRIEDAS.
GALUTINĖ CPTED
SCHEMOS SANTRAUKA
PAUL VAN SOOMEREN
1 schema: galutinė CPTED schemos
santrauka. Paul van Soomeren
(1987/1996:19)
Mokykla
Autoriai
Raktažodis

Čikagos mokykla, JAV; 1920

Romantizmo mokykla, JAV; 1961

Newman, jaunosios JAV; 1972

Newman, išvalytosios JAV; 1980

Shaw ir McKay

Jacobs, Wood

Newman

Newman

Nepilnamečių nusikalstamumas ir
miesto rajonai

Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir
gyvenimas

Ginama erdvė

Bendruomenės interesai

Tiriama vieta

Nepilnamečių nusikaltėlių gyvenamosios vietos

Nesaugios miesto gatvės. Nusikaltimo
vieta aplinkinių pastatų atžvilgiu.

Architektūrinis nesaugių vietų
dizainas. Fizinės kontrolės galimybės.

Fizinė socialinių bendruomenių
aplinka.

Pagrindiniai klausimai

Kur gyvena nepilnamečiai nusikaltėliai? Kodėl jie ten gyvena?

Kaip miesto gatvėse tinkamai užkirsti
kelią nusikaltimams?

Ar kitas namų dizainas suteiktų
gyventojams galimybes neformaliai
kontroliuoti savo aplinką?

Žr.: Newman, 1972.

Kur: miesto suskirstymo į zonas
modelis (Burgess / parkas).
Didžiausias greta centrinio verslo
rajono esančioje koncentrinėje
zonoje (pereinamojoje zonoje /
landynių kvartale) gyvenančių nusikaltėlių skaičius.
Didėjant atstumai skaičius mažėja.
Kodėl ten: socialinė dezorganizacija.
Jaunimas nusikalstamo elgesio
išmoksta iš savo bendraamžių.

Aiškus viešosios ir privačios erdvių
atskyrimas.
Gatvių stebėjimas (stebi tiek
gyventojai, tiek praeinantys asmenys).
Pastatų orientacija į gatvę. Gatvės turi
būti nuolat pripildytos ir
naudojamos Dėl naktinių parduotuvių,
alinių, barų ir kt. naktį gali virti
gyvenimas.

Gintina vieta – natūralus stebėjimas,
sujungtas su gyventojų teritoriškumo
pojūčiu.

Neformali kontrolė vyks efektyviai,
jei aplinkos fizinės ypatybės leis
gyventojams užtikrinti jų pačių
saugumą. Bendruomenės interesai
(gyvenimo būdų grupavimas)

Europoje atliktas tyrimas parodė
visiškai kitokį gyvenimo modelį.
Ekologinių klaidų pavojus.

Tyrimas parodė, kad Jacobs
„pardavėjų gatvės“ yra nesaugios!
Kuo daugiau žmonių,

Pakeitus fizinę aplinką nebūtinai
sumažėja nusikalstamumas. Nusikaltėlių nepaisoma: kaip jis suvokė
DS? Visada yra būtų kaip išvengti
stebinčių akių. Metodologinės tyrimo
klaidos.

Dar kartą: per daug fizinio (arba
architektūrinio) determinizmo.
Nusikaltėlių vistiek nepaisoma. Keista:
Newman 1980 m. sukelia nedaug
diskusijų. Jis daugelyje Europos šalių
yra nesvarbus arba nežinomas.

Nepilnamečių apsaugojimas nuo
įsitraukimo į nusikalstamą veiką.

tuo daugiau bėdų (ypač dėl alinių ir
barų). Fizinis determinizmas. Taip pat
žr. Newman kritiką.

Sukuriant geresnes sąlygas
natūraliam stebėjimui, sumažėja
nesaugumo jausmas. Poveikis
nusikaltėliams geriausiu atveju yra
vidutinis.

Žr.: Newman, 1972.

Atsakymas arba teorija

Kritika ir pastabos

Naudingiausias
pritaikymas
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Mokykla

Situacinis metodas, JK; 1980

Erdvinė mokykla, JAV; 1980

Autoriai

Clarke, Mayhew ir kt.

Brantingham, Brantingham ir kt.

Nusikalstamumo numatymas

Aplinkos kriminologija

Raktažodis

Elgsena mokyklose visame pasaulyje nuo 10000 8C

Tiriama vieta

Tam tikra nusikalstama veika įvyksta susitikus nusikaltėliams ir mėginant surasti galimybių nusikaltimui
įvykdyti. Fizinė ir socialinė aplinka.

Nusikaltimų vietų analizė, nustatant kur, kada
ir kaip.

Fizinis objektų ar pastato dalių tvirtumas.

Pagrindiniai klausimai

Kaip sumažinti galimybių nusikaltėliams veikti
skaičių?

Kur nusikaltimas įvyksta? Kodėl ten?

Kaip užkirsti kelia (fizinėmis priemonėmis) žmonėms, kad
jie neapgadintų ir negriautų objektų ar pastatų.

Atsakymas arba teorija

Prevencijos strategijos kiekvieno tipo nusikaltimui
yra kitokios. Bendrai:
1.
Tikslų apsunkinimas
2.
Tikslo pašalinimas
3.
Priemonių nusikaltimui įvykdyti pašalinimas.
4.
Naudos sumažinimas
5.
Oficialus stebėjimas
6.
Natūralus stebėjimas
7.
Darbuotojų vykdomas stebėjimas

Nėra nusikaltėlių, nėra nusikaltimų. Nusikaltėliai
priima racionalius sprendimus. Būtina atkreipti
dėmesį į nusikaltėlio sprendimo priėmimo
procesą, kuris yra apribotas laiku ir (arba) erdve:
nusikaltėliai veikia pažįstamose vietose. Nusikaltimų rizika yra didesnė nusikaltėlių veikimo
vietose ir ties rajonų ribomis, kuri gyvena daug
nusikaltėlių.

Tikslų apsunkinimas ir miesto apsaugos sistemos.
Tikslas turi būti patrauklus tiek:
•
kiek nusikaltėlis iš gali gauti naudos, jei nusikaltimą įvykdyti pavyktų („Fort Knox“ – didelė nauda
-> šį tikslą reikia gerokai apsunkinti? Reagavimo laikas
(policijos, kaimynų, darbuotojų ir kt.).

Kritika ir pastabos

Devintame dešimtmetyje į galimybes sutelktas
situacinis metodas ir erdvinė mokykla buvo stipriai
sumaišyta. Pavyzdžiui, Clarke ir Cornish, 1985:
nusikalstamas elgesys vertinamas kaip nusikaltėlio
racionalių pasirinkimų ir sprendimų rezultatas.

Nusikaltimų perkėlimas. Sukuriama bunkerio
aplinka. Tikslų apsunkinimo metodas gali
padidinti nusikaltimų baimę.

Nusikaltimų perkėlimas. Sukuriama bunkerio aplinka.
Tikslų apsunkinimo metodas gali padidinti nusikaltimų
baimę.

Naudingiausias
pritaikymas

Konkretaus tipo nusikaltimų prevencija labai
praktiniu (kontroliuojamu) būdu. Nusikaltimų baimė
teorijoje mažai analizuojama.

Nuspėjimas, kurios vietos ar maršrutai yra
rizikingi; modeliuojant nusikaltėlių sprendimus
pakeičiant fizinę aplinką, galima sukurti racionalią nusikaltimų politiką (perkėlimo politiką).

Viktimizacijos prevencija konkrečiais atvejais.
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2 PRIEDAS. BENDROJI
ERDVINIO PLANAVIMO
APŽVALGA

– išsamiuose ir detaliuosiuose planuose. Vienas iš išsamiojo plano
naudojimo tikslų yra pateikti siūlymus užkirsti kelią (planuojant) nusikaltimams miesto rajonuose. Detaliuosiuose planuose pateikiami
nusikalstamumo prevencijos reikalavimai ir sąlygos. Jokių specialių
šių problemų sprendimų taisyklių nėra.

Planavimo atsakomybė ir planavimo procesas

MARTINA PROOSA

Savivaldos lygmenyje, atsakomybė už erdvinių planų rengimą
atitenka vietinei savivaldybei. Rengdama detaliuosius planus vietinė
savivaldybė gali paprašyti konsultantų pagalbos, kurie padėtų rasti
planavimo sprendimus ir parengtų techninius plano brėžinius. Informaciją apie erdvių planus galima rasti vietinių savivaldybių internetiniuose puslapiuose. Kiekvienas turi teisę teikti siūlymus, kurie
paspartintų erdvių plano rengimą. Inicijavus planavimo procesą,
prasideda plano rengimas, o planavimo procesas baigiamas plano
įgyvendinimu.

Estija
Planavimo reikalavimai
Estijoje planavimą reglamentuoja planavimo aktas. Pirmasis
planavimo aktas buvo priimtas 1995 m., antrasis – 2002 m., o trečiąjį
parlamentas dar tik ketina patvirtinti. Pirmasis aktas apėmė statybos
teisės aktus, o kituose pateikiamos tik erdvinio planavimo taisyklės.
Jokių kitų erdvinį planavimą reglamentuojančių įstatymų nėra.

Inicijavimo
sprendimas

Plano
rengimas

Plano
patvirtinimas

Plano
priėmimas

Plano
įgyvendinimas

•

vietos vyriausybės, atstovaujančios planuojamą teritoriją, ir aplinkosaugos taryba;

•

atitinkama ministerija;

•

atitinkama ministerija, jei plane siūloma įrengti didelės įtakos
erdvei turėsiančią konstrukciją;

•

gynybos ministerija, jei planas kelia riziką susilpninti nacionaliniam
saugumui svarbias konstrukcijas;

•

ekonominių reikalų ir komunikacijų ministerija, aplinkosaugos
ministerija, gynybos ministerija, Estijos jūrų administracija, Estijos
civilinės aviacijos administracija ir nacionalinio paveldo taryba,
jei plane numatyta atliekamais statybų darbais paveikti viešąjį
vandens telkinį;

•

Viso planavimo proceso metu pranešinėti yra būtina, ypač pradėjus
planavimo procesą, plano patvirtinimo ir pritaikymo metu. Rengiant
išsamųjį planą būtina bendradarbiauti su vietos vyriausybėmis, kurios
valdo planuojamą vietą, o taip pat su apskrities viršininku, gyventojais,
kurie gyvena planuojamoje vietoje, pelno nesiekiančiomis asociacijomis ir fondais, kurie galbūt atstovauja planuojamoje vietoje gyvenančius gyventojus, aplinkosaugos taryba, gelbėjimo taryba, nacionalinio paveldo taryba (jei aktualu) ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Erdvių planų tipai
Iš viso yra keturi erdvinio planavimo ir planų tipai – nacionaliniai,
teritoriniai, išsamūs ir detalieji planai. Nacionalinis planas apima visą
šalį, o visi kiti tolesni žemesni lygiai nurodo išsamesnį planą. Nacionalinis planas paskutinį kartą buvo patvirtintas 2012 m. rugpjūčio 30
d. ir 2013 m. rengiant naujus penkiolikos regionų teritorinius planus.
Beveik visos 213 vietinių savivaldos institucijų turi išsamius planus.

