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FOREWORD 
 

The proceedings of the international scientific - methodical conference 
“RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2018” consists of  
scientific articles, issued as print (ISSN 2345-0002) edition.  

The conference was held on April 25-26, 2018 at the Kaunas Forestry and 
Environmental Engineering University of Applied Sciences, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas 
distr., Lithuania 

The authors of the articles are professors, researchers and practising professionals 
from Lithuania, Turkey, Portugal, Spain and Poland.  

In research the problems of protected areas, nature tourism, ecology, forest use, law, 
management and economic, renewable energy resources, territorial planning, landscape 
architecture are studied.  

Each author is responsible for correct information of his/her article.  
The articles are compiled for publishing by Kaunas Forestry and Environmental 

Engineering University of Applied Sciences 
Address: Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., LT-53101; tel. +370-37-383 082, fax. 

+370-37-383 140, e-mail.: info@kmaik.lm.lt 
 
Editors 
 
 
 
 
PRATARMĖ 
 

Pranešimų rinkinys yra sudarytas pagal tarptautinės mokslinės-metodinės 
konferencijos „Gamtotvarkos aktualijos – 2018“ mokslinius straipsnius ir išspausdintas 
(ISSN 2345-0002) leidiniu. 

Konferencija vyko 2018 m. balandžio 25–26 dienomis Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva. 

Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš 
Lietuvos, Turkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Lenkijos. 

Mokslinių tyrimų pranešimai susiję su saugomų teritorijų, gamtos turizmo, 
ekologijos, miško naudojimo, teisės, valdymo ir ekonomikos, atsinaujinančių energijos 
išteklių, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio architektūros aktualijomis. 

Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą. 
Pranešimų rinkinys sudarytas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. 
Adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., LT-53101; Tel. +370-37-383 082,  

faks. +370-37-383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt 
 

Redkolegija 
 
 
 
 
 
 



 

ŽEMĖS NAUDOJIMO POKYČIAI KARTOGRAFINĖJE MEDŽIAGOJE 7 
CHANGES OF LAND USE IN CARTOGRAPHIC MATERIAL 
 
 

ŽEMĖS NAUDOJIMO POKYČIAI KARTOGRAFINĖJE MEDŽIAGOJE 
Edita Abalikštienė1, Daiva Gudritienė1,2, Vilma Šalkauskienė1,2 
 
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
2Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

Straipsnyje analizuoti kartografiniai duomenys, atlikta kartografinės medžiagos analizė. Ty-
rime  atlikta nenašių regionų žemės ūkio paskirties žemės naudojimo analizė, remiantis kartografiniais 
šaltiniais. Turint skirtingais laikotarpiais parengtą kartografinę medžiagą galima nustatyti žemės ūkio 
naudmenų plotų pakitimus ir jų priežastis. Atlikus 5 pasirinktų teritorijų žemės naudojimo planų frag-
mentų analizę, nustatytos žemės ūkio naudmenų sumažėjimo priežastys. Pagrindiniai apleidimo atve-
jai yra dėl nederlingos žemės (našumo balas iki 30) –  29 %; 14 % sumažėjimas, nes sklypai nutolę 
nuo dirbamos žemės laukų ir gerų kelių; 16 %  – savaime apaugo krūmais šalia miškų. 

Raktažodžiai: kartografiniai duomenys, žemės ūkio naudmenos, žemės ūkio naudmenų ma-
žėjimas 
 

Įvadas 
 

Žemės ūkiui tinkamų žemių išsaugojimas ir jų tinkamas naudojimas – pasauliniu 
mastu aktualus uždavinys. Specifinė problema ta, kad žemės ūkio naudmenos – ribotas ir 
praktiškai neatsinaujinantis gamtos išteklis. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis pla-
nas (Lietuvos..., 2002a) nustatė, jog valstybės paramos priemonės turėtų būti vykdomos at-
sižvelgiant į prioritetines kaimo plėtros kryptis. Daugiausiai valstybės paramos būtina teikti 
agrarinio potencialo zonose, kuriose yra mažiau palankios sąlygos intensyviam ūkininkavi-
mui – tai Pietryčių Lietuvos zona, Baltijos kalvyno zona ir Žemaitijos kalvyno zona.  

Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos kaimiškose savivaldybėse esanti nenaši 
žemės ūkio paskirties žemė. Tyrimui pasirinkti 5 plano fragmentai: Zarasų raj. Turmanto 
seniūnijos Paukšteliškės kaimo žemės naudojimo plano fragmentas; Švenčionių raj. Strūnai-
čio seniūnijos Ropiškės kaimo žemės naudojimo plano fragmentas; Trakų raj. Aukštadvario 
seniūnijos Mergiškės kaimo žemės naudojimo plano fragmentas; Lazdijų raj. Lazdijų seniū-
nijos Buniškių kaimo dalies žemės naudojimo plano fragmentas; Lazdijų raj. Lazdijų seniū-
nijos Šadžiūnų kaimo dalies žemės naudojimo  plano fragmentas. 

Tyrimo tikslas - atlikti Lietuvos nenašių žemių naudojimo kartografinę analizę.  
Darbo tikslui pasiekti atliekant analizę sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai:  
- Išanalizuoti buvusių žemės ūkio naudomenų pablogėjimo arba nepanaudojimo 

priežastis;  
- Nustatyti pagrindines žemės ūkio naudmenų sumažėjimo priežastis. 
Tyrime  atlikta nenašių regionų žemės ūkio paskirties žemės naudojimo analizė, re-

miantis kartografiniais šaltiniais. 
Žemės informacinės sistemos įdiegimas panaudojant skaitmeninius žemėlapius,  

apibūdinančius žemės ūkio naudmenų dirvožemio savybes, melioruotus plotus ir žemės nau-
dojimo sąlygas, ūkių žemėnaudų ribas, žemės našumą ir vertę, leidžia specialistams, ūkinin-
kams ir visiems suinteresuotiems asmenims naudotis erdviniais duomenimis. Neatlygintiną 
naudojimąsi duomenimis užtikrina INSPIRE direktyva.  

P. Aleknavičius nurodo, kad šalyje vykstantys procesai, turintys įtakos kaimo ir že-
mės ūkio plėtrai, yra: kaimo gyventojų skaičiaus bei žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimas 
ir ūkinių struktūrų transformacija. Šie procesai atskiruose šalies regionuose vyksta netoly-
giai. Daugiausia probleminių arealų yra Rytų Lietuvos regione (Aleknavičius, 2007). 
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A. Aleknavičius ir P. Aleknavičius, išnagrinėję žemės naudojimo intensyvumą 
2008–2009 m., nustatė, jog žemės naudojimo intensyvumo indeksas vidutiniškai Lietuvoje 
sudaro 0,62, tuo tarpu nepalankiose ūkininkauti vietovėse – 0,40, Molėtų ir Zarasų rajo-
nuose – 0,17 (Aleknavičius ir kt., 2010). 

