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APIE PROJEKTĄ
VŠĮ „Mes Darom“ ir šveicarų startuolis „Cortexia“, siekdami gerinti gyvenimo kokybę ir
skatinti pagarbą aplinkai, pavasarį pasitiko bendru socialiniu projektu „Švarūs miestai“.
Pirmasis jo etapas prasidėjo sostinėje, kai į miesto gatves išriedėjo elektrinis dviratis su
įtaisyta specialia kamera, skanuojančia miesto gatvėse besimėtančias šiukšles. Kiti du
etapai vyko Kaune ir Klaipėdoje. Pirmą kartą Baltijos šalyse buvo pritaikyta technologija,
kuri leido išmatuoti miestų švaros indeksą.



CORTEXIA TECHNOLOGIJA
Naudojant „Cortexia“ technologiją, renkami duomenys leidžia nustatyti labiausiai
šiukšlėmis užterštas miestų gatves, kiemus bei parkus.
Duomenų surinkimui naudojama didelės raiškos kamera ir „Cortexia Box“ duomenų
kaupimo prietaisas. Kamera gali būti tvirtinama prie dviračio, šiukšliavežės ar lengvojo
automobilio.
Išmanioji kamera filmuoja 4 metrus į dešinę pusę ir geba atpažinti net ir itin nedideles 2
cm pločio šiukšles, tokias kaip nuorūkos ar kramtomoji guma. Technologija atpažįsta net
30 įvairių atliekų rūšių, užfiksuoja nešvarių vietų GPS koordinates ir laiką, bei mobiliuoju
ryšiu perduoda duomenis į serverius. Visa tai vyksta automatiškai, be transporto priemonę
vairuojančio žmogaus įsikišimo.
Remiantis rezultatais galima įvesti naują miesto švaros valdymo būdą, kai pagal gautus
duomenis nesunku perskirstyti šiukšliadėžes į būtent tas vietas, kuriose šiukšlių aptinkama
daugiausiai. Taip sumažinamos ne tik miesto tvarkymo išlaidos, bet ir maksimaliai
suefektyvinama visa miesto atliekų tvarkymo struktūra.
Apdorojus duomenis, skaičiavimo algoritmais nustatomas Švaraus Miesto Indeksas (ŠMI),
kurio skalė yra nuo 0 (purvina) iki 5 (švaru).

„Cortexia Box“ ir didelės raiškos kamera



KĄ MATAVOME
Vilniaus mieste projekte dalyvavo 9 VŠĮ „Mes Darom“ savanoriai, kurie per
16 dienų nuvažiavo 904 kilometrus. Iš viso matavome 12 maršrutų, kurių
kiekvienas buvo pakartotas po 6 kartus, nuvažiuojant kiekvieną dieną vis
kitu laiku.

Kauno mieste projekte dalyvavo 10 VŠĮ „Mes Darom“ savanorių, kurie per 
15 dienų nuvažiavo 999 kilometrus. Iš viso matavome 12 maršrutų, kurių 
kiekvienas buvo pakartotas po 6 kartus, nuvažiuojant kiekvieną dieną vis 
kitu laiku. 

Klaipėdos mieste projekte dalyvavo 5 VŠĮ „Mes Darom“ savanoriai, kurie
per 11 dienų nuvažiavo 904 kilometrus. Iš viso matavome 12 maršrutų,
kurių kiekvienas buvo pakartotas po 6 kartus, nuvažiuojant kiekvieną
dieną vis kitu laiku.



VILNIAUS MATAVIMŲ 
REZULTATAI

• ŠMI Vilnius = 4,6 iš 5

ŠMI pasiskirstymas pagal teritorijas:
– Raudona, jei ŠMI < 4,3 (Vilniuje nustatyta viena raudona teritorija)
– Žalia, jei ŠMI yra tarp 4,3 ir 4,6
– Mėlyna, jei ŠMI > 4,6

• Nors matuojant išmanioji „Cortexia“ kamera užfiksavo įvairių šiukšlių, 
Vilnius laikomas labai švariu miestu. 

• Daugiausia šiukšlių buvo rasta šiose 9 gatvėse: 
– Olandų g. (rajonai Senamiestis + Rasos + Antakalnis)
– Sukilėlių g. (rajonai Senamiestis + Rasos)
– Malūnų g. (rajonaisSenamiestis)
– Aukštaičių g. (rajonas Senamiestis)
– Panerių g. (rajonas Naujamiestis)
– Kalvarijų Sodų 9-oji g. (rajonas Verkiai)
– Kazio Ulvydo g. (rajonas Verkiai)
– Neries g. (rajonas Žirmūnai)
– V. Pietario g. (rajonai Vilkpėdė, Naujamiestis)

• Užfiksuota 1 nešvari teritorija (susidedanti iš keletos gatvių)
– Vilnios takas + Aukštaičių g. + Paupio g.

Švaros lygis matuojamas švaros indeksu.
Švaros indekso skalė vertinant švaros lygį yra
nuo 0 (purvinas) iki 5(švarus). Vertinant
atsižvelgiama į nešvarą sąlygojusius veiksnius
ir jų poveikį.