Rengiant detalųjį planą, būtina bendradarbiauti su planuojamoje teritorijoje gyvenančiais gyventojais, į planą įtrauktų žemių savininkais
ir žmonėmis, kurie gyvena palei planuojamos teritorijos ribą,esamų
ar planuojamų įrengti komunalinių tinklų savininkais; aplinkosaugos
taryba, gelbėjimo tarybą ir nacionalinio paveldo taryba (jei aktualu),
o taip pat su pelno nesiekiančiomis asociacijomis ir fondais, kurie
galbūt atstovauja planuojamoje vietoje gyvenančius gyventojus.
Bendradarbiaujant, susijusios institucijos turi užtikrinti, kad rengiant
planą bus atsižvelgta į atitinkamas strategijas, plėtros planus ir kitus
svarbius strateginius dokumentus. Vietos vyriausybė įtrauks visas

CPTED teisinė sistema
Erdviniai planai taip pat tarnauja kaip priemonė saugesnei aplinkai
sukurti, įskaitant nusikalstamumo prevencijos procesus. Nusikalstamumo prevencija reguliuojama savivaldos lygmenyje
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Lietuva
Planavimo reikalavimai
Lietuvoje galioja keli teisiniai aktai, reglamentuojantys erdvinį
planavimą, statybas ir pastatų priežiūrą. Pagrindinis įstatymas
yra Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Jame
pateikiamos teritorijų planavimo Lietuvoje taisyklės, už planavimą atsakingų institucijų teisės bei pareigos, planų rengime dalyvaujančios
šalys bei visi susiję privatūs ir viešieji vienetai ar organai bei nacionalinės ir savivaldybių institucijos.

gynybos ministerija, jei statybos darbus ketinama vykdyti planuojamoje teritorijoje ar greta viešojo vandens telkinio, kur konstrukcijų aukštis viršys 28 m, ir gynybos ministerija bei vidaus
reikalų ministerija, jei statybos darbus ketinama vykdyti planuojamoje teritorijoje ar greta viešojo vandens telkinio, kur konstrukcijų aukštis viršys 45 m.

Detalųjį planą patvirtinti turi:
•

atitinkama valstybinė įstaiga;

•

gynybos ministerija, jei planas kelia riziką susilpninti nacionaliniam
saugumui svarbias konstrukcijas;

•

ekonominių reikalų ir komunikacijų ministerija, aplinkosaugos
ministerija, gynybos ministerija, Estijos jūrų administracija, Estijos
civilinės aviacijos administracija ir nacionalinio paveldo taryba,
jei plane numatyta atliekamais statybų darbais paveikti viešąjį
vandens telkinį;

•

gynybos ministerija ir vidaus reikalų ministerija, jei planuojamoje
teritorijoje ar greta viešojo vandens telkinio planuojama statyti
vėjo turbiną, kurios aukštis viršytų 28 m.

Prieš patvirtindamos planą, institucijos privalo patikrinti, ar erdvinis
planas parengtas pagal taikomus įstatymus. Planą patvirtinus, vietinė
savivaldybė jį priims ir padarys prieinamą visuomenei. Paskui įprastai
vyksta vieša diskusija. Šiame etape visuomenės atstovai gali pateikti
siūlymus ar prieštaravimus dėl plano. Atlikus visus reikiamus pakeitimus, išsamusis planas ir, kai kuriais atvejais, detalieji planai
pateikiami regioninės tarybos peržiūrai. Tarybai planą patvirtinus, jį
galima imti įgyvendinti.

Išsamųjį planą patvirtinti turi:

Poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkosaugos vadybos sistemos
aktas.

Rengiant erdvių planus, atliekamas strateginis aplinkos vertinimas
(SEA). Šio proceso metu įvertinamos plano įgyvendinimo galimybės,
o vertinimo rezultatai panaudojami planui parengti. SEA taisyklės
išdėstytos 42 straipsnyje.

•

šalis, kurios yra susijusios su detaliojo erdvinio plano rengimu ir tokias
šalis informuos pasitaikius pirmai galimybei.

Papildomai galioja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymas ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Juose
pateikiamos aplinkos vertinimo Lietuvoje taisyklės. Rengiant planus
taip pat būtina laikytis išsamių srities planų ir savivaldybės planų
kūrimo taisyklių.

Erdvių planų tipai
Iš viso yra keturi planavimo lygiai: nacionalinis, teritorinis, vietinis
bei privatus ir (arba) teisėtų subjektų. Nacionaliniame, regioniniame
ir vietiniame lygmenyje yra dviejų tipų planai: išsamieji ir specialieji.
Vietiniame lygmenyje yra dar vieno tipo planas – detalusis.

gynybos ministerija, jei statybos darbus ketinama vykdyti planuojamoje teritorijoje ar greta viešojo vandens telkinio, kur konstrukcijų aukštis viršys 28 m, ir gynybos ministerija bei vidaus
reikalų ministerija, jei statybos darbus ketinama vykdyti planuojamoje teritorijoje ar greta viešojo vandens telkinio, kur konstrukcijų aukštis viršys 45 m;

Išsamieji planai rengiami nacionalinės ar srities vietoms, siekiant
sukurti planuojamos zonos erdvės koncepciją ir tokios zonos
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CPTED teisinė sistema

naudojimo bei apsaugos principus. Išsamų planą taip pat galima
parengti visai ar daliai savivaldybės (pavyzdžiui, miesteliui ar miestui).

Komisiją turi sudaryti planavimo sąlygas rengiančių ir sprendimus
priimti įgaliotų institucijų atstovai.

Kuriamos aplinkos saugumas užtikrinamas planavimo dokumentus
parengus išsamiųjų ir detaliųjų planų forma. Jokių specialių CPTED
taisyklių nėra.

Detalusis planas yra teritorinio planavimo dokumentas, kuriame
nurodomos žemės sklypų ribos bei teritorijų valdymo ir žemės
panaudojimo būdai (įskaitant statybas bei kitas privalomas sąlygas).
Detalius planus galima parengti miesteliams ar miestų dalims (atskiriems rajonams), taip pat kaimams ir atskiriems žemės sklypams
arba sklypų grupėms.

Bet kurią erdvinio planavimo komisiją turi sudaryti:
•

savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;

•

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus
reikalų ministerijos atstovas;

•

aplinkos apsaugos ministerijos atstovas, atsakingas už aplinkos
apsaugą;

•

šalies lygio atstovas iš sveikatos priežiūros centro;

•

kultūros ministerijos kultūrinio paveldo departamento atstovas.

Planavimo atsakomybė ir planavimo procesas
Planavimo proceso organizatoriai yra arba pati vyriausybė, jos
įgaliotos viešosios administravimo įstaigos, apskrities viršininkas arba
savivaldybės administracijos direktorius. Institucijos visas planavimo
proceso organizatoriaus teises ir pareigas gali perleisti, išskyrus
sprendimo rengti planą priėmimo ir jį tvirtinti teisę.

Erdvės planai yra rengiami konkrečiu tikslu ar tema, pavyzdžiui, infrastruktūros objektams, vandenų ir miškų valdymui ir kt.
Žemės panaudojimo planas (projektas) – tai dokumentas, kuriame
aprašomas žemės kaimo vietovėse panaudojimo ir apsaugos būdas,
o taip pat specialiosios paskirties žemės planavimo priemonės.

Išsamieji, specialieji ir detalieji planai turi būti vieši.

Be teritorijų planavimo įstatymo, specialiojo planavimo užduotys gali
būti įtrauktos į kitus teisės aktus.

Teritorinio planavimo įstatyme dukart aprašomas dalyvių vaidmuo bei
jų planavimo kompetencijos: pirmiausia bendrai, o paskui išsamiau,
pabrėžiant planų rengimą pagal skirtingus reikalavimus (kažkas, ką
kartais pristatoma vyriausybės sprendimu arba įsakymu, kurį išduoda
aplinkosaugos ministerija).

Privatūs subjektai turi teisę parengti ir finansuoti detaliuosius planus.
Su išsamiaisiais planais susijusios užduotys, vykdomos skirtinguose
administraciniuose lygiuose, įstatymo nėra diferencijuojamos;

Bendrojo teritorinio planavimo procesas:
planų detalumo ir (arba) generalizacijos laipsnio kitimas skirtinguose
lygiuose yra daug mažesnis nei kitose šalyse. Vienas iš Lietuvos
vietinių detalizuotųjų ir (arba) specialiųjų planų tikslų tam tikrais
atvejais ir žemės ir miškų sujungimas.

Parengiamasis
etapas

Plano rengimas

Galutinis etapas

Detaliojo ir specialiojo teritorinio planavimo procesas:
Išsamiuosiuose savivaldybės planuose išdėstomi privalomieji reikalavimai. Reikia suformuluoti pasatų ir žemės naudojimo reikalavimus,
parengti inžineriniams ir ryšių koridoriams skirtų optimalių vietų
projektą, nustatyti socialinės infrastruktūros vietas, identifikuoti specialiosios paskirties žemės sąlygas, įvertinti gamtos ir nekilnojamojo
turto paveldą bei panaudojimo galimybes, nustatyti žaliųjų zonų
vietas, sukurti jų atkūrimo priemones ir apsaugoti esamas zonas, kad
būtų sukurta optimali miesto struktūra.

Parengiamasis
etapas

Plano
rengimas

Sprendimo
poveikių
vertinimas

Galutinis
etapas

Teritorinio planavimo įstatyme numatyta užlaikyti viešąjį svarstymą.
Taip yra dėl to, kad sukurtos viešą prieigą prie informacijos dėl būsimo
teritorinio planavimo užtikrinančios procedūros turi būti apsvarstytos
viešajame susirinkime. Jo metu galima kruopščiai apsvarstyti ir su visuomene aptarti visus klausimus, susijusius su teritoriniu planavimu,
įskaitant bet kokias alternatyvas bei pateiktus pasiūlymus. Savivaldybės lygmens planavimo dokumentus koordinuoti privalo sudaryta
ilgalaikė atitinkamos savivaldybės statybų komisija. Dokumentus
peržiūrėti reikia per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai organizatorius
pateikia prašymą dėl teritorinio planavimo dokumentų peržiūros.
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valstybės teritorinio planavimo inspekcija prie aplinkos apsaugos
ministerijos; apskrities viršininko institucija atsako už savivaldybės
projekto planų kontrolę.
Lietuvoje, savivaldybės taryba tvirtina tiek savivaldybės pagrindinį
planą, tiek detaliuosius planus. Regioninius išsamiuosius planus
tvirtina ir (arba) priima šalies vyriausybė (specialiuosius regioninius
planus tvirtina regioninės vyriausybinės institucijos).

Suomija
Planavimo reikalavimai

Pagrindinius planus tvirtinančią instituciją turi sudaryti aplinkos
apsaugos ministras, kultūros ministras, ministro pirmininko patarėjas
bei atstovai iš aplinkosaugos, finansų, ekonomikos, socialinės
apsaugos ir darbo, transporto, vidaus reikalų ir žemės ūkio sričių.

Žemės naudojimą, erdvinį planavimą, statybas ir eismą Suomijoje
reglamentuoja labai daug įstatymų.
Svarbiausias žemės naudojimą, erdvinį planavimą ir statybas
Suomijoje reglamentuojantis įstatymas yra 2000 m. įsigaliojęs žemės
naudojimo ir statybų įstatymas. Žemės naudojimo ir statybų įstatymas
apima šias sritis:

Visuomenė apie planų rengimą informuojama jų formulavimo metu.
Visuomenei gavus progą išstudijuoti planus, jos atstovai turės
galimybę teikti savo pačių siūlymus ir gauti atsakymus dėl galimų
sprendimų (t. y. atlikti nedidelius įvairių planų pakeitimus, kad tenkintų
galutinis rezultatas). Teritorinio planavimo įstatyme išskiriami suinteresuoti visuomenės nariai, t. y. ta visuomenės dalis, kuriai įtakos
turi arba gali turėti teritorinio planavimo dokumentuose pateikiami
sprendimai, arba kurie domisi tokių sprendimų įgyvendinimu. Planus
koordinuoja a) didelės reikšmės institucijos, kurios yra atsakingos už
tuos sektorius, kuriems planas yra svarbus ir b) rajono, teritorinių ir
administracinės grupės. Prieš pradedant rengti teritorinio planavimo
dokumentus, planavimo proceso organizatorius privalo kreiptis į
minėtas institucijas, kad jos galėtų pateikti planavimo sąlygas. Organizatoriui projektą užbaigus, minėtos institucijos imsis projekto koordinavimo darbų.