E. Hatna ir M. Bakker nagrinėjo ariamosios žemės apleidimą Europoje. Tikrinta 
prielaida, kad ariama žemė apleidžiama vietovėse, kuriose nepalankios ūkininkavimo sąly-
gos (Hatna ir kiti, 2011). 

P. Aleknavičius teigia, kad dabartinė žemės ūkio politika tobulintina siekiant per 
kuo spartesnį laikotarpį sukurti žemę efektyviai naudojančius ir konkurencingus ūkius. Bū-
tina suformuluoti ar papildyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus racionalių žemėnaudų 
formavimui ir jų laikytis rengiant žemėtvarkos projektus (Aleknavičius, 2012). 

Norint pagerinti žemės išteklių naudojimo efektyvumą tikslinga ūkininkų ūkiuose 
transformuoti mažai našias pievas ir ganyklas į ariamąją žemę, tobulinti žemės ūkio augalų 
pasėlių struktūrą, taikyti racionalias sėjomainas, laikytis agrotechnikos reikalavimų (Kaza-
kevičius, 2011). 
 

Tyrimo metodika 
 

Straipsnyje analizuoti kartografiniai duomenys, atlikta kartografinės medžiagos  
analizė. Analizei gaunami duomenų rinkiniai, kurie peržiūrimi, įdėmiai išstudijuojami, rū-
šiuojami, pritaikomi tyrimo tikslams, sutvarkomi ir analizuojami. Atliekant erdvinių rinkinių 
duomenų analizę naudojama: Georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10000 
(GDR10LT); Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT); Dirvožemio erdvinių 
duomenų rinkinys M 1:10000 (Dirv_DR10LT, pagal tipus); Dirvožemio erdvinių duomenų 
rinkinys M 1:10000 (Dirv_DR10LT, vyraujanti paviršiaus granuliometrinė sudėtis pagal 
Fere); Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys M 1:10000 
(MEL_DR10LT); skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 (ORT10LT, 
1995–2001 m.); skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 (ORT10LT, 
2005–2006 m.); skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 (ORT10LT, 
2009–2010 m.); skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 (ORT10LT, 
2012–2013 m.); skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 (ORT10LT, 
2015–2017 m.); pasėlių deklaravimo duomenys, seni kadastro vietovių analoginiai planai.  

Programa ArcGis 10.1. nustatyti žemės naudojimo pokyčiai naudojant kartografinius 
duomenis, erdvinius duomenų rinkinius. Kartografiniai duomenys analoginiame formate  skait-
menizuojami juos nuskenavus, koordinavus ir vektorizavus. Kartografinės medžiagos analizės 
metu nustatomi teritorijų su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis žemės naudojimo pokyčiai. 
 

Rezultatai 
 

Turint skirtingais laikotarpiais parengtą kartografinę medžiagą galima nustatyti že-
mės ūkio naudmenų plotų pakitimus ir jų priežastis. Atlikus 5 pasirinktų teritorijų žemės 
naudojimo planų fragmentų analizę, nustatyta buvusių žemės ūkio naudmenų dabartinio 
naudojimo būklė (1 pav.).  
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1 pav. Paukšteliškės (1), Ropiškės (2), Mergiškės (3), Buniškių (4), 
 Šadžiūnų (5) kaimų dalių žemės naudojimas (planų fragmentai) 

Fig. 1. Land use in Paukšteliškės (1), Ropiškės (2), Mergiškės (3), Buniškiai (4),  
Šadžiūnai (5) villages (fragments of plans) 

 
Paveiksluose žalia spalva pažymėta naudojamos (deklaruotos) žemės ūkio naud-

menos; ruda – buvusios žemės ūkio naudmenos, pavirtusios kitomis naudmenomis ir neį-
jungtos į kontrolinius blokus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui; rausva – buvu-
sių žemės ūkio naudmenų plotai, įjungti į kontrolinius blokus ir nenaudojami (nedeklaruoti) 
bei pagal VŽF atliktus distancinius tyrimus priskirti apleistoms žemėms (t. y. pradedantys 
apaugti medžiais ir krūmais); žydra – kitos dirvonuojančios (nedeklaruotos) žemės ūkio 
naudmenos, įjungtos į kontrolinius blokus. 

Iš pateiktų pavyzdžių analizės galima spręsti apie buvusių žemės ūkio naudmenų 
pablogėjimo arba nepanaudojimo priežastis. Nepanaudotos žemės ūkio naudmenos suskirs-
tytos taip: 

1) žemės plotai, kuriuose vykdoma ne žemės ūkio veikla. Tai teritorijos, kuriose, 
nustatyta tvarka gavus leidimus, buvo įveistas miškas, buvę sodai sodybose naudojami kaip 
sodybų želdiniai; taip pat žemės plotai, įjungti į plečiamų sodybų teritoriją ar panaudoti sta-
tiniams ir įrenginiams; 
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2) buvusios pievos ir natūralios ganyklos, kurios nesant jų naudojimo poreikiui (su-
mažėjus gyvulius laikančioms šeimoms, išnykus vienkiemių sodyboms, nustojus kaimo gy-
ventojams laikyti karves, galvijų prieauglį, avis ir arklius) apaugo krūmais ar mišku, supel-
kėjo, virto nenaudojama žeme; 

3) buvę žemės ūkio naudmenų sklypai, nenaudojami (nedeklaruojami) dėl meliora-
cijos sistemų defektų; 

4) buvę ariamosios žemės sklypai, nedirbami (nedeklaruojami) dėl nepatogaus nau-
dojimo: mažas sklypo dydis, įsiterpę tarp ne žemės ūkio naudmenų, nutolę nuo dirbamos 
žemės laukų ir gerų kelių; 

5) kiti buvę ariamosios žemės ir kultūrinių ganyklų sklypai, esantys prie gerų kelių 
ar sodybų, tačiau pradedantys apaugti medžiais ir krūmais arba dirvonuojantys dėl neder-
lingų žemių ir kitų priežasčių (žemės savininkai neturi galimybių ar nepageidauja užsiimti 
žemės ūkio veikla, nėra žemę galinčių išsinuomoti ūkininkų). 

Žemės plotas analizuojamose teritorijose yra po 74 ha. Tačiau jose buvusių žemės 
ūkio naudmenų plotas skirtingas: 

- Paukšeliškės kaime – 69,3 ha; 
- Mergiškės kaime – 40,8 ha; 
- Ropiškės kaime – 71,8 ha; 
- Buniškių kaime – 55,9 ha; 
- Šadžiūnų kaime – 69,3 ha. 

Iš šio ploto naudojamas (deklaruotas) plotas pasiskirsto taip: 
- Paukšeliškės kaime – 61,6 ha; 
- Mergiškės kaime – 8,9 ha; 
- Ropiškės kaime –  45,1 ha; 
- Buniškių kaime – 43,0 ha; 
- Šadžiūnų kaime – 37,8 ha. 