KAS YRA „ŠVARAUS MIESTO 
INDEKSAS“ (ŠMI)?



• Pagal „G1.3 – Average CCI per custom sector“ („G1.3 – Vidutinis ŠMI matuotame rajone“),
ŠMI 18-oje matuotų rajonų yra aukštas nuo 4,3 iš 5 iki 4,8 iš 5.

VILNIAUS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



Apibendrinus visų matavimų rezultatus, mieste
daugiausia rasta:

– Popieriaus
• Popierius, kartono pakuotės, laikraščiai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,2 punktais

– Nuorūkų
• Įvairios nuorūkos
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,1 punktais

– Gėrimų taros
• Skardinės
• Stiklo buteliai
• PET buteliai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,1 punktais

– Lapų
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,005 punktais

CCI reiškia Clean City Index – Švaraus Miesto Indeksas (ŠMI). Kuo ŠMI mažesnis, uo teritorija laikoma nešvaresne.  

VILNIAUS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Pagal „G6 – Average CCI per weekday“ („G6 –
Vidutinis ŠMI per dieną“), ŠMI yra aukštas (4,5
iš 5) ir toks išsilaiko visomis dienomis.

• Pagal „G11 – Average CCI per hour of the day“
(„G11 – Vidutinis ŠMI skirtingomis dienos
valandomis“), reikšmingų svyravimų dienos
valandomis neužfiksuota. Visomis valandomis
ŠMI yra ganėtinai aukštas.

VILNIAUS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• ŠMI Kaunas = 4,45 iš 5

ŠMI pasiskirstymas pagal teritorijas:
– Raudona, jei ŠMI < 4,3 (Kaune rastos dvi raudonos teritorijos: Aleksoto 

seniūnija ir Šilainių seniūnija)
– Žalia, jei ŠMI yra tarp 4,3 ir 4,6
–Mėlyna, jei ŠMI > 4,6

• Nors matuojant išmanioji „Cortexia“ kamera užfiksavo įvairių šiukšlių, 
Kaunas laikomas labai švariu miestu. 

• Daugiausia šiukšlių buvo rasta šiose 7 gatvėse: 
– Lazdijų g. (pietinė dalis) (rajonas Aleksotas)
– Veiverių g. (rajonas Aleksotas)
– Partizanų g. (pietinė dalis) (rajonas Dainava)
– P. Lukšio g. (rajonas Eiguliai)
– Trijų mergelių tiltas (rajonas Gričiupis)
– Topolių g. (rajonas Šilainiai)
– Baltų pr. (rajonas Šilainiai)

Švaros lygis matuojamas švaros indeksu.
Švaros indekso skalė vertinant švaros lygį yra
nuo 0 (purvinas) iki 5 (švarus). Vertinant
atsižvelgiama į nešvarą sąlygojusius veiksnius
ir jų poveikį.

KAS YRA „ŠVARAUS MIESTO 
INDEKSAS“ (ŠMI)?

KAUNO MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Pagal „G1.3 – Average CCI per custom sector“ („G1.3 – Vidutinis ŠMI matuotame rajone“),
ŠMI 10-yje matuotų rajonų yra aukštas nuo 4,2 iš 5 iki 4,6 iš 5.

KAUNO MATAVIMŲ 
REZULTATAI



Apibendrinus visų matavimų rezultatus, mieste
daugiausia rasta:

– Popieriaus
• Popierius, kartono pakuotės, laikraščiai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,2 punktais

– Nuorūkų
• Įvairios nuorūkos
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,1 punktais

– Gėrimų taros
• Skardinės
• Stiklo buteliai
• PET buteliai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,2 punktais

– Lapų
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,001 punktais

CCI reiškia Clean City Index – Švaraus Miesto Indeksas (ŠMI). Kuo ŠMI mažesnis, tuo teritorija laikoma nešvaresne.  

KAUNO MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Pagal „G6 – Average CCI per weekday“ („G6 –
Vidutinis ŠMI per dieną“) Pirmadieniais ŠMI yra
idealus (5 iš 5), o nuo antradienio pradeda
nežymiai mažėti.

• Pagal „G11 – Average CCI per hour of the day“ („G11 –
Vidutinis ŠMI skirtingomis dienos valandomis“),
reikšmingų svyravimui dienos valandomis
neužfiksuota. Visomis valandomis ŠMI yra
ganėtinai aukštas.

KAUNO MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• ŠMI Klaipėda = 4,6 iš 5

ŠMI pasiskirstymas pagal teritorijas:
– Raudona, jei ŠMI < 4,3 (Klaipėdoje raudonų teritorijų nerasta)
– Žalia, jei ŠMI yra tarp 4,3 ir 4,6
– Mėlyna, jei ŠMI > 4,6

• Nors matuojant išmanioji „Cortexia“ kamera užfiksavo įvairių šiukšlių, 
Klaipėda laikoma labai švariu miestu. 