•

žemės naudojimas ir statybų darbai organizuojami taip, kad būtų
sukurtas pagrindas aukštos kokybės gyvenamosioms aplinkoms;

•

skatinama ekologija, ekonomiškumas, socialiniu ir kultūriniu
požiūriu tvarūs objektai;

•

kiekvienam užtikrinama galimybė dalyvauti atvirojo planavimo
procesuose;

•

užtikrinama atvirai priimamų planavimo sprendimų ir bendrų
procesų kokybė, kad šiuose procesuose dalyvautų kiek įmanoma
daugiau ekspertų.

Pateikiami išsamesni reikalavimai ir žemės naudojimo bei statybų
kontrolės priemonės pateikiamos žemės naudojimo ir statybų
potvarkyje.

Leidimą taip pat reikia gauti iš savivaldybės eismo saugos komisijos
bei savivaldybės statybų komisijos (patvirtintos savivaldybės). Priimant
sprendimus taip pat turi dalyvauti ir policijos atstovai.

Nacionaliniame statybų kodekse pateikiami reikalavimai ir gairės
papildo žemės naudojimo ir statybų įstatymą. Statybų reikalavimų
būtina laikytis, tačiau gairės nėra privalomos, todėl statybų projektuose galima priimti alternatyvius sprendimus, jei tik laikomasi
visų privalomų reikalavimų. Nacionaliniame statybų kodekse ypač

Projekto planų (kuriems taikomi tam tikri įstatymai, kiti teisiniai dokumentai bei aukštesnio lygmens planai) priežiūrą vykdo aukštesnio
lygmens atitinkamas teritorinio ir administracinio skyriaus padalinys.
Nacionaliniu lygmeniu, teritorinio planavimo dokumentus kontroliuoja
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pabrėžiama konstrukcijų priešgaisrinė sauga ir asmeninės apsaugos
reikalavimai.

Remiantis žemės naudojimo ir statybų įstatymo 184 straipsniu, policija
privalo konsultuoti savivaldybės pastatų valdybą bei tą instituciją, kuri
yra atsakinga už statybos produktus, kai kalbama apie įstatymų bei
reikalavimų laikymąsi. Šis įstatymas (14–15 str.) taip pat apibrėžia vietinį
savivaldybės statybų kodeksą, kuriame aptariamos su saugumo, reikalavimais ir nurodymais (kaip eksploatuoti statybvietę, tvoras ir kt.)
susijusios problemos.

Visi šie reikalavimai sukurti tam, kad gyvenamoji aplinka būtų sveika,
saugi, patraukti ir socialiai funkcionuojanti, atsižvelgiant į skirtingų
grupių poreikius. Be įstatymų, reikia laikytis įvairių aplinkos apsaugos
ministerijos parengtų nurodymų ir rekomendacijų.

Erdvių planų tipai

Nuo 2003 m. Suomijoje galioja viešosios tvarkos aktas, skatinantis
tvarką ir saugumą viešose vietose. Viešosios tvarkos aktas taikomas
vietoms, kurios yra viešojo naudojimo, neatsižvelgiant į tai, kam
jos priklauso. Tokios vietos yra gatvės, keliai, šaligatviai, prekybos
erdvės, parkai, suoliukai, stadionai, kapinės, viešieji pastatai, viešasis
transportas, vyriausybės biurai bei kitokie biurai ir restoranai. Šis
aktas viešąją tvarką ir saugumą bandančiai palaikyti policijai yra
svarbus įrankis.

Suomijoje nacionalinio lygmens valstybinės žemės klausimus
sprendžia valstybės taryba. Naudojami įvairių tipų planai – regioniniai
ir vietiniai pagrindiniai planai (išsamieji planai) bei detalieji planai.
Regioniniame plane pateikiami žemės naudojimo ir bendruomenės
struktūros principai bei priskiriamos regioninei plėtrai būtinos teritorijos. Žemės naudojimas savivaldybėse aprašomas vietiniuose
pagrindiniuose planuose bei vietiniuose detaliuosiuose planuose.
Vietiniame pagrindiniame plane pateikiami žemės naudojimo savivaldybės ribose principai. Vietiniame detaliajame plane nurodoma,
kaip naudojamos ir kuriamos savivaldybės ribose esančios teritorijos.

Saugaus miesto internetiniuose puslapiuose pateikiamos sukurtos
aplinkos dizaino ir saugumo gairės padeda visuomenei aktyviai dalyvauti visame procese.

Vietiniuose pagrindiniuose planuose pateikiamos bendrosios rekomendacijos dėl bendruomenės struktūros ir žemės naudojimo
savivaldybėje ar jos dalyje. Žemės naudojimą ir statybas tam tikroje
vietoje taip pat aprašo vietiniai pagrindiniai planai. Vietiniame pagrindiniame plane pateikiami plėtros principai ir nurodomos vietos, reikalingos detaliam planavimui, kitokio tipo planavimui, statyboms bei
kitokio tipo žemės naudojimui. Vietinį pagrindinį planą galima rengti
etapais arba pagal regiono dalis.

Suomijoje saugos planus rengia savivaldybės ir miestai. Šie planai yra
susiję su bendrosiomis miesto erdvėmis, viešojo transporto mobilumu
ir saugumu, verslo aplinka, institucijų bei įmonių saugumu; kitaip
tariant, jie apima visas su sukurtos aplinkos saugumu susijusias sritis.
Policija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis institucijomis vietinio
saugumo planavimo procese. Kad saugumo planas būtų įgyvendintas
praktiškai, viešosios institucijos ir visuomenės nariai privalo glaudžiai
bendradarbiauti.

Vietinis detalusis planas yra skirtas išsamiam žemės naudojimo,
statybos darbų ir plėtros aprašymui, nurodant priskirtas įvairios paskirties vietas bei statybų ir kitokios paskirties žemės naudojimo
kontrolės principų aprašymui, atsižvelgiant į vietines sąlygas, miesto
planą, kraštovaizdį, gerąsias statybų praktikas, skatinant naudoti
esamus pastatus bei nurodant kitus plano tikslus.

Planavimo atsakomybė ir planavimo procesas
Regioninė taryba atlieka regioninio planavimo darbus, o vietos
vyriausybė yra atsakinga už žemės naudojimo planavimą, statybų
kontrolę bei jos pačios vietinių tarybų kontrolę.
Plano
inicijavimas
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Latvija

Apie planavimo proceso inicijavimą būtina pranešti, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų galimybę gauti informaciją apie planavimo,
dalyvavimo ir vertinimo procedūros principus.

Planavimo reikalavimai

Už planų rengimą atsakinga institucija privalo skelbti planavimo informaciją, kad susijusios šalys galėtų ją sekti ir daryti įtaką planavimo
procesui bei išreikšti savo nuomonę įvairiais klausimais (registruojant
prieštaravimus).

Latvijoje erdvinį planavimą reglamentuoja erdvinės plėtros planavimo
įstatymas. Erdvinis planavimas glaudžiai susijęs su regionine plėtra
ir aplinkos apsauga. Taip pat yra specialias planavimo taisykles
išdėstančios taisyklės ir potvarkiai.

Rengiant planus būtina bendradarbiauti su šalimis, kurias planas
gali teigiamai arba neigiamai paveikti. Planus reikia rengti remiantis
išsamiais tyrimais ir ataskaitomis. Planą parengus, būtina tinkamai
įvertinti plano įgyvendinimo poveikį aplinkai, įskaitant socialinį ir
ekonominį, socialinį, kultūrinį ir kitokį poveikį.

Types of spatial plans
Latvijoje erdvinio planavimo dokumentai taip pat apima ir nacionalinio,
regioninio bei vietinio lygio strategijas ir plėtros planus. Strategijos
ir plėtros planai Latvijai ir planuojamiems regionams yra rengiami
nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Juose raštu bei grafine forma
išdėstomi ilgalaikiai strateginiai planai, planuojamo regiono prioritetai
bei erdvinės plėtros perspektyvos. Svarbiausi nacionalinio lygmens
planavimo dokumentai yra „Latvijos tvaraus vystymosi strategijos nuo
2030 m.“ dokumentas (strategijos ištrauka pateikiama toliau). Jame
išdėstomi tvaraus šalies vystymosi principai bei pateikiamas nacionalinės plėtros planas 2014–2020 metams. Nacionalinės plėtros
plano tikslas – susitarti dėl svarbiausių vidutinio laikotarpio prioritetų,
veikimo vietų, tikslų bei jų įgyvendinimo indikatorių. Jis taip pat
glaudžiai siejasi su Latvijos tvaraus vystymosi strategijos nuo 2030
m. (Latvija 2030 m.) dokumentu bei nacionaline EU2020 strategijos
įgyvendinimo reformos programa (NRP).

Žr.: http://www.turvallinenkaupunki.fi/.
Rengiant regioninį planą, rengimo procese dalyvauja kompetentinga
ministerija ir regioninis aplinkosaugos centras. Jų pareiga – nustatyti,
kokią įtaką nacionaliniai tikslai ir kiti esminiai veiksniai daro plano
rengimo procesui. Kitus su valstybinės, svarbios regioninės ar kitokios
svarbios žemės naudojimu, gamtos vertybėmis, kultūrine aplinka
ar vyriausybinių institucijų įsipareigojimų vykdymų susijusius planus
būtina parengti bendradarbiaujant su regioniniu aplinkosaugos
centru.
Statybos darbų eigai didelės reikšmės turi priešgaisrinės saugos ir
gelbėjimo institucijos, nes jos pateikia ekspertų nuomones ir užsiima
aktyvia kontrole. Savivaldybės institucijos nuomonės apie saugumą
ir eismo planavimą taip pat gali prašyti iš policijos. Nuomonės stipriai
skiriasi, tačiau jos visos yra kuriamos rengiant saugumo planavimo
projektą.

Čia taip pat yra žemės naudojimą prie jūros apibrėžiantis (atsižvelgiant
į funkcinius ryšius su pačia žeme) jūrų erdvės planas. Jūrų erdvės
planas pradėtas rengti 2013 m. pradžioje.
Vietos vyriausybės erdvių plane būtina pateikti reikalavimus dėl
funkcinių zonų suskirstymo ir viešosios infrastruktūros, žemės
naudojimo bei statybos darbų ir kitų žemės naudojimo sąlygų bei
apribojimų.

Vietinį pagrindinį planą tvirtina vietos taryba. Vietinį detalųjį planą
tvirtina vietos taryba. Jei planas didelės įtakos neturi, vietos tarybą
galima deleguoti į savivaldybės tarybą arba komitetą.