Įjungto į kontrolinius deklaravimo blokus, tačiau nedeklaruojamo ploto daugiausiai 
Mergiškės kaime – 27,8 ha, Ropiškės kaime – 22,7 ha, Šadžiūnų kaime – 21,9 ha. Mažiausiai 
Paukšteliškės kaime – 3,8 ha. Buniškių kaime tokie plotai sudaro 8,1 ha. 

Nustatyta, kad pavirto ne žemės ūkio naudmenomis ir neįjungta į pasėlių deklara-
vimo kontrolinius blokus: 

- Paukšeliškės kaime – 3,9 ha; 
- Mergiškės kaime – 4,1 ha; 
- Ropiškės kaime –  4,0 ha; 
- Buniškių kaime – 4,8 ha; 
- Šadžiūnų kaime – 9,6 ha. 

Naudojantis kartografine medžiaga nustatytos buvusių žemės ūkio naudmenų suma-
žėjimo priežastys. 

1. Buvę sodai sodybose, naudojami kaip sodybų želdiniai; žemės sklypai, panaudoti 
užstatymui ar sodybų plėtimui: 

- Buniškių kaime – 0,5 ha; 
- Šadžiūnų kaime – 0,7 ha. 

2. Buvusios pievos ir natūralios ganyklos,  kurias naudoti nėra poreikio: 
- Paukšeliškės kaime –  0,4 ha; 
- Mergiškės kaime – 4,1 ha; 
- Ropiškės kaime –  3,4 ha; 
- Buniškių kaime – 1,7 ha; 
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- Šadžiūnų kaime – 5,6 ha. 
3. Buvę žemės ūkio naudmenų sklypai, nenaudojami (nedeklaruojami) dėl melio-

racijos sistemų defektų: 
- Šadžiūnų kaime – 5,6 ha. 

4. Buvę ariamosios žemės sklypai, nedirbami (nedeklaruojami) dėl nepatogaus nau-
dojimo (mažas sklypo dydis): 

- Paukšeliškės kaime –  0,1 ha; 
- Buniškių kaime – 2,3  ha; 
- Šadžiūnų kaime – 1,3 ha. 

5. Buvę ariamosios žemės sklypai, nedirbami (nedeklaruojami) dėl nepatogaus nau-
dojimo (nutolę nuo dirbamos žemės laukų ir gerų kelių): 

- Mergiškės kaime – 10,2  ha; 
- Buniškių kaime – 2,5  ha; 
- Šadžiūnų kaime – 0,5 ha. 

6. Kiti buvę ariamosios žemės ir kultūrinių ganyklų sklypai, nenaudojami dėl ne-
derlingų žemių (našumo balas iki 30): 

- Mergiškės kaime –  10,5  ha; 
- Ropiškės kaime –  19,8  ha; 
- Buniškių kaime – 2,8  ha; 
- Šadžiūnų kaime – 4,9 ha. 

7. Kiti buvę ariamosios žemės ir kultūrinių ganyklų sklypai, nenaudojami dėl mažos 
ūkinės vertės (našumo balas – 31–35): 

- Paukšeliškės kaime –  3,5  ha; 
- Ropiškės kaime –  3,5  ha. 

8. Kiti buvę ariamosios žemės ir kultūrinių ganyklų sklypai, nenaudojami dėl 
savaiminio apaugimo krūmais šalia miškų: 

- Paukšeliškės kaime –  0,7  ha; 
- Mergiškės kaime –7,1  ha; 
- Buniškių kaime –  3,1  ha; 
- Šadžiūnų kaime – 4,8  ha. 

9. Kitos priežastys: 
- Paukšeliškės kaime –  3,0  ha; 
- Šadžiūnų kaime – 12 ha. 

Tyrimų duomenys rodo, jog daugiausiai žemės apleidimo atvejų yra žemės plotuose, 
kur vyrauja nederlingos žemės bei kalvotas reljefas. 27,3 proc. buvusių žemės ūkio naud-
menų nenaudojamos, nors prie jų yra privažiavimai, o dirvožemiai – vidutinės ūkinės vertės. 
Todėl jas tikslinga panaudoti pagal paskirtį. 

Pagerinus žemės naudojimo sąlygas, intensyviai žemės ūkio veiklai galima grąžinti 
apie 44 proc. apleistų žemės ūkio naudmenų. 
 

Išvados 
 

1. Turint skirtingais laikotarpiais parengtą kartografinę medžiagą galima nustatyti 
žemės ūkio naudmenų plotų pakitimus ir jų priežastis.  

2. Atlikus 5 pasirinktų teritorijų žemės naudojimo planų fragmentų analizę, nusta-
tytos žemės ūkio naudmenų sumažėjimo priežastys. Pagrindiniai apleidimo atvejai yra dėl 
nederlingos žemės (našumo balas iki 30) –  29 %; 14 % sumažėjimas, nes sklypai nutolę nuo 
dirbamos žemės laukų ir gerų kelių; 16 %  – savaime apaugo krūmais šalia miškų. 
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Changes of land use in cartographic material 
 

Summary 
 

The article deals with cartographic data. An analysis of cartographic material was 
conducted. The research includes the analysis of agricultural land use in non-productive re-
gions on the basis of cartographic sources. When cartographic data of different periods is 
available, one can identify alterations of agricultural utilities and their causes. Having con-
ducted the analysis of land use planning fragments in 5 selected areas, the reasons for dete-
rioration of agricultural utilities became apparent. The main cases of abandonment occur due 
to non-productive land, productivity score being 29%, while normally it is up to 30%. The 
other 14% happen because of land plots being distant from arable lands and good condition 
roads, while 16% have overgrown with shrubs near the forests.  

Keywords: cartographic data, agricultural utilities, deterioration of agricultural 
utilities. 
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Daug lankytinų vietų nėra lengvai pasiekiamos bei sunkiai randamos, tad rekreacijos plėto-

jimas ženkliai palengvintų situaciją, o pateikti teritorijos tvarkymo sprendiniai padidintų atvykstančių 
turistų kiekį.  

Dėl žmogaus ūkinės veiklos keičiasi mūsų kraštovaizdis. Jos daromą neigiamą poveikį visgi 
galima sumažinti apsaugant teritorijas, kuriose yra vertingų kultūros bei mokslo objektų. Saugomų 
teritorijų įstatyme parašyta, jog saugomos teritorijos – tai sausumos ar vandens plotai nustatytomis 
ribomis, turintys pripažintą ekologinę, mokslinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais 
nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Jų steigimo tikslas yra: išsaugoti kultūros ir gam-
tos paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, gam-
tos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, su-
daryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propa-
guoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).  

Žaliosios infrastruktūros principas slypi tame, jog gamtos procesų bei daugelių visuomenės 
naudojamų gėrybių apsauga ir stiprinimas privalo būti integruojami į teritorijų planavimą ir plėtrą. 
Dėl to siekiama žaliąją infrastruktūrą visiškai integruoti į  Europos Sąjungos politiką, kad taptų stan-
dartiniu teritorijos plėtros komponentu.  