• Daugiausia šiukšlių buvo rasta šiose 4 gatvėse: 
– Spindulio g. (Sendvaris)
– Martyno Jankaus g. (Labrenciškės)
– Minijos g. (Smeltė)
– Medelyno g (Labrenciškės)

Švaros lygis matuojamas švaros
indeksu. Švaros indekso skalė vertinant
švaros lygį yra nuo 0 (purvinas) iki 5
(švarus). Vertinant atsižvelgiama į
nešvarą sąlygojusius veiksnius ir jų
poveikį.

KAS YRA „ŠVARAUS MIESTO INDEKSAS“ 
(ŠMI)?

KLAIPĖDOS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Pagal „G1.3 – Average CCI per custom sector“ („G1.3 – Vidutinis ŠMI matuotame rajone“),
ŠMI 10-yje matuotų rajonų yra aukštas nuo 4,4 iš 5 iki 4,7 iš 5.

KLAIPĖDOS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Apibendrinus visų matavimų rezultatus, mieste
daugiausia rasta:

– Popieriaus
• Popierius, kartono pakuotės, laikraščiai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,212 punktais

– Nuorūkų
• Įvairios nuorūkos
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,109 punktais

– Gėrimų taros
• Skardinės
• Stiklo buteliai
• PET buteliai
• Šio tipo atliekos sumažina ŠMI ~0,084

punktais

CCI reiškia Clean City Index – Švaraus Miesto Indeksas (ŠMI). Kuo ŠMI mažesnis, tuo teritorija laikoma nešvaresne.  

KLAIPĖDOS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Pagal „G6 – Average CCI per weekday“ („G6 –
Vidutinis ŠMI per dieną“), savaitės pradžioje
ŠMI yra šiek tiek aukštesnis nei kitomis
savaitės dienomis, tačiau yra ganėtinai
tolygus.

• Pagal „G11 – Average CCI per hour of the day“ 
(„G11 – Vidutinis ŠMI skirtingomis dienos 
valandomis“), reikšmingų svyravimų dienos
valandomis neužfiksuota.

KLAIPĖDOS MATAVIMŲ 
REZULTATAI



• Visi matuoti miestai yra laikomi labai švariais: Vilnius (ŠMI=4,6), Kaunas (ŠMI=4,45), Klaipėda (ŠMI=4,6).
• Dažniausiai aptinkamos atliekos yra popierius, nuorūkos bei gėrimų tara.
• Šio projekto metu, didelis dėmesys buvo skiriamas nuorūkų atliekoms. Galime pasidžiaugti, kad jų rasta daug mažiau
nei kituose Europos didmiesčiuose.
• Miestuose taip pat rasta lapų, tačiau jie labai nedaug tesumažina ŠMI.
• Vilniuje užfiksuotos 9 nešvarios gatvės ir 1 užteršta teritorija.
• Kaune užfiksuotos 7 nešvarios gatvės ir 2 užterštos teritorijos.
• Klaipėdoje užfiksuotos 4 nešvarios gatvės, o užterštų teritorijų neužfiksuota.
• ŠMI paros valandomis ir savaitės dienomis yra aukštas bei tolygus.

IŠVADOS



REKOMENDACIJOS
• Užterštose gatvėse peržiūrėti šiukšlių dėžių kiekį, jų tipą ir išdėstymą. Galbūt šiukšlių dėžių nėra pakankamai,

galbūt esamos nėra tinkamos arba jos pastatytos nepatogiose vietose.
• Pasižiūrėti, galbūt dėl šiukšliadėžių viskas yra gerai, tačiau galbūt jas reikia dažniau valyti (atsižvelgti į

priemones, laiką ir dažnumą).
• Paanalizuoti, kokios veiklos yra vykdomos labiau užterštose teritorijose ir kokios galimos atliekų atsiradimo

priežastys.
• Atsižvelgiant į aukščiau esančias rekomendacijas, rekomenduojame į atliekų tvarkymo infrastruktūros

gerinimą įtraukti ir visas susijusias įmones, kad šios teiktų savo siūlymus ir kad būtų galima daryti detalią
duomenų analizę.

• Vykdyti nuolatinę švietimo veiklą ir taip didinti bendrą gyventojų sąmoningumą.
• Įgyvendinus tam tikrus atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo veiksmus, pokytį būtų galima įvertinti

aplinkos stebėseną atlikus pakartotinai. Tai galima būtų atlikti išmaniąsias „Cortexia“ kameras tvirtinant ant
šiukšliavežių arba viešojo transporto, o nuolatos gaunami duomenys leistų sekti priimtų optimizavimo
sprendimų efektyvumą ir esant poreikiui įvesti naujų.



DĖL PAPILDOMOS 
INFORMACIJOS SUSISIEKITE

EL.PAŠTU:
labas@mesdarom.lt

TELEFONU:
+370 655 44888

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ: 
https://www.mesdarom.lt/svarus-miestai/  

Projektas „Švarūs miestai“ vyko nuo 2021 m. balandžio
20 d. iki rugpjūčio 20 d. trijose Lietuvos miestuose:
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Projektą įgyvendino VŠĮ
„Mes Darom“ ir „Cortexia“. Projektas buvo atliktas
„Philip Morris International“ užsakymu.