Vietos vyriausybės erdvių planą galima detalizuoti vietiniame plane.
Įsigaliojus vietos vyriausybės pasiūlytai tvaraus vystymosi strategijai,
vietos vyriausybės erdvių planą galima įtraukti į vietinį planą, jei
vietinis planas neprieštarauja vietos vyriausybės tvaraus vystymosi

Plano
paskelbimas
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strategijai. Vietos vyriausybė vietinį planą gali naudoti kaip tolesnio
planavimo bei projektavimo darbų pagrindą.

Kiekvienas turi teisę susipažinti su galiojančiais ir viešam svarstymui
perduotais erdvinės plėtros planavimo dokumentais, dalyvauti
viešame svarstyme, reikšti ir ginti savo nuomonę bei per nurodytą
laikotarpį pateikti raštiškus pasiūlymus.

Latvijoje iš viso yra 140 savivaldybių, atsakingų už planavimą savivaldybės lygmenyje. Funkcinių zonų nustatyme naudojamos žemės
apribojimų tipus, nurodomus erdvių plane ir vietiniame plane, būtina
tiksliai detalizuoti ir nurodyti detaliajame plane, pateikiant žemės
naudojimo bei pastatų kiekvienam žemės plotui reikalavimus.

Nyderlandai

CPTED teisinė sistema

Planavimo reikalavimai

Jokių specialių CPTED taisyklių nėra.

Erdvinį planavimą reglamentuoja erdvinio planavimo įstatymas, įsigaliojęs 2008 m. liepos 1 d. Šį įstatymą papildo erdvinio planavimo
potvarkis („Besluit ruimtelijke ordening“).

Planavimo atsakomybė ir planavimo procesas

Ateityje, erdvinio planavimo įstatymą ketinama sujungti su aplinkos
apsaugos įstatymu („Omgevingswet“) bei kitais įstatymais bei potvarkiais, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos valdymo įstatymu. Šio sujungimo tikslas – supaprastinti procedūras, kad pagreitėtų sprendimų
priėmimas, būtų užtikrintas nuoseklumas su erdviniais planais, projektais bei veikla, kuri yra susijusi su aplinka ir gamta, ir būtų taikomi
naujausią situaciją regionuose atitinkantys įstatymai. Naują aplinkos
apsaugos įstatymą ketina patvirtinti 2018 m.

Vietos vyriausybė rengia ir tvirtina vietos vyriausybės plėtros
strategiją, plėtros programą, erdvių planus, vietinius planus, detaliuosius planus ir teminius planus.
Inicijavimas
Sprendimas

Plano
rengimas

Strateginis
sprendimo
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vertinimas
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Vietos vyriausybės erdvių planą ir vietinį planą tvirtina vietos
vyriausybė.

Erdvių planų tipai
Erdvių planai rengiami dalyvaujant visuomenei. Planą rengianti institucija privalo užtikrinti informacijos prieinamumą ir sprendimų
priėmimo galimybę, o taip pat privalo atsižvelgti į visuomenės
nuomonę bei suteikti galimybę erdvinio planavimo procese dalyvauti
visuomenei, suteikiant jai kuo išsamesnę informaciją.

Planavimo atsakomybė ir planavimo procesas

Jei kažką reikia nutarti dėl vienos konkrečios situacijos, provincijos
institucija arba šalies vyriausybė pateikia instrukciją (šis veiksmas vadinamas „iniciatyviu“). Savivaldybė zonų nustatymo schemą privalo
pritaikyti atsižvelgdama į instrukcijoje pateikiamas rekomendacijas.

Erdvinio planavimo įstatyme nepateikiami procedūriniai arba oficialieji
reikalavimai. Siekiama, kad procedūros būtų kuo paprastesnės ir
trumpesnės bei rečiau pasitaikytų administracinio ir vyriausybinio
pobūdžio ginčų. Naujajame erdvinio planavimo potvarkyje („Besluit
ruimtelijke ordening“) bus pateikiamos struktūrinės vizijos nuostatos,
užtikrinant visuomenės ir socialinių organizacijų narių įtraukimą į šios
vizijos rengimą. Vis dėlto, gali būti taikomi su procedūra ar forma
susiję sektoriaus reikalavimai.

Erdvinio planavimo įstatyme nurodoma, kad vietinės savivaldybės
turi sukurti ir naujinti zonų nustatymo visoms sritims planus. Įstatymas
savivaldybėms leidžia rengti planus neturint provincijos institucijos
leidimo ir suteikia provincijoms bei šalies vyriausybei galimybę
parengti pritaikymo planą („Inpassingsplan“), atsižvelgiant į susijusios
žemės zonų nustatymą.

„Teritorinė demokratija ir visuomenės dalyvavimas erdvių planavime.
Europos piliečių ir institucijų gidas“. Europos ministrų konferencijos
taryba, atsakinga už erdvinio/ teritorijų planavimą. Dokumento
projektas. Napflion, 2014.

Kartą per dešimt metų savivaldybės privalo patikrinti, ar zonų
nustatymo schemos ir valdymo reikalavimai yra atnaujinti.

CPTED teisinė sistema
Savivaldybės struktūrinis planas taip pat turi įtakos nusikalstamumo
prevencijai. Kai kuriuos reikalavimus galima rasti nacionaliniame
statybų kodekse (kodekse, kurio reikalavimų privalo laikytis
kiekvienas, dalyvaujantis statybų procese). Šie reikalavimai yra paimti
iš „policijos ženklo saugiems statiniams“ schemos. Reikalaujama
įrengti geras spynas, tvirtas duris ir kt. (kurios įsilaužėlius turėtų sulaikyti bent trims minutėms), o taip pat apšvietimą namo priekyje.

Nacionaliniai, provinciniai ir savivaldos institucijų planai buvo pakeisti
struktūrinėmis vizijomis („Structuurvisie“). Su strategine politika
susijusios struktūrinės vizijos apibrėžia pagrindinius erdvių politikos
principus bei politikos vykdymo būdus.

Siekiant užtikrinti viešos diskusijos dėl erdvių plano galimybę,
atitinkama institucija prieš priimdama sprendimą privalo pasikonsultuoti su visuomene. Savo internetinėje svetainėje institucija pateiks
informacijos apie erdvių plano rengimą bei šio plano papildymus,
taikomas procedūras, viešos diskusijos vietą ir laiką, kiek laiko
konkretus erdvių planas ir jo priedai bus skelbiami viešai bei raštiškų
siūlymų ir nuomonių teikimo procedūras.

Priešingai nei seniau, nacionalinės ir provincinės struktūrinės vizijos
yra vidinės gairės, neįpareigojančios žemesnio lygio institucijų.
Vietoje planų, provincijų institucijos ir šalies vyriausybė gali pateikti
bendrąsias nutartis, instrukcijas bei įgyvendinimo schemas. Provincijos institucija teikia provincijos nutartis (vadinamas „provinciale
verordening“), o šalies vyriausybė turi „tarybos nutartį“ („Amvb“). Provincijos institucija ir šalies vyriausybė gali nustatyti su zonų nustatymo
schemų turiniu susijusias taisykles. Savivaldybės zonų nustatymo
schemas privalo taikyti pagal provincijos institucijos arba šalies vyriausybės nustatytas taisykles.

Išklausant visuomenės nuomonės, privačių asmenų ir viešuosius interesus reikia subalansuoti tvarios erdvių plėtros atžvilgiu.
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3 PRIEDAS. PLANAVIMO LYGIAI
PROJEKTO ŠALYSE PARTNERĖSE33
Planavimo tipai
Nacionalinis

Regioninis

Vietinis

Estija EE
Nacionalinis Estijos planas
2030+. Pateikiamas
erdvinio planavimo
strategijos visai šaliai
planas bei veiksmų planas

Suomija FIN
Neįtraukta. Aplinkos
apsaugos ministerija gali
pateikti nacionalinės
svarbos planavimo
problemų sprendimų
gaires.

County-wide spatial plan.
Formulates a strategy
for the development of
a county or part of it,
and its objective is to
balance national and local
interests on the regional
level

Regioninės žemės
naudojimo planas

Comprehensive Plan.
Provides the outline for
the physical development
of a local government or
part of it, and establishes
general conditions for
land use including the
location of housing
areas, recreational areas,
principal roads, etc.

Pagrindinis planas

Latvija LV
•

Tvari Latvijos vystymosi strategija iki
2030 m., kuri apima
erdvinės Latvijos
plėtros perspektyvą

Lietuva LT
•

Išsamus visos
Lietuvos Respublikos
planas

•

Specialieji (teminiai)
planai

•

Nacionalinės plėtros
planas 2014–2020 m.

•

Nacionalinės svarbos
žemė ir infrastruktūra

•

Nacionaliniai

•

Tvaraus vystymosi
strategija

•

Plėtros programa

•

•

•

4 PRIEDAS. PROBLEMOS X STRATEGIJA /
PRIEMONIŲ MATRICA AŠTUONIEMS APLINKOS
TIPAMS (ANDRES LEVALD)

Išsamus viso regiono
planas
Specialieji (teminiai)
planai

•

Nacionalinė erdvių
strategija

•

Infrastruktūros ir
erdvinio planavimo
vizija (SVIR)

•

Nacionalinis erdvių
planas

D1 gyvenamasis plotas
Strategija / priemonė

Baimė

Atitinkama struktūra

a

Judrumas

b

Mišri būsena

c

•

Regiono erdvių vizija

Gyventojų tankis

d

•

Regioninės struktūros
planas provincijoms

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

e

Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai

c

c

c

c

c

c

e

e

e

e

e

t

v

d

Prieinamumas

f

n

Teritoriškumas

g

aa

Patrauklumas

h

Tvirtumas

o

o

x

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

p

p

y

•

•

Erdvinis (teritorinis)
planas (išsamus
planas visam savivaldybės regionui)

Išsamūs vietos savivaldybės dalių planai

Priežiūra

i

q

•

Išsamūs nacionalinės
svarbos objektų
planai

Stebėjimas

j

q

Taisyklės

k

q

Vietos planai
(papildomas pasirinkimas tam tikros
savivaldybės

•

Specialieji (teminiai)
planai

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

l

q

Bendravimas su visuomene

m

q

Detalieji planai
(detalesnis planas,
kuriame pateikiami
vieno ar kelių žemės
sklypų techniniai
projektai)

•

Statinių projektavimas

Statinių projektavimas

Statinių projektavimas

Detalus planas

Statinių projektavimas

•

Vietinis žemės
naudojimo planas

Statinių projektavimas

33 pastaba. „Teritorinė demokratija ir visuomenės dalyvavimas erdvių planavime. Europos piliečių ir institucijų gidas“. Europos ministrų konferencijos taryba, atsakinga už erdvinė / teritorijų
planavimą. Dokumento projektas. Napflion, 2014.
34 pastaba. Leidimas: Erdvinis planavimas ir infrastruktūra: http://www.government.nl/issues/spatial-planning-and-infrastructure/spatial-planning-in-the-netherlands (29.10.2014).
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u

h

Plėtros programa

•

e

aa

•

Detalusis planas (miesto
planas, pastato planas,
pakrantės planas)

Struktūrinis planas

Vandalizmas

•

Detailed spatial plan.
Determines detailed
land use, building
rights, the conditions
and requirements for
building and architecture,
environmental protection
measures, etc., and it is
the basis for building activities in the short term.