Anykščių kraštas labai garsus savo gamta, kultūrine ir istorine praeitimi. Rengiant straipsnį 
atlikta šio rajono gamtinių išteklių analizė ir pateikiamas naujos dviračių trasos projektinis sprendi-
nys. 

Raktažodžiai: gamtos ištekliai, pažintinis turizmas, pėsčiųjų ir dviračių takai, rekreacija, 
aplinkos apsauga. 
 

Įvadas 
 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas reglamentuoja, jog teritorijų 
planavimo tikslas yra numatyti šalies kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos 
ir nekilnojamo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą bei pažinimą, taip pat visa 
tai sudaro ir viešąjį visuomenės interesą (Lietuvos..., 2013). 

J. Bučas teigia, kad pirmieji žaliojo kultūros paveldo objektai atsirado dar prieš 
Kristų. Viduramžiais buvo kuriami karpomosios sodininkystės, o naujaisiais amžiais – 
kraštovaizdžio architektūros kūriniai. Tai nėra gamtos ir žmogaus darnaus sambūvio eko-
dendrologiniai objektai ar koegzistencinės kultūros ir gamtos paveldo teritorijos. Autorius 
mano, kad šį paveldą neprošal būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultū-
ros vertybių registre išskiriant specialų skyrių Kraštovaizdžio architektūra ir jo poskyrį – 
Žaliasis kultūros paveldas (Bučas, 2006).  

Regiono įvaizdžio formavimas, kultūrinio ir istorinio paveldo saugojimas – tai ga-
nėtinai svarbūs veiksniai, darantys įtaką kultūrinio turizmo plėtros skatinimui kuriant tei-
giamą įvaizdį šalies ar net tarptautiniu mastu, kultūrinis turizmas gali būti vienas svarbiausių 
dalykų, kadangi kultūra ir istorinis paveldas yra esminiai elementai kuriant šalies ar regiono 
įvaizdį.  

Tyrimo tikslas: išnagrinėti Anykščių rajono gamtos išteklius ir parengti projektinį 
teritorijos rekreacinį sprendimą. 
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Darbo objektas yra Anykščių regioniniame parke. Regioninis parkas – tai didelio 
ploto teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač ver-
tingose teritorijose, kurių apsauga bei tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių ir krašto-
vaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. Tokiose vietose rekreaciniai darbai turi būti atliekami 
atsižvelgiant į esamus gamtos išteklius, susiformavusią ekosistemą bei aplinką.  

Šalies nacionaliniai ir regioniniai parkai, valstybės saugomi draustiniai turi didžiau-
sią pažintinį ir edukacinį potencialą. Kurti ir plėtoti tokias turizmo formas, kaip aktyvaus 
poilsio, pažintinis, kultūrinis, kurortinis ir etninis turizmas, galima tik sumaniai išnaudojant 
šiuos išteklius.  

V. Kriaučiūnienė bei J. Jasaitis teigė, jog reikiamas galimybes kaimo turizmo sody-
bose jų lankytojams iškylauti apylinkėse, grožėtis gamta bei susipažinti su gražiomis vieto-
vėmis bei vertingais paveldo objektais aktyviai poilsiaujant gamtoje sudaro pažintinio tu-
rizmo organizavimas (Kriaučiūnienė ir kt., 2009).  

G. Ivavičiūtė bei V. Gurskienė rašo, jog kiekvieno individo rekreacinė aplinka teri-
toriniu erdviniu požiūriu yra dvejopa: artimoji (sudėtinga, pripildyta įvairių elementų ap-
linka) ir tolimoji (didelės, atviros gamtos ar antropogenizuotos erdvės) (Gurskienė ir kt., 
2008). 

Rekreacinės teritorijos gali būti nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos bend-
rajame plane, apskričių ir savivaldybių teritorijų bendruosiuose planavimo dokumentuose, 
taip pat specialiuosiuose planavimo dokumentuose.  

P. Kavaliauskas, Lietuvos geografas bei regioninių parkų steigimo idėjos autorius ir 
kraštotvarkininkas, bei A. Jasinavičiūtė teigia, jog: „steigiant rekreacinius regioninius par-
kus, juose vykdoma veikla turėtų būti reglamentuojama taip, kad nebūtų naikinamos esteti-
nės kraštovaizdžio vertybės (reguliuojama vizualinė tarša) ir būtų formuojama estetiškai pat-
raukli aplinka, statant naujus ar rekonstruojant esamus statinius, bei kuriama rekreacinė inf-
rastruktūra“ (Kavaliauskas ir kt., 2012). 

Šiuo metu stebėjimas bei šalinimas neigiamų žemės naudojimo padarinių yra pir-
minė viso pasaulio problema. Tačiau, kad valstybės, planuodamos žemėtvarkos plėtrą, at-
sižvelgtų ir į ekologiją bei taikytų integruotą žemėtvarką, viską turi prižiūrėti Europos Ko-
misija (Europos..., 2006). 

Remiantis sociologo D. Lowenthalio (1994) citata, kad „paveldas šių dienų žmogui 
reiškia simbolinį ryšį su įsivaizduojamais protėviais. Šie kraujo ryšiai šiandien patvirtina 
kolektyvinio tapatumo egzistavimą ir skatina tautos ar etninės grupės pasitikėjimą savimi ir 
solidarumo jausmus“, galima teigti, jog kultūros paveldo tausojimas turi tiesioginį ryšį su 
šių dienų žmonėmis.  

R. Dapkus teigia, jog turizmas tapo kone viena svarbiausių ekonomikos sričių pa-
saulyje, kadangi jis yra naudingas valstybėms. Jis skatina infrastruktūros plėtrą, užimtumą 
bei privataus verslo augimą. Visgi siekiant pritraukti kuo daugiau turistų turizmo išplitimas 
pasaulyje skatina konkuruoti tarpusavyje atskirus regionus. Palankias sąlygas suteikė tu-
rizmo plėtros galimybėms Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą. O siekis sukurti unikalius 
bei įdomius turizmo produktus verčia pasidomėti turizmo plėtros perspektyva Lietuvoje,  
ypatingai silpniau išsivysčiusiuose jos kaimiškuosiuose regionuose surasti turistus patrau-
kiančius unikalius gamtovaizdžius ir kultūros  ar gamtos paveldus bei imtis reikiamų prie-
monių tai panaudoti šių regionų konkurencingumui didinti pasaulinėje turizmo rinkoje  
(Dapkus, 2008).  

Kaip teigiama UNESCO, kultūrinis turizmas turi teigiamą socialinę ir ekonominę 
įtaką, padeda kurti įvaizdį, saugoti kultūrinį ir istorinį paveldą. Pagrindinis tokios turizmo 
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formos siekis – ne tik skatinti regiono plėtrą, bet ir skatinti visuotinę gerovę, supratimą ir 
taiką tarp skirtingų tautų ir kultūrų žmonių, saugoti šalies ir regiono kultūrą, istoriją, papro-
čius bei tradicijas (Baltijos..., 2003).  