•

Įsilaužimai

Tvaraus vystymosi
strategija

•

Išsamus visos vietos
savivaldybės planas

Nyderlandai NL34

a. Nusikaltimų baimė sumažės, jei bus gerbiama atstatytų vietų socialinė ir fizinė struktūra, socialiniai tinklai bei pažįstama aplinka.
b. Mišrus vietos naudojimas yra didžiausias lemiamas vietos judrumo
sukūrimo veiksnys. Judri vieta sumažina nusikaltimų baimę. To
pasiekti galima gyvenamąsias vietas sumaišius su biurais, dirbtuvėmis ir parduotuvėmis, įtraukus žaliąsias zonas, pėsčiųjų
kelius ir patrauklias laikui praleisti skirtas vietas, pavyzdžiui, vaikų
žaidimų aikšteles. Priešingą poveikį nusikaltimų baimei turi dėl
triukšmo ir netvarkos problemų keliantys barai, alinės ir kavinės,
kuriose renkasi gyventojams nerimą keliančios žmonių grupės.
Pėsčiųjų takų tinklas turėtų būti nesudėtingas. Patartina, kad
pėsčiųjų ir automobilių maršrutai būtų sujungti. Įėjimus į pastatus
reikėtų prijungti tiesiai prie pagrindinių pėsčiųjų takų.
c. Suformavus dideles, izoliuotas ir atskirtas, naudos neteikiančias
teritorijas, padidėja įvairių tipų nusikaltimų riziką, o kartu ir nusikaltimų baimė; ir priešingai, atidžiai sumaišius socialines ir

z
r

u

x

z
q

ekonomines grupes, sumažėja visų tipų nusikaltimų riziką, o kartu
ir nusikaltimų baimė.
d. Į miesto sistemą integravus gyvenamąsias zonas (kad jos nuo
likusios sistemos nebūtų atskirtos nenaudojamais žemės plotais
ar infrastruktūriniais barjerais) bei padidinus miesto tankumą (apie
dešimt–trisdešimt būstų vienam akrui) sukuriamas kaimyniškumo
jausmas ir sumažėja nusikaltimų baimė bei smurto gatvėse rizika.
e. Geras viešųjų erdvių matomumas pro langus ir aiškus viešųjų
kelių išdėstymas su geru apšvietimu sumažina nusikaltimų baimę
bei įsilaužimų, vandalizmo, smurto, su automobiliais susijusių
nusikaltimų bei padegimo riziką; geras matomumas iš balkonų
ir gyvenamųjų vietų kiemų sumažina vagysčių riziką, pavyzdžiui,
skalbinių, įrankių ar dviračių vagysčių iš privačių erdvių greta
namų riziką. Labai svarbu pirmąjį aukštą panaudoti būstams ar
parduotuvėms.
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f.

g.
h.
i.

j.

k.

l.
m.
n.
o.
p.

Ribojant eismą rajone (ir nesukuriant izoliuotų bendruomenių
ar „tvirtovių“) ir neatskiriant žmonių nuo išorinio pasaulio, sumažinama nusikaltimų baimė; pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas taip
pat sumažina nusikaltimų baimę, nes užtikrinama, kad žmonės
nebūtų išsibarstę (ramiuoju paros metu tam tikri maršrutai turi būti
uždaryti).
Nusikaltimų baimę mašina žmonių skaičiaus didinimas (o ne
aukštų kvartalų statymas) bei nuosavybės jausmo sukūrimas.
Patrauklus kraštovaizdis, architektūra, gatvių baldai ir šaligatviai
didina nuosavybės jausmą, todėl sumažėja nusikaltimų baimė bei
vandalizmo rizika.
Tinkama priežiūra, ypač kai patys gyventojai jaučiasi motyvuoti
padėti profesionaliems priežiūros specialistams, stiprina nuosavybės pojūtį ir todėl mažina nusikaltimų baimę. Kad gyventojai
jaustųsi motyvuoti savarankiškai imtis priežiūros darbų, patartina
pasirūpinti tam tikro lygio savireguliacija. Tokiu atveju galima
sukurti rajono valdymo sistemą.
Nusikaltimų baimę mažina reguliarus policijos ar apsaugos
įmonių vykdomas stebėjimas, ypač jei stebėjimu rūpinasi rajoną
pažįstantys pareigūnai ir kai stebėjimas vykdomas pėsčiomis (ne
automobiliu).
Nustačius aiškias viešųjų erdvių naudojimo taisykles (nustato
kvartalo valdytojas arba būstų savininkų asociacija), sustiprėja nuosavybės jausmas, pagerėja priežiūra, todėl sumažėja nusikaltimų
baimė.
Jaunimo grupių (pavyzdžiui, jaunimo centrų) bei narkomanų ir
benamių žmonių stebėjimas sumažina viešose erdvėse žmonėms
keliamą baimę.
Išdėstymas, architektūra ir ženklai sustiprina nuosavybės ir
kontrolės jausmą, todėl sumažėja nusikaltimų baimė.
Pašalinus galinės prieigos vietas sumažėja įsilaužimų rizika; apsaugojus (lengvai) įsilaužėliams pasiekiamas duris ir langus
sumažėja įsilaužimų rizika.
Tvirti durų ir langų rėmai, durys bei langai, o taip pat spynos ir
stiklas sumažina įsilaužimo ir vandalizmo riziką.
Tikslų apsunkinimas po įsilaužimo ar vandalizmo atvejo sumažina
tolesnių incidentų ar pakartotinės viktimizacijos riziką; siekiant
pašalinti vandalizmo išpuolio metu padarytą žalą, verta apsvarstyti
net ir visišką objekto, kuris gali būti vandalizmo taikiniu, pašalinimą.

q. Greitai pašalinus padarytą žalą galima išvengti dar didesnės žalos,
padaromos vėlesnių vandalizmo išpuolių, išpaišymo grafiti ar
padegimo metu; vietas, kurias reikia greitai sutvarkyti galima aptikti
reguliariai stebint aplinką. Priežiūros strategija efektyviausia yra
tada, kai naudojama kartu su aiškiomis viešųjų erdvių naudojimo
taisyklėmis ir kai apie ją yra smulkiai išdėstoma gyventojams
bei visiems tiems, kurie stebi jaunimo grupes. Kad sistema būtų
efektyvi, reikia įrengti jaunimui skirtas susirinkimų vietas.
r. Stebint sumažėja smurto rizika; šiuo atveju pagelbėti gali policija
arba privačios apsaugos įmonės, tačiau prisidėti gali ir durininkas,
prižiūrėtojas ar pastatų apsaugininkai, stebintys konkretų kvartalą,
naudojant (gyvenamųjų namų aplinkoje) CCTV, kad stebintys specialistai matytų įėjimus, liftus, laiptus, automobilių statymo aikšteles
ir dviračių stovėjimo vietas.
s. Įrengus automobilių stovėjimo garažus, į kuriuos patekti gali tik
gyventojai (naudodami kortelės sistemą), sumažėja su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika; atviroje vietoje įrengtos
stovėjimo vietos nėra labai patrauklios vagims, jei jose įrengiami
barjerai.
t. Atskiros stovėjimo vietos priešais pastatus arba nedidelėmis
grupėmis apjungtos stovėjimo vietos stiprina nuosavybės ir
kontrolės jausmą, todėl sumažėja su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika.
u. Su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika mažėja, jei automobilių
stovėjimo aikšteles ir garažus stebi policija, privačios apsaugos
įmonės, durininkas ar vietiniai apsaugininkai, naudojantys CCTV.
v. Neprieinami koridoriai ir dviračių statymo vietos sumažina tam
tikro tipo vagysčių riziką, pavyzdžiui, dviračių ar korespondencijos
iš pašto dėžučių vagysčių.
w. Vagystės rizika stipriai sumažėja, jei koridorius ir dviračių stovėjimo
vietas stebi durininkas, ypač jei naudojama CCTV sistema.
x. Iš nedegių medžiagų pagaminti šiukšlių konteineriai sumažina
padegimo riziką.
y. Pašalinus arba pakeitus degias medžiagas, sumažėja padegimo
rizika.
z. Gera priežiūra, ypač greitas degių likučių pašalinimas, sumažina
padegimo riziką; tokias vietas taip pat reikia reguliariai stebėti.
aa. Aiškus viešųjų kelių ir pusiau privačių privažiavimo prie būstų
keliukų atskyrimas sumažina įsilaužimo, vandalizmo, išpaišymo
grafičiu ir padegimo rizika.
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D2 Mokyklos ir jaunimo įstaigos
Strategija / priemonė

Baimė

Įsilaužimai

Vandalizmas

Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai

Atitinkama struktūra
Judrumas

a

Mišri būsena
Gyventojų tankis

b

b

b

b

b

b

b

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

c

c

c

c

c

c

c

Prieinamumas

d

d

Teritoriškumas

e

e

Patrauklumas
j

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

g
h

h

h

h

h

h

h

m
i

n

Infrastruktūra tam tikroms grupėms
Bendravimas su visuomene

e

j

Stebėjimas
Taisyklės

d

f

Tvirtumas
Priežiūra

o

n

n
m

q

a. Patekimo į mokykla maršrutas greta judrių gatvių sumažina nusikaltimų baimę; jaunimo įstaigas įrengus greta judrių kelių ir arti
autobusų stotelės sumažina nusikaltimų baimę bei nepatogumo
jausmą.
b. Mokyklas įrengus apgyvendintose miesto vietose (o ne izoliuotose
teritorijose ar parkuose) sumažėja nusikaltimų baimė bei įvairių
tipų nusikaltimų rizika; vis dėlto, atstumas iki gyvenamųjų namų
turėtų būti pakankamas, kad triukšmas ir šurmulys netrukdytų
gyventojams.
c. Geras matomumas ir apšvietimas mažina nusikaltimų baimę bei
įvairių tipų nusikaltimų riziką; dėl to mokykla turi būti nedidelė
(neužimti daug ploto), apsodinta žole ir medžiais (ne krūmais);
ypatingą dėmesį reikia atkreipti į automobilių stovėjimo vietas,
įėjimo zonas ir žaidimų aikšteles.
d. Mokyklą ar jaunimo centrą aptvėrus tvora, sumažėja įsilaužimo,
vandalizmo ir padegimo rizika; tą reikia padaryti taip, kad nenukentėtų mokyklos ar jaunimo centro patrauklumas; jei kitų
viešųjų erdvių vaikams žaisti nėra, aptverti reikia taip, kad į
žaidimo aikšteles mokyklos teritorijoje vaikai laisvai galėtų patekti
po pamokų, savaitgaliais ir per atostogas. Įėjimų į pastatą skaičius
turėtų būti kuo mažesnis. Geriausia, kad jis būtų tik vienas.
e. Aiškus mokyklos teritorijos (žaidimų aikštelės) zonų nustatymas
aplink viešąsias erdves sustiprina nuosavybės jausmą, todėl
sumažėja įsilaužimo, vandalizmo ir padegimo rizika.
f. Patraukli architektūra, kraštovaizdis, gatvių baldai ir žaidimų
aikštelės sustiprina nuosavybės jausmą, todėl sumažėja vandalizmo ir padegimo rizika.