Regiono įvaizdžio formavimas, kultūrinio ir istorinio paveldo saugojimas – tai ga-
nėtinai svarbūs veiksniai, darantys įtaką kultūrinio turizmo plėtros skatinimui kuriant tei-
giamą įvaizdį šalies ar net tarptautiniu mastu. Kultūrinis turizmas gali būti vienas svarbiausių 
dalykų, kadangi kultūra ir istorinis paveldas yra esminiai elementai kuriant šalies ar regiono 
įvaizdį.  

Rekreacija naudoja įvairius išteklius, kurie sudaro rekreacinės veiklos aplinką: 
 gamtos ištekliai; 
 kultūros paveldo objektai; 
 turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros pastatai bei objektai, esantys kuror-

tuose, rekreacinėse ir saugomose teritorijose, taip pat turistinės trasos, apžvalgos 
aikštelės, kitos rekreacijai skirtos teritorijos.  

Kai gamtinius išteklius galima eksploatuoti turizmui ar poilsiui, šie tampa rekreaci-
niais ištekliais (Gurskienė ir kt., 2008). 

 

Metodika 
 

Naudoti statistinių duomenų rinkimo, analizės bei palyginimo metodai. Statistinei 
informacijai apdoroti ir sisteminti panaudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio vaizdavimo 
būdai. Statistiniai duomenys gauti iš NŽT ir Registrų centro apskaitos, oficialios statistikos 
portalo. Literatūros šaltinių ir teisės aktų analizės metodas – renkami ir analizuojami įvairūs 
informacijos šaltiniai bei teisės aktai, susiję su nagrinėjama tema. Grafinio vaizdavimo me-
todas – grafiškai vaizduojami teritorijų tvarkymo rekreaciniai sprendiniai. Apibendrinimo 
metodu parengtos ir suformuotos išvados. 

Anykščių rajonas priskiriamas prie padidintos nenašių ir mažo našumo žemių kon-
centracijos regionų. Tai lemia, kad tose vietose, kur vyrauja nenašios ir mažo našumo žemės, 
reikalingos didesnės žemės ūkio pertvarkymo ir pritaikymo prie vietos sąlygų apimtys.  

Anykščių rajone žemės ūkio naudmenos užima 98840,42 ha, tai sudaro 56 proc. ra-
jono žemės ploto. Kitos žemės naudmenos užima 44 proc. rajono žemės ploto. Mažas gy-
ventojų tankumas ir didelis rajono teritorijos panaudojimas žemės ūkio paskirčiai lemia, kad 
Anykščių rajone vienam kaimo gyventojui tenka 5,02 ha žemės ūkio naudmenų. 

 

Rezultatai  
 

Per Anykščių kraštą tekanti Šventoji atveria įspūdingiausias atodangas. Vienas di-
džiausių šalyje Rubikių ežeras, kuriame it pažertos 16 salų sukuria unikalų laukinės gamtos 
labirintą, patogiai apžvelgiamą iš viršaus. O Anykščių šilelyje tūkstantmečius guli vienas 
didžiausių Lietuvos riedulių – Puntuko akmuo. Tik jame iškaltas vienintelis pasaulyje testa-
mentas tautai. Jį parašė du lietuviai lakūnai, perskridę Atlanto vandenyną (Anykščių..., 
2018).  

Anykščių regioninis parkas yra šiaurės rytų Lietuvoje ir užima 15485,7 ha plotą. 
Parkas įsteigtas 1992 m., kad būtų išsaugoti vertingiausi Anykščių krašto gamtiniai ir kultū-
riniai kompleksai bei objektai. Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti Anykščių regioni-
niame parke išskirti: 1 gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 4 hidrog-
rafiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 1 urbanistinis draustinis (Anykščių..., 2017).  
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1 lentelė. Anykščių regioninio parko funkcinio prioriteto zonos 
Table 1. Functional priority areas of Anykščiai Regional Park  

 

Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos 
Regional park functional priority areas  

Ha* % 

Konservacinio prioriteto zonos: 
Conservation priority areas: 

6895  44,5    

Rezervatai / Reserves 65 0,4      
Draustiniai / Preserves 6830 44,1   
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 
Ecological protection priority areas 

4380 28,3   

Rekreacinio prioriteto zonos 
Recreational priority zones 

1046 6,7    

Miškų ūkio zonos 
Forestry areas 

428 2,8    

Žemės ūkio zonos 
Agricultural areas 

1748 11,3   

Gyvenamosios zonos 
Residential areas 

989 6,4     

Iš viso: 
Total: 

15459 100 

Regioninio parko buferinės apsaugos zona 
Regional Park buffer zone 

1065  

 
Didžiausią Anykščių regioninio parko funkcinio prioriteto zoną sudaro konservaci-

nio prioriteto zona, kuri užima 44,5 procentus teritorijos ploto. Šioje zonoje galima išskirti 
draustinių teritoriją. 

Anykščių rajone yra labai daug nedidelių ežerėlių ir tvenkinių bei keletas didesnių 
vandens telkinių. Salų yra tik Rubikių ežere bei pietinėje Anykščių rajono dalyje tekančioje 
Šventosios upėje. Didžiausi ežerai Anykščių rajone: Rubikių, Viešintos, Svėdasas, Suosa, 
Neveža, Laviškio. 

Anykščių rajone miškai užima 55,8 tūkst. ha plotą arba beveik 32 % teritorijos. Vy-
rauja spygliuočių medynai. Pušynai sudaro  36 %, eglynai – 18 %, beržynai – 25 %, drebu-
lynai – 4,5  %, juodalksnynai – 4,5 %, baltalksnynai – 9 %, uosynai – 2 %, ąžuolynai – 1 %. 

Privatūs miškai užima beveik 28 tūkst. ha plotą arba apie 51 % visų rajono miškų. 
Valstybiniai miškai užima 17,9 tūkst. ha plotą arba 33 % rajono miškų. Daugiau nei 9 tūkst. 
ha arba 16 % miškų skirta nuosavybės teisių į nekilnojamą turtą atstatymui. 

Burbiškio dvaras (1 pav.) yra įsikūręs Anykščių regioniniame parke, netoli Rubikių 
ežero, 8 km nuo Anykščių. Ekskursijos metu čia galima išgirsti ne tik Burbiškio dvaro ir jo 
apylinkių istoriją, bet ir išvysti dvaro kambarius, sales ar tiesiog pasėdėti kurį laiką dvare 
veikusios pradinės mokyklos suole.  
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1 pav. Burbiškio dvaras (šaltinis www.anyksciai.lt) 
Fig. 1. Burbiškis Manor (source www.anyksciai.lt) 

 
Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį patraukia rūmai – tai 

XIX a. architektūros paminklas, neoklasicizmo epochos atstovas, užburiantis subtilumu ir 
elegancija. 