g. Tinkama mokyklos takų ir viešųjų erdvių aplink mokyklą priežiūra
sumažina nusikaltimų baimę.
h. Mokyklos takų ir teritorijos stebėjimas sumažina nusikaltimų
baimę bei įvairių tipų nusikaltimų riziką; naudinga turėti sargą ar
prižiūrėtoją, ypač jei jis gyvena mokykloje arba greta jos. Ties
įėjimu į pastatą turi būti aiškiai apibrėžta priėmimo zona, kurioje
būtų personalo atstovai (prižiūrėtojas).
i. Stebint rajone esančius narkomanus ir benamius žmones, jiems
neleidžiama artintis prie mokyklos teritorijos, todėl sumažėja nusikaltimų baimė.
j. Tvirti durų ir langų rėmai, durys bei langai, o taip pat spynos ir
stiklas sumažina įsilaužimo ir vandalizmo riziką.
k. Tikslų apsunkinimas po įsilaužimo ar vandalizmo atvejo sumažina
tolesnių incidentų riziką.
l. Tinkama pastatų, žaidimų aikštelių ir viešųjų erdvių prie mokyklos
priežiūra sumažina vandalizmo ir padegimo riziką (priežiūra apima
ir grafičių pašalinimą).
m. Aiškios žaidimų aikštelių ir elgesio aplinkinėse erdvėse taisyklės
sumažina vandalizmo ir padegimo riziką; tas pats taikoma ir
erdvėms prie jaunimo centrų.
n. Į jaunimo centrų kūrimo procesą įtraukus būsimus naudotojus
(vietines jaunimo grupes) ir aplinkinių rajonų gyventojus, sumažėja
vandalizmo ir padegimo rizika.
o. Teritorijoje įrengus stovėjimo aikšteles užtikrinama automobilių
apsauga, netrukdant rajono bendruomenei.
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D3 Komerciniai / pramoniniai / biurų pastatai
Strategija / priemonė

Baimė

Įsilaužimai

Vandalizmas

D4 Prekybos vietos
Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai

Strategija / priemonė

Baimė

Atitinkama struktūra

Atitinkama struktūra

w

Judrumas

Judrumas

a

Mišri būsena

Mišri būsena

Gyventojų tankis
Matomumas / apžvalga / apšvietimas

Vandalizmas

Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai
x

l

Gyventojų tankis
a

e

e

Prieinamumas

f

j

Teritoriškumas

k

k

e

e

e

e

o

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

b

g

Prieinamumas

c

h

Patrauklumas

Tvirtumas
b

Priežiūra

c

Stebėjimas

d

g

g

g

g

o

q

o

g

Teritoriškumas

Patrauklumas
Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

Įsilaužimai

d

m

g

g

Tvirtumas

i

i

t

h

h

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

j

j

u

i

m

l
n

p

q

r

Priežiūra

e

Stebėjimas

f

Taisyklės

Taisyklės

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

Bendravimas su visuomene

Bendravimas su visuomene

a. Geras matomumas ir apšvietimas sumažina nusikaltimų baimę.
b. Nepastebimi tikslų apsunkinimo metodai sumažina nusikaltimų
baimę (naudojant ne agresyviai atrodančias tvoras).
c. Gera priežiūra sumažina nusikaltimų baimę.
d. Stebėjimas sumažina nusikaltimų baimę.
e. Geras matomumas sumažina įsilaužimo, vandalizmo, smurto, su
automobiliais susijusių nusikaltimų, vagystės ir padegimo riziką.
f. Sumažinus įėjimų į pastatą skaičių nakties metu ir savaitgaliais iki
vieno, sumažėja įsilaužimo rizika.
g. Tvirti durų ir langų rėmai, durys bei langai, o taip pat spynos ir
stiklas sumažina įsilaužimo ir vandalizmo riziką.
h. Tikslų apsunkinimas po įsilaužimo ar vandalizmo atvejo sumažina
pakartotinių incidentų riziką; siekiant pašalinti vandalizmo išpuolio
metu padarytą žalą, verta apsvarstyti net ir visišką objekto, kuris
gali būti vandalizmo taikiniu, pašalinimą.
i. Pažeidžiamų įėjimų stebėjimas, naudojant CCTV sistemą,
sumažina įsilaužimo riziką.
j. Apsaugant, kad jaunimas teritorijoje nevaikščiotų, sumažinama
vandalizmo rizika.

k. Aiškus viešųjų ir pusiau privačių erdvių atskyrimas sumažina įsilaužimo ir vandalizmo riziką.
l. Greitai pašalinus žalą sumažinama tolesnių išpuolių rizika.
m. Pažeidžiamų vietų stebėjimas sumažina vandalizmo riziką.
n. Prieigos maršrutų, ypač nakties metu naudojamų maršrutų,
stebėjimas sumažina smurtinių nusikaltimų riziką; ši strategija ypač
efektyvi tada, kai naudojama kartu su CCTV sistema.
o. Įėjimo į automobilių stovėjimo aikšteles kontrolė sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų riziką.
p. Automobilių stovėjimo vietų stebėjimas, naudojant CCTV sistemas,
sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų ir vagysčių riziką.
q. Pažeidžiamų vietų, kuriose dažnai įvyksta vandalizmo išpuoliai,
stebėjimas sumažina vandalizmo riziką.
r. Pažeidžiamų vietų, kuriose dažnai įvyksta padegimo išpuoliai,
stebėjimas sumažina padegimo riziką.
s. Gera priežiūra, ypač greitas degių likučių pašalinimas, sumažina
padegimo riziką; tokias vietas taip pat reikia reguliariai stebėti.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
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Judri aplinka sumažina nusikaltimų baimę.
Geras matomumas ir apšvietimas sumažina nusikaltimų baimę.
Aiški prieiga ir ženklai sumažina nusikaltimų baimę.
Patrauklus išdėstymas, medžiagos ir spalvos sumažina nusikaltimų baimę.
Gera priežiūra sumažina nusikaltimų baimę.
Stebėjimas sumažina nusikaltimų baimę; rekomenduojama rinktis
ne stebėjimą naudojant CCTV ir patruliavimą, o nuolatinį stebėjimą
prie įėjimo pastačius apsaugininką.
Geras matomumas ir apšvietimas sumažina įsilaužimo, vandalizmo, smurto, su automobiliais susijusių nusikaltimų, vagystės
ir padegimo riziką.
Įėjimo kontrolė ir suskirstymas skyriais sumažina įsilaužimo riziką.
Tvirti durų ir langų rėmai, durys bei langai, o taip pat spynos ir
stiklas sumažina įsilaužimo ir vandalizmo riziką.
Tikslų apsunkinimas arba pašalinimas po įsilaužimo ar vandalizmo
atvejo sumažina tolesnių incidentų riziką.
Pažeidžiamų įėjimų stebėjimas, naudojant CCTV sistemą,
sumažina įsilaužimo riziką.
Judri aplinka sumažina vandalizmo ir išpaišymo grafičiu riziką.
Patrauklus išdėstymas, medžiagos ir spalvos sumažina vandalizmo riziką.
Greitai pašalinus žalą sumažinama tolesnių vandalizmo išpuolių
rizika; greitą žalos pašalinimą užtikrinti galima tik jei vykdomas
reguliarus stebėjimas ir griežta policijos kontrolė.

o. Kontroliuojama įeiga į prekybos centrus neleidžia į vidų patekti
sumaištį keliančioms jaunimo grupėms bei narkomanams, todėl
sumažėja nusikaltimų baimė bei vandalizmo ir smurto rizika; ši
priemonė geriausiai veikia tada, jei minėtos rizikos grupės papildomai dar yra ir stebimos.
p. Stebėjimas sumažina smurtinių nusikaltimų riziką.
q. Įėjimo į automobilių stovėjimo aikšteles kontrolė sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų riziką.
r. Automobilių stovėjimo vietų stebėjimas, naudojant CCTV sistemas,
sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų ir vagysčių riziką.
s. Atsargumą skatinantys pranešimai vidinio ryšio sistemoje ir
plakatai sumažina vagystės riziką.
t. Iš nedegių medžiagų pagamintų šiukšlių konteinerių naudojimas
sumažina padegimo riziką.
u. Pašalinus arba pakeitus degias medžiagas, sumažėja padegimo
rizika.
v. Gera priežiūra, ypač greitas degių likučių pašalinimas, sumažina
padegimo riziką; tokias vietas taip pat reikia reguliariai stebėti ir
taikyti griežtą policijos kontrolę.
w. Nusikaltimų baimė sumažėja, jei tarp prekybos centro ir aplinkinių
rajonų nėra nenaudojamų žemės plotų.
x. Prie prekybos centro įrengus nedideles automobilių stovėjimo
aikšteles nesukuriamas atskyrimo nuo aplinkinės teritorijos
jausmas ir todėl sumažėja su automobiliais susijusių nusikaltimų
rizika.
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D5 Parkai ir viešieji kiemai
Strategija / priemonė
Atitinkama struktūra

D6 Laisvalaikio centrai

Baimė

Įsilaužimai

Vandalizmas

Smurtas

a

a

a

a

Automobiliai

Vagystės

Padegimai
a

Strategija / priemonė

Įsilaužimai

Vandalizmas

Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai

g

g

g

g

o

q

o

Atitinkama struktūra

Judrumas

Judrumas

Mišri būsena

Mišri būsena

a

l

Gyventojų tankis

Gyventojų tankis
Matomumas / apžvalga / apšvietimas

Baimė

b

b

b

b

b

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

b

g

c

h

Prieinamumas

c

c

c

c

c

Prieinamumas

Teritoriškumas

d

d

d

d

d

Teritoriškumas

e

Patrauklumas

Patrauklumas

e

Tvirtumas

e

f

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

f

f

Priežiūra

g

g

g

Stebėjimas

h

h

h

Taisyklės

i

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

j

Bendravimas su visuomene

k

h

h

i

g

d

m

Tvirtumas

i

i

t

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

j

j

u

g

Priežiūra

e

h

Stebėjimas

f

i

Taisyklės

n
k

n

v
p

r

r

v

Infrastruktūra tam tikroms grupėms
k

a. Dienos metu parkuose vykdoma veikla užtikrina natūralų
stebėjimą, mažinantį nusikaltimų baimę ir įsilaužimų, vandalizmo,
smurto bei padegimų riziką. Kurti izoliuotų ar nepraeinamų vietų
nereikėtų.
b. Geras matomumas ir apšvietimas sumažina nusikaltimų baimę ir
įsilaužimo, vandalizmo, smurto bei padegimo riziką. Pagrindiniai
takai turi būti tinkamai apšviesti, o kitus takelius galima palikti
neapšviestus.
c. Aiški takelių sistema ir ženklai sumažina nusikaltimų baimę ir įsilaužimo, vandalizmo, smurto bei padegimo riziką. Atsižvelgiant
į konkrečią situaciją, efektyvia kontrolės priemone galėtų būti
viso parko uždarymas nakties metu. Tokią priemonę nesunku
pritaikyti nedideliems miesto parkams, tačiau dideliems priemiesčio parkams tą padaryti sunku. Išlaidų tvorai iš parko įrengimo
biudžeto išskaičiuoti nereikėtų. Takelių tinklą reikėtų aiškiai
sujungti su aplinkine miesto aplinka. Išėjimai turėtų būti bent du,
tačiau jei visi takai yra sujungti su miesto tinklu, jų turėtų būti
daugiau.
d. Specialių parko zonų priskyrimas specialioms tikslinėms grupėms,
atsižvelgiant į tokių grupių poreikius, pagerina stebėjimo galimybes
bei reguliarų tokių zonų lankytojų atsakomybės jausmą, todėl
sumažėja nusikaltimų baimė ir įsilaužimo, vandalizmo, smurto bei
padegimo rizika.
e. Jei suolai, šiukšlių konteineriai, ženklai ir žaidimų įranga yra pagaminta iš tvirtų medžiagų, sumažėja vandalizmo ir padegimo
rizika. Medžiagos taip pat turi būti patrauklios; patrauklumas yra
pagrindinis parko tikslas, o pats patrauklumas yra prevencinė
strategija.
f. Parko suoliukus ir kitus objektus, kuriuos vagys gali pavogti, reikia
tinkamai pritvirtinti. Objektus, kurie gali būti nuniokoti vandalų,