Arklio muziejuje – ne tik arklio žemės darbų ir transporto priemonės, bet ir unikalūs 
drožinių rinkiniai, arklio istorijos, karybos ekspozicijos. Muziejuje pristatomi amatai, ten 
darbuojasi audėja, keramikė ir duonelės kepėja, kalvis bei medžio drožėjas. Muziejuje ga-
lima pajodinėti, pasivažinėti vežimu ar pasisupti sūpynėmis.  

Antano Baranausko (1835–1902) klėtelė – pirmasis memorialinis muziejus Lietu-
voje. Čia 1858–1859 m. poetas parašė himną Lietuvos praeičiai – poemą „Anykščių šilelis“. 
Klėtelėje, iš kurios pasklido geriausiai žinomas pasaulyje lietuvių literatūros kūrinys, dabar 
saugomi ir eksponuojami autentiški A. Baranausko ir jo šeimos baldai, buities daiktai bei 
knygos. 

Anykščių šilelio landšaftiniame draustinyje yra labiausiai lankomas akmuo Lietu-
voje, – tai antras pagal dydį akmuo Lietuvoje. Puntukas  buvo atneštas į dabartinę vietą le-
dynų, paskutinio ledynmečio metu.  

„Laimės žiburys“ – lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapas ir paminklas ant 
Liudiškių kalvos. Iš Zakopanės J. Biliūno palaikai buvo perlaidoti ant šios kalvos Anykš-
čiuose, anksčiau senųjų anykštėnų vadinta Anykščių „sachara“, nes buvusi plika, pustoma 
vėjo, be medžių. 1958 m. virš kapo iškilo 14 m aukščio architekto Vytauto Gabriūno pa-
minklas „Laimės žiburys“, pastatytas pagal to paties pavadinimo Jono Biliūno legendą.  

90 metrų ilgio, apie 20 metrų aukščio skardis kairiajame Šventosios krante, kiek 
žemiau Virintos žiočių – tai Vetygalos atodanga (2 pav.).  
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2 pav. Vetygalos atodanga (šaltinis www.anyksciai.lt) 
Fig. 2. The exposure of Vetygala (source www.anyksciai.lt) 

 
Vetygalos atodanga yra gamtos geologinis paminklas nuo 1964 m. Atodanga dar 

vadinama Žėbos kalnu, nes ji sudaro pietinę 420 metrų ilgio Žėbos kalno dalį. Tai viena 
didžiausių ikikvarterinių darinių atodangų Lietuvoje. Ji yra 20–30 m aukščio ir 25 m pločio. 
Pasak geologų, tai unikali atodanga – tarsi atversta Anykščių krašto gamtos istorijos knyga, 
kurioje matomi ikiledyniniai, apie 400 mln. metų senumo sluoksniai, sudaryti iš šviesaus 
kvarco ir žėručio smėlio.  

Variaus atodanga – tai geologinis gamtos paminklas, Variaus upelio (kuriam pava-
dinimas duotas pagal vario atspalvio vandens spalvą) paplautas beveik 15 m aukščio skar-
dingas dešinysis šlaitas. Atodangos ilgis palei Variaus upelį yra apie 26 m. Variaus atodan-
gos kvartero storymei būdingos ledyno sustumtos ir suraukšlėtos nuogulos.  

Planuojamas dviračių takas tik dalinai patenka į Rubikių hidrografinio draustinio 
teritoriją (3 pav.). Numatoma trasa susijungia su pagrindine nacionaline turistinės paskirties 
dviračio trasa. 
 

 
 

3 pav. Turistinės paskirties dviračio trasa (šaltinis www.anyksciai.lt) 
Fig. 3. Tourist cycling route (source www.anyksciai.lt) 
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Anykščių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose išskirti svarbiausi tu-
ristų judėjimo keliai, tarp kurių yra ir pagrindiniai dviračių keliai – nacionalinės turistinės 
paskirties dviračių trasos, jungiančios Anykščių miestą su Panevėžio miesto kryptimi (už 
Anykščių rajono ribų) ir pagrindinės nacionalinės turistinės paskirties dviračių trasos (jun-
giančios Anykščių miestą su Utenos kryptimi ir Kurklių kryptimi). 

Regioninio parko miškuose, išskyrus rekreacinio funkcinio prioriteto zonų miškus, 
formuojama tik minimali rekreacinė infrastruktūra: įrengiami pažintiniai (pėsčiųjų, dviračių, 
žirginio turizmo), mokomieji takai, apžvalgos aikštelės (regyklos), atokvėpio vietos ir kiti 
mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai išsaugant natūralią gamtinę aplinką.  

Anykščių rajono  turizmo ir rekreacinių teritorijų specialiuoju planu yra tikslinami 
Anykščių rajono bendrojo plano sprendiniai nurodant intensyvios ir ekstensyvios veiklos 
rekreacinių teritorijų ribas, kuriose yra galimas turizmo ir rekreacinių objektų įrengimas ar 
statyba. Numatomų turizmo paslaugų ir infrastruktūros objektų vietos ir kiekis turi būti tiks-
linami rengiant žemesnio lygmens planavimo dokumentus pagal nustatytą poreikį ir intere-
sus.  

Andrioniškio seniūnijoje planuojama trasų sistema „Aukštaitijos kelias“, kurios  
idėja yra:  reprezentuoti kalvotus ir ežeringus Aukštaitijos kraštovaizdžius, gamtinę įvairovę 
bei poilsį gamtoje. Taip pat planuojamos ir dviračių trasos, kuriomis važiuojant galima būtų 
pamatyti tokius paveldus, kaip: A. Biliūno kapas, Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia bei vėjo 
malūnas, stovintis netoli kelio. Taip pat ir kitose seniūnijose planuojamos automobilių trasos 
siekiant parodyti Anykščių rajono kraštovaizdžius, nacionalinės turistinės paskirties dviračių 
trasos, siekiant sujungti įspūdingiausias ir reprezentatyviausias pietryčių Lietuvos vietoves.  
Planuojamos vandens turizmo trasos, skirtos keliavimui vandens transportu pakeliui aplan-
kant šalia upės išsidėsčiusius gamtos ir kultūros objektus (Anykščių..., 2012). 

Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymo srities tikslas yra: išsaugoti 
krašto kultūros tradiciją bei paveldą vystant turizmo infrastruktūrą. 

Pagal strateginį plėtros planą (toliau SPP) siekiant patrauklaus ir konkurencingo  
Anykščių rajono įvaizdžio būtina užtikrinti sąlygas darniam, kokybiškam, kūrybiškam bend-
radarbiavimui. Buvo pastebėta, kad Anykščių rajonas, pritraukdamas vis daugiau vietinių 
turistų, pasižymi gamtos bei kultūros paveldo objektais.  

Pastebėta, kad yra nauja neišnaudota turistinei plėtrai galimybė – Anykščių rajone 
įžvelgiama mineralinio vandens išteklių, kuriuos galima naudoti kurortiniam gydymui. 

Išvardytos tokios turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros srities strateginio 
tikslo priemonės, kaip: kempingų įkūrimas, ekologinio turizmo plėtojimas, Anykščių regio-
ninio parko mažojo dviračių žiedo planavimas ir įrengimas, viešosios vandens turizmo inf-
rastruktūros sukūrimas saugomoje teritorijoje, Daumantų atodangos pritaikymas lankymui, 
aktyvaus turizmo, poilsio ir pramogų parko Anykščiuose ant Kalitos kalno kūrimas ir t. t. 
(Anykščių..., 2012). 

Naujai planuojamas dviračių takas (4 pav.) patenka į Anykščių regioninio parko te-
ritoriją, dalis – į Rubikių hidrografinio draustinio teritoriją, dalis – į Natura 2000 buveinių 
apsaugai svarbias teritorijas. Projektuojamo dviračio tako trasa  patenka į ekologinės apsau-
gos prioriteto ir į rekreacinio prioriteto zonas. Tako pradžia bus rengiama prie Burbiškio 
dvaro.  Visas dviračių tako ilgis – 8,47 km. 
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4 pav. Planuojamo dviračių tako fragmentas (sudarytas autorių) 
Fig. 4. The fragment of the planned cycling route (compiled by the authors) 

 
Pirmoji tako atkarpa vingiuos pagal Anykštos upelį, atkarpos ilgis ~2,14 km. Reko-

menduojama įrengti asfalto dangą. Taip pat viduryje atkarpos planuojama įrengti poilsio 
vietą su suoliuku, 1,15 km nuo tako pradžios (5 pav). 

 

 
 

5 pav. Planuojamo dviračių tako atkarpa prie Anykštos upelio (sudaryta autorės) 
Fig. 5. The section of the planned cycling route along the Anykšta stream  

(compiled by the author) 
 

Kita dviračių tako atkarpa bus tiesiama šalia rajoninio kelio, kaip atskira dviračio 
eismo juosta. Atkarpos ilgis ~3,66 km, tako plotis – 3 metrai, rekomenduojama įrengti  
asfalto dangą. Į dviračių takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi dviratininkams, 
pėstiesiems ar žmonėms su negalia. Paskutinė planuojamojo dviračių tako atkarpa bus tie-
siama palei pietinį Rubikių ežero krantą (6 pav.). Atkarpos ilgis ~ 2,67 km.  Kadangi šioje 
tako dalyje atsiveria galimybė grožėtis nepakartojamu Rubikių ežero kraštovaizdžiu, bus  
įrengti keli poilsio taškai su suoliukais, kur turistai bei poilsiautojai galės pailsėti. 
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6 pav. Planuojamo dviračių tako atkarpa prie Rubikių ežero kranto (sudarytas autorių) 
Fig. 6. The section of the planned cycling route along the shore of the Rubikiai Lake 

 (compiled by the authors) 
 

Apibendrinant galima teigti, kad Anykščių rajone gausu gamtos ir kultūros paveldo 
objektų. Parengti rekreacinių teritorijų tvarkymo sprendiniai reglamentuoja šių teritorijų 
naudojimą ir apsaugą. Atsižvelgiant į gražią ir patrauklią šio rajono teritoriją tikslinga plėtoti 
dar naujų, neatrastų vietų sutvarkymą ir informuoti šalies ir užsienio turistus. 

 

Išvados  
 

1. Anykščių rajonas labai turtingas gamtos ir kultūros paveldo objektais, kurie gali 
būti naudojami rekreacijai: Puntuko akmuo, Puntuko brolis, Šv. Apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia, Burbiškio dvaras, Vetygalos atodanga, Variaus atodanga, medžių lajų takas ir kiti 
objektai. 

2. Nagrinėjamos teritorijos rekreacinių teritorijų tvarkymą reglamentuoja: Anykš-
čių rajono bendrasis planas, Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis pla-
nas, Anykščių rajono strateginis 2012–2019 m. plėtros planas. 

3. Planuojamas dviračių takas su 9 poilsio stotelėmis, kurio ilgis siekia 8,47 km, 
prie pietinio Rubikių ežero kranto. 
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Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė, Jolanta Valčiukienė, Viktorija Vitalinskaja 

 

Analysis of Anykščiai District Natural Resources and Design Solutions for the  
Recreational Area 
 

Summary 
 

Anykščiai district is classified as an area of increased unproductive and low-produc-
tivity land-concentration region. This leads to the need for larger areas of agricultural con-
version and adaptation to local conditions in places where unproductive and low productivity 
land prevails. This region is very famous for its natural, cultural and historical past. The 
article analyzes the natural resources of the area and presents a design solution for a new 
cycling route. The object of this work is located in Anykščiai Regional Park. Regional Park 
is a large area, created from the natural, cultural and recreational point of view in complex, 
especially valuable areas. 

In the forests of the regional park, except for the recreational functional priority for-
est areas, only the minimal recreational infrastructure is formed: cognitive (pedestrian, bicy-
cle, horse tourism), educational trails, observation sites, recreation areas and other small 
structures of landscape architecture are arranged while preserving the natural environment. 

The newly planned cycling route enters the Anykščiai Regional Park, part of it enters 
the territory of Rubikiai Hydrographic Reserve and part – the territories important to the 
conservation of Natura 2000 sites. The beginning of this route will start at Burbiškis manor. 
The entire cycling route length is 8.47 km. 

Keywords: natural resources, cognitive tourism, hiking and cycling routes, recrea-
tion, environmental protection. 
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IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS LIETUVOS GALVIJŲ TVARTUOSE 
 
Jurgita Babilienė, Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  

 
Šiandienos gyvulininkystės sektoriuje galima išskirti du pagrindinius prioritetus: kuo dides-

nis kokybiškos produkcijos kiekis ir minimalios išlaidos. Norint gyvūnui suteikti geriausias eksploa-
tacines sąlygas ir rūpintis aktyvia ligų prevencija būtina diegti ūkiuose modernias valdymo sistemas. 
Optimizuojant didelių ūkių darbą šiandien ūkininkai nebeįsivaizduoja savo darbo be bandos valdymo 
programos, kurioje nuolat kaupiama ir saugoma informacija. Apibendrinus literatūroje pateiktą infor-
maciją, galima teigti, kad ūkiuose naudojant pašarų dalijimo robotą šėrimo laikas sutrumpėja iki  
3 valandų per savaitę, naudojant melžimo robotą karvės produktyvumas padidėja apie 20 proc., pa-
gerėja pieno sudėties kokybės rodikliai. Gerėjantį karvių produktyvumą galima sieti su gerėjančiomis 
gyvulių laikymo sąlygomis: gerai paskirstytas apšvietimas tvarte – įskaitant optimalų laiko grafiką – 
gali padidinti pieno gamybą nuo 6 proc. iki 15 proc. bei padidinti pašaro suvartojimą 

Raktažodžiai: išmanios ūkių valdymo technologijos, karvių produktyvumas, gyvulių lai-
kymo sąlygos. 