reikia pakeisti tvirtesnių medžiagų objektais arba perkelti į kitą
parko vietą, kur vandalizmo rizika yra mažesnė. Parko funkcionavimui reikalingų objektų (pavyzdžiui, suoliukų ir šiukšlių konteinerių) iš parko pašalinti negalima.
g. Parko patrauklumui ir judrumui didelės įtakos turi priežiūra.
Priežiūra apima takų valymą, šiukšlių konteinerių ištuštinimą ir
visos žalumos (augalų, krūmų ir pievų) priežiūrą.
h. Stebėjimas yra labai svarbus, siekiant sumažinti nusikaltimų
baimę ir įsilaužimo, vandalizmo, smurto bei padegimo riziką. Profesionaliu stebėjimu turėtų pasirūpinti mobilūs patruliai (geriausia
važiuojantys dviračiais). CCTV sistemos parkuose nėra laikomos
naudingomis.
i. Parko lankytojų elgesio taisyklės padeda sumažinti nusikaltimų
baimę ir vandalizmo bei padegimo riziką. Taisykles reikia perteikti
aiškiais ženklais prie kiekvieno įėjimo į parką. Rekomenduojama
šias taisykles išdėstyti mokyklose ir jaunimo grupėms. Aiškios
kepsninių naudojimo (arba draudimo naudoti kepsnines) taisyklės
sumažina gaisro ir padegimo riziką.
j. Taisyklės dėl narkomanų, benamių žmonių ir kt. sumažina nusikaltimų baimę, kylančią jiems esant netoliese. Šias taisykles reikia
išdėstyti už parko ribų. Jaunimo susitikimo vietas galima įrengti
parko viduje, rekomenduotina netoli įėjimo.
k. Atsargumo priemonių pranešimai (pvz., įspėjimai apie kišenvagius)
padeda sumažinti nusikaltimų baimę ir vagystės riziką. Rekomenduojama prie įėjimų kabinti skelbimus. Čia taip pat galima kabinti
skelbimus, informuojančius apie parke vykstančius renginius.
Taip pranešimus tuo pat metu galima sukurti kaip prevencinius ir
patrauklius.
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Bendravimas su visuomene

s

a. Judri aplinka sumažina nusikaltimų baimę.
b. Geras matomumas ir apšvietimas sumažina nusikaltimų baimę.
c. Tinkami ženklai prie įėjimų ir išėjimų bei įėjimo kontrolė mažina
nusikaltimų baimę.
d. Patrauklus išdėstymas, medžiagos ir spalvos sumažina nusikaltimų baimę.
e. Gera priežiūra sumažina nusikaltimų baimę.
f. Stebėjimas, kuris apima eilių ir (arba) minios kontrolę, sumažina
nusikaltimų baimę.
g. Geras matomumas ir apšvietimas sumažina įsilaužimo, vandalizmo, smurto, su automobiliais susijusių nusikaltimų, vagystės
ir padegimo riziką.
h. Įėjimo kontrolė ir suskirstymas skyriais sumažina įsilaužimo riziką.
i. Tvirtos spynos, durys ir stiklai sumažina įsilaužimo ir vandalizmo
riziką.
j. Tikslų apsunkinimas arba pašalinimas po įsilaužimo ar vandalizmo
atvejo sumažina tolesnių incidentų riziką.
k. Pažeidžiamų įėjimų stebėjimas, naudojant CCTV sistemą,
sumažina įsilaužimo riziką.
l. Judri aplinka sumažina vandalizmo ir išpaišymo grafičiu riziką.
m. Patrauklus išdėstymas, medžiagos ir spalvos sumažina vandalizmo riziką.

n. Greitai pašalinus žalą sumažinama tolesnių vandalizmo išpuolių
rizika; greitą žalos pašalinimą užtikrinti galima tik jei vykdomas
reguliarus stebėjimas ir griežta policijos kontrolė.
o. Įėjimo kontrolė, t. y. agresyvių žmonių neįleidimas, sumažina
smurtinių nusikaltimų pastato viduje riziką; platūs praėjimai į ir iš
automobilių stovėjimo aikštelių sumažina smurto toje aplinkoje
riziką.
p. Stebėjimas, kuris apima eilių ir (arba) minios kontrolę, sumažina
smurto riziką.
q. Įėjimo į automobilių stovėjimo aikšteles kontrolė sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų riziką.
r. Automobilių stovėjimo vietų stebėjimas, naudojant CCTV sistemas,
sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų ir vagysčių riziką.
s. Atsargumą skatinantys pranešimai vidinio ryšio sistemoje ir
plakatai sumažina vagystės riziką.
t. Iš nedegių medžiagų pagaminti šiukšlių konteineriai sumažina
padegimo riziką.
u. Pašalinus arba pakeitus degias medžiagas, sumažėja padegimo
rizika.
v. Gera priežiūra, ypač greitas degių likučių pašalinimas, sumažina
padegimo riziką; tokias vietas taip pat reikia reguliariai stebėti ir
taikyti griežtą policijos kontrolę.
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D7 Viešasis transportas ir automobilių statymo vietos
Strategija / priemonė

Baimė

Atitinkama struktūra

a

Judrumas

b

Įsilaužimai

Vandalizmas

Smurtas

Automobiliai

Vagystės

Padegimai

d

d

Automobilių stovėjimo vietų stebėjimas, naudojant CCTV sistemas,
sumažina su automobiliais susijusių nusikaltimų ir vagysčių riziką.
s. Atsargumą skatinantys pranešimai vidinio ryšio sistemoje ir
plakatai sumažina vagystės riziką.
t. Iš nedegių medžiagų pagaminti šiukšlių konteineriai sumažina
padegimo riziką.

u. Pašalinus arba pakeitus degias medžiagas, sumažėja padegimo
rizika.
v. Gera priežiūra, ypač greitas degių likučių pašalinimas, sumažina
padegimo riziką; tokias vietas taip pat reikia reguliariai stebėti ir
taikyti griežtą policijos kontrolę.

Mišri būsena
Gyventojų tankis

c

c

c

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

d

d

d

d

Prieinamumas

e

j

o

o

Strategija / priemonė

q

Atitinkama struktūra

a

f

Judrumas

b

Tvirtumas

k

Mišri būsena

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

l

Gyventojų tankis

m

Matomumas / apžvalga / apšvietimas

Teritoriškumas
Patrauklumas

f

Priežiūra
Stebėjimas

g

j

h

Taisyklės

i

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

n

Bendravimas su visuomene

i

p

r

r

v

i
i

a. Socialinei ir fizinei struktūrai įtakos neturinti transporto infrastruktūra suteikia galimybes natūraliam stebėjimui ir taip sumažina
nusikaltimų baimę.
b. Judriose vietose įrengtos automobilių stovėjimo vietos, autobusų
stotelės ir įėjimai į požemines stotis sumažina nusikaltimų baimę.
c. Tankiai apgyvendintose vietose įrengtos automobilių statymo
aikštelės, autobusų stotelės ir įėjimai į (požemines) stotis sukuria
žmonių artumo jausmą (jaučiama, kad nelaimės atveju pavyks
sulaukti pagalbos), todėl sumažėja nusikaltimų baimė ir vandalizmo bei smurto rizika. Jei autobuso stotelių saugiausiose
vietose įrengti neįmanoma, tokiose vietose reikėtų įrengti bent
naktinio transporto stoteles.
d. Geras matomumas ir apšvietimas sumažina nusikaltimų baimę ir
įvairių tipų nusikaltimų riziką: vandalizmo, smurto, su automobiliais
susijusių nusikaltimų, vagystės ir padegimo.
e. Į automobilių stovėjimo aikšteles leidžiant patekti tik naudotojams,
sumažėja nusikaltimų baimė. Įvažiavimai ir išvažiavimai iš garažų
galėtų būti apsaugoti sulankstoma tvora ar pakylančiais vartais,
kad į vidų nepatektų narkomanai ir kitos nepageidautinos grupės.
f. Patrauklios medžiagos ir spalvos sumažina nusikaltimų baimę bei
vandalizmo ir išpaišymo grafičiu riziką.
g. Gera priežiūra sumažina nusikaltimų baimę.
h. Stebėjimas sumažina nusikaltimų baimę; atokiose vietose ir
požeminėse stotyse turi būti įrengtos pagalbos iškvietimo
dėžutės, leidžiančios iškviesti apsaugos tarnybą.
i. Aiškios automobilių stovėjimo aikštelių ir transporto įrangos
naudojimo taisyklės, apie kurias visuomenei yra pranešama
vidinio ryšio sistema ir plakatais,padidina stebėjimo įspūdį ir dėl to

j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.

q.
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s
sumažina nusikaltimų baimę bei vandalizmo ir išpaišymo grafičiu
riziką.
Į požemines stoteles leidžiant patekti tik bilietą turintiems
asmenims, sumažinama vandalizmo stotyse bei traukiniuose
rizika; ši strategija geriausiai veikia kartu vykdant stebėjimą bei
įrengiant bilietų tikrinimo punktus.
Tvirtos gatvių baldų ir žibintų stulpų medžiagos sumažina vandalizmo riziką.
Tikslų apsunkinimas arba visiškas objekto pašalinimas po vandalizmo išpuolio, sumažina tolesnių vandalizmo išpuolių riziką.
Greitai pašalinus žalą sumažinama tolesnių vandalizmo išpuolių
rizika; greitą žalos pašalinimą užtikrinti galima tik jei vykdomas
reguliarus stebėjimas ir griežta policijos kontrolė.
Atokioms automobilių stovėjimo aikštelių vietoms pasiekti
paskyrus maršrutinį autobusą, žmonėms nebereikėtų eiti nesaugiais keliais (ypač naktį), todėl sumažėtų nusikaltimų baimė.
Apribojus įeigą į automobilių stovėjimo garažus, požemines stotis
ir traukinius sumažėja smurto (automobilių stovėjimo aikštelių
atveju) ir su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika; atviroje
vietoje įrengtos stovėjimo vietos nėra labai patrauklios vagims, jei
jose įrengiami barjerai.
Automobilių stovėjimo aikštelių, automobilių parkų, požeminių
stočių ir visų tipų viešojo transporto priemonių stebėjimas
sumažina smurto riziką; ši strategija geriausiai veikia kartu su
centrine CCTV sistema.
Aiškiai atskirtos gyvenamųjų namų automobilių stovėjimo vietos
ir lankytojams skirtos vietos bendruose garažuose sumažina su
automobiliais susijusių nusikaltimų riziką.

D8 Miestų centrai ir viešosios erdvės
Baimė

b

Įsilaužimai

Vandalizmas

j

Smurtas

Automobiliai

p

r

Vagystės

Padegimai

q
q

Prieinamumas

c

k

c

Teritoriškumas

d

l

d

Patrauklumas

e

u

Tvirtumas

m

m

w

Tikslų apsunkinimas / pašalinimas

n

o

x

Priežiūra

f

o

Stebėjimas

o

Taisyklės

g

Infrastruktūra tam tikroms grupėms

h

Bendravimas su visuomene

i

d

s

t

a. Nepakeitus fizinės rajono struktūros ir socialinio jo tinklo sustiprėja kontrolės jausmas ir sumažėja baimė.
b. Gyvenamąsias funkcijas sumaišius su kitomis funkcijomis ir taip
sukūrus judrią kaimynystę dienos bei nakties metu, sustiprinamas
kontrolės jausmas ir sumažina baimė.
c. Apribojus prieigą prie pusiau viešų vietų (pavertus tokias vietas
pusiau privačiomis vietomis) sumažėja baimės lygis bei smurtinių
nusikaltimų rizika.
d. Dideles viešąsias erdves suskirsčius į mažesnes sritis sustiprėja
kontrolės jausmas ir sumažėja baimė; su stebėjimo strategija
sujungtas teritoriškumas taip pat sumažina smurtinių nusikaltimų
riziką.
e. Patrauklus gatvės išdėstymas, šaligatviai, žaluma ir gatvių baldai
sustiprina patogumo jausmą. Taip pat atrodo, kad tokia vieta yra
griežtai stebima, todėl sumažėja nusikaltimų baimė.
f. Gerai atliekama priežiūra rodo, kad teritorija yra akylai stebima,
todėl sumažėja nusikaltimų baimė.

o

v

g. Aiškios viešųjų erdvių naudojimo taisyklės sumažina nusikaltimų
baimę.
h. Taisyklės dėl narkomanų, benamių žmonių ir kt. sumažina nusikaltimų baimę, kylančią jiems esant netoliese.
i. Atsargumą skatinančių pranešimų buvimas rodo, kad teritorija yra
akylai stebima, todėl sumažėja nusikaltimų baimė.
j. Įėjimų judriose viešose erdvėse nustatymas sumažina įsilaužimo
riziką.
k. Prieigos prie rizikingų zonų (vagių taikinių) ribojimas sumažina įsilaužimo riziką.
l. Padalinus viešąsias erdves į mažesnes, sukuriamas stebėjimo
jausmas, todėl sumažėja įsilaužimo rizika.
m. Tvirtos spynos, durys ir stiklai sumažina įsilaužimo bei vandalizmo
riziką.
n. Tikslų apsunkinimas po įsilaužimo sumažina pakartotinių incidentų
ir (arba) vandalizmo riziką.
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o. Pašalinus apgadintus objektus arba pakeitus juos iš tvirtesnių
medžiagų pagamintais objektais sumažėja pakartotinių išpuolių
rizika; ši priemonė ypač veiksminga naudojant kartu su stebėjimo
ir kontrolės strategijomis (įskaitant greitą reagavimą į rizikingas
zonas bei objektus).
p. Gyventojų buvimas sumažina smurto riziką; įvykus smurtiniam
nusikaltimui, aukos greitai randamos ir joms gyventojai gali greitai
suteikti pagalbą.
q. Jei teritorija apgyvendinta vidutiniškai tankiai arba tankiai (žemė
naudojama intensyviai), didėja tikimybę, kad konkrečioje vietoje
tam tikru metu bus žmonių. Dėl to sumažėja plėšimų ar užpuolimų
bei nepadoraus elgesio rizika. Įvykus tokiems nusikaltimams
aukos greitai randamos ir joms suteikiama pagalba, ypač jei tą
vietą lengva pamatyti ir ji gerai apšviesta.
r. Gyvenamosiose judriose vietose įrengus automobilių stovėjimo
aikšteles sumažėja su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika.

s. Tokio tipų nusikaltimų riziką taip pat galima sumažinti taikant
natūralaus bei profesionalaus stebėjimo metodą.
t. Atsargumą skatinantys pranešimai padidina automobilių savininkų
budrumą, todėl labiau tikėtina, kad nusikaltimo pavyks išvengti
jam dar neįvykus. Dėl to sumažėja su automobiliais susijusių nusikaltimų rizika.
u. Praėjimai viešose vietose, koridoriai ir pardavimo vietos turi
būti pakankamai plačios; perpildytose vietose mėgsta rinktis
kišenvagiai.
v. Atsargumą skatinančių pranešimų perteikimas viešosiomis
sistemomis padidina lankytojų budrumą, todėl labiau tikėtina,
kad nusikaltimo pavyks išvengti jam dar neįvykus. Taip sumažėja
smulkių vagysčių rizika.
w. Naudojant nedegias medžiagas sumažėja padegimo rizika.
x. Teritoriją tinkamai prižiūrint, sumažėja degių daiktų (likučių),
kuriuos paliko lankytojai, gyventojai ar pardavėjai, kiekis.
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•

APIBRĖŽIMAI
•

Įėjimo kontrolė – bendroji įėjimo kontrolės idėja yra visiškai
paprasta: nusikaltėlis negali turėti galimybės patekti į kokią nors
vietą, pastatą ar erdvę.

•

Statiniai – nekilnojamasis turtas, pusiau atskiri namai, vienos
šeimos namai su terasomis, vidiniai kiemai, atitverti skverai ir kt.

•

•

•

Veiklos programos pagrindimas – pastatų projektų dokumentaciją
sudaro dokumentai, kurie yra būtini pastatui ir norint naudoti statinio
projektą ar dalį tokio projekto, įskaitant specifikacijas, techninius
brėžinius, techninės priežiūros instrukcijas ir kitus susijusius dokumentus (pvz., aiškinamąsias diagramas, brėžinių lenteles,
ekspertų vertinimus, patikrinimo ataskaitas ir kt.). Be kitos informacijos, statinio projekto dokumentacijoje taip pat pateikiama informacijos, kurią reikia pateikti vyriausybei, kreipiantis dėl raštiško
sutikimo, statybų leidimo bei naudojimo ir valdymo leidimo.
Kompleksas / nekilnojamasis turtas – statinio ar komplekso
nuomos sertifikatas paraiškos teikėjams, pavyzdžiui, būstų asociacijoms, savininkų grupėms ar pensijų fondui.
Išsamus planas – jis turi būti parengtas valstybei ar vyriausybinei
organizacijai priklausančiai žemei, kad būtų galima parengti tame
sklype planuojamų statybų erdvės planą bei sukurti naudojimo ir
apsaugos principus. Išsamų planą taip pat galima parengti visai ar
daliai savivaldybės (pavyzdžiui, miesteliui ar miestui).

Nusikalstamumas – tai apima tam tikras nusikalstamumo formas
bei nusikaltimų baimę ir nesaugumo jausmą. Tam tikros nusikalstamumo formos yra oportunistinio pobūdžio. Nusikaltimai,
šiurkštus ar asocialus elgesys apima: įsilaužimus, vagystes, vandalizmą, smurtą gatvėse (bet ne šeiminį smurtą), grafičius, šiukšlinimą ir kt.

•

Įvaizdis / priežiūra – siekiama, kad vietovėje nebūtų šiukšlių,
grafičių, vandalizmo atvejų ir apgadinimų.

•

Žemės naudojimo planas (projektas) – tai dokumentas, kuriame
nurodoma žemės naudojimo kaimo vietovėse tvarka ir apsaugos
būdai bei konkrečios žemės naudojimo planavimo priemonės.

•

Vietos planavimas – „Wikipedia“ enciklopedijoje vietos planavimas apibrėžiamas kaip dalykas, susijęs su vietos vyriausybe
ar taryba, įstatymų numatyta tvarka turinčia teisę vykdyti miesto
planavimo funkcijas tam tikroje vietoje. Išsamaus planavimo
lygmenyje galima išskirti aštuonis miesto aplinkos tipus nusikalstamumo prevencijos prasme. Kiekvienam iš šių tipų yra priskirtos atitinkamos priemonės, skirtos sumažinti nusikalstamumą,
vykdant miesto planavimą ir statinių projektavimą.

•

Nacionalinis planavimas – visos šalies erdvės plėtros strategija
turi būti paremta urbanizacijos sistemos vizija, užtikrinančia
aukštos kokybės gyvenamąją aplinką, kurioje būtų saugu.

•

Privati erdvė – būstas ar nuosavas kiemas.

•

Vieša erdvė – keliai, skverai ir miesto parkai.

•

Projektas – tai miesto, rajono ar statinio su visomis fizinėmis
savybėmis (plytomis, skiediniu, cementu ir formomis) bei ten gyvenančiais ir esančiais žmonėmis planavimas, projektavimas ir (arba)
techninė priežiūra.

•

Viešosios paskirties zonos – viešų vietų apšvietimas, atviros automobilių stovėjimo aikštelės, privatūs garažai, žaidimų aikštelės,
tuneliai ir metro, autobusų stotelės, skersgatviai, o taip pat tokių
vietų rajonuose valdymas, priežiūra, stebėjimas ir kt.

•

Detalus planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame
apibrėžiamos žemės sklypų ribos, žemės valdymo procesai
bei žemės naudojimo tvarka (statybų ir kitos privalomos veiklos
sąlygos). Detalius planus galima parengti miesteliams ar miestų
dalims (atskiriems rajonams), taip pat kaimams ir atskiriems žemės
sklypams arba sklypų grupėms.

•

Prevencija – veikti reikia prieš atsirandant problemai. Veiksmai
vietoje reakcijos.

•

Miestų planavimas – „Wikipedia“ enciklopedijoje miestų planavimas apibrėžiamas kaip techninis ir politinis procesas, susijęs
su žemės panaudojimu ir miesto aplinkos projektavimu, įskaitant
orą, vandenis ir infrastruktūrą, kuri ateina ir išeina iš miesto zonų,
pavyzdžiui, transporto sistemos ir skirstomieji tinklai.

•

Teritorinis planavimas – tai regiono urbanizacijos sistemos
principai ir erdvės plėtros kryptys, sudarančios išsamių kaimo savivaldybių ir miestų planų pagrindą.

•

Pusiau viešos erdvės – koridorius ar priekinis kiemas, atviras
plačiajai visuomenei.

•

Aplinka – aplinka yra labai svarbi nusikalstamumo [galimybių]
didėjimui arba mažėjimui.

•

Konstruktyvaus panaudojimo skatinimas – šis principas yra
susijęs su aplinkos, kuri padidina tikimybę, kad teisėti naudotojai
naudosis tokia vieta, kūrimu.

•

CPTED – nusikalstamumo prevencijos pasitelkiant aplinkos
dizainą skatinimas.
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•

Pusiau privatus – vidiniai koridoriai daugiabutyje arba uždari daugiabučių kiemai.

•

Erdvės planas – tai dokumentas, parengiamas vykdant planavimo
procesą. Erdvės planą sudaro vienas kitą papildantys ir vieną
visumą sudarantys tekstai ir techniniai brėžimai. Erdvės planai yra
rengiami konkrečiu tikslu ar tema, pavyzdžiui, infrastruktūros objektams, vandenų ir miškų valdymui ir kt.

•

Stebėjimas – reikėtų aiškiai atskirti konkrečių apskričių gyventojų
vykdomą stebėjimą, oficialų stebėjimą, kurį vykdo policijos pareigūnai arba privačios apsaugos įmonės bei pusiau oficialų
stebėjimą, kurį vykdo paštininkas, namų tvarkytoja, durininkas,
namų prižiūrėtojai ir kt.

•

Tikslų apsunkinimas (angl. Target hardening) – fizinė apsauga
ir projektas, skirtas labiau apsaugoti statinį ar erdvę, kad į ją būtų
sunkiau patekti ar apgadinti.

•

Teritoriškumas – nuosavybė arba nuosavybės jausmo turėjimas.

•

„Kiaurai“ – lengvai įsimenamas žodis, apibūdinantis būdą, kuriuo
yra vykdoma nusikalstamumo prevencija.

•

Miesto planavimas ir projektavimas – rajono dydis, gyventojų
skaičius, plotas, privažiavimo galimybės automobiliu ir
dviračiu bei kt.
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