 

Įvadas 
 

Daugiau nei prieš dešimtmetį Lietuvoje 70 proc. pieno buvo gaunama iš bandų, ku-
rias sudarydavo tik kelios karvės. Toks karvių kiekis paprastai buvo melžiamas rankomis ir 
pienas atšaldomas primityviai. Dabar karvių bandos didėja, o ūkiai stambėja, nes rinkos  
ekonomikos sąlygomis mažieji ūkiai negali konkuruoti su didesniais, o dėl to pieno sektorius 
tampa efektyvesnis. Todėl atsiranda poreikis šiuolaikinei, sudėtingai ir brangiai tvartų  
įrangai, kuri padeda ūkyje sumažinti darbo sąnaudas bei padidinti galvijų produktyvumą vi-
suose priežiūros etapuose. Tvartuose diegiama programinė įranga taip pat padeda stebėti ir 
kontroliuoti karvių bandos sveikatos būklę, aktyvumą, rują, produktyvumą. 

Žymus informacinių technologijų proveržis neaplenkė ir Lietuvos gyvulininkystės 
ūkių sektoriaus, ypač tai tapo iššūkiu, šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Nauji, gana 
aukšti aplinkosaugos, maisto saugos, fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės standartai turėjo būti 
įdiegti ūkiuose. Šių standartų įgyvendinimas ir laikymasis siekiant prisiderinti prie naujų 
sąlygų, pareikalavo iš gyvulių augintojų daug investicijų ne tik pastatų, technologinių įren-
gimų modernizavimui, bet ir asmeniniam tobulėjimui, kitokiam požiūriui į gyvulių gerovę 
ir aplinkosaugą. Pasiekti tikslų ūkininkai turi galimybę naudodamiesi ES teikiamomis para-
momis, Lietuvos kaimo plėtros programos parama, dalyvaudami programose ūkių moderni-
zavimui.  

Naujų pažangių technologijų diegimas ir geriausios tarptautinės praktikos panaudo-
jimas gyvulininkystės sektoriuje yra labai svarbūs veiksniai siekiant gyvulininkystės plėtros. 
Jų taikymas skatina ne tik konkurenciją, bet ir didesnį produktyvumą naudojant ne tik visa-
verčius pašarus, produktyvias gyvulių veisles, bet ir modernias šėrimo, gyvulių laikymo, 
melžimo technologijas (Melnikienė, 2011). Pasaulyje yra pripažintos 7 pagrindinės veiklos 
sritys, kuriose pravartu integruoti išmaniąsias technologijas: bandos valdymas; šėrimo kont-
rolė; melžimo valdymas; pieno kokybė ir saugumas; rūpinimasis banda; karvių gerovės už-
tikrinimas; kokybės našumo ir patikimumo kontrolė (Ramanauskienė, 2014; Ramanaus-
kienė, 2011). 

Pagrindinis šio straipsnio tikslas apžvelgti, kokią įtaką galvijų fermos modernizavi-
mas turi gyvulių gerovei, produktyvumui ir darbo našumui.  
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Naujausios technologijos Lietuvos ūkiuose 
 

Ūkių, laikančių karves, 2017-01-01 buvo 47,34 tūkst., palyginti su 2016-01-01 jų 
sumažėjo 12,4 proc. (6,66 tūkst.). 75 proc. visų pasitraukusiųjų iš pieno gamybos, buvo 1–2 
karvių laikytojai (1 pav.). Skaičiai rodo, kad tokie maži ūkiai kasmet nyksta, nes nepelningi, 
o darbo sąnaudų, investicijų reikalauja daug, tad lėšas ekonomiškiau investuoti į kitą ūkyje 
plėtojamą veiklą. 2016 m. daugiau kaip 63 proc. visos Lietuvos karvių bandos yra laikoma 
ūkiuose, kurie laiko 11 ir daugiau pieninių karvių. Mažėjantį karvių skaičių stebint 2005– 
2017 metus pastaraisiais metais kompensavo pieno primilžio iš karvės didėjimas (žr. 1 pav.) 
(Pienininkystė, 2018; Oficialiosios..., 2018). 

 

 
 

1 pav. 2005–2017 m. Lietuvos pieninių karvių skaičiaus ir primelžto pieno  
kitimo tendencijos (Oficaliosios..., 2018) 

Fig. 1. The number of dairy cows in Lithuania and changes in milk intake 
  trends (Official ..., 2018) over 2005–2017  

 
Optimizuojant darbą didelių ūkių šeimininkai nebeįsivaizduoja šiandieninio darbo 

savo ūkyje be bandos valdymo programos, kurioje nuolat kaupiama ir saugoma informacija 
papildoma robotizuoto melžimo proceso metu užfiksuotais duomenimis. 

Melžiamų karvių bandoms valdyti pasaulyje sukurta keletas kompiuterinių prog-
ramų: kompanija „DeLaval“ savo programą pavadino „Alpro“; kita kompanija GEA (buvusi 
„Westfalia“) ją vadina „Dairy Plan“. Kiekviena iš šių programų yra sukurta tuo pačiu prin-
cipu, tačiau kai kurios iš jų turi savo privalumų. Veikimo principas labai panašus, tačiau 
skiriasi grafinė išraiška, ataskaitų pavadinimai, duomenų suvedimas ir t. t. Skiriasi ir gamin-
tojų pavadinimai. Kompiuterinės bandos valdymo sistemos gali fiksuoti tam tikrus paramet-
rus, kaip pieno kiekis, atleidimo greitis, melžimo greitis, elektrinis pieno laidumas, karvės 
svoris ir aktyvumas. Šie duomenys perduodami į pagrindinį kompiuterį ir specialia programa 
apdorojami bei gali būti pateikiami grafiškai. Sukaupti duomenys išsaugomi, kaip virtualūs 
dokumentai, todėl galima prireikus atkurti bet kurios karvės sveikatos būklės rodiklius (Ži-
laitis ir kt., 2008).  

Lietuvoje melžiamų karvių ūkiuose galima sutikti tokias bandos valdymo sistemas, 
kaip „DeLaval“ programą „Alpro“, kitos kompanijos GEA „Dairy Plan“. Taip pat Italijos 
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melžimo įrangos gamintojo „Milkline“ tokios pat paskirties programą „Milkline“ bei Izrae-
lio bendrovės „AfiMilk“ bandos valdymo sistemą „AfiFarm“ (Rutkauskas, 2011). GEA Dai-
ryPlan ne tik suteikia pagrindą priimant sprendimus, ji taip pat leidžia kontroliuoti sėkmingą 
sprendimų įgyvendinimą. Valdymo sistema DairyPlan skirta sėkmingai pieno gamybai op-
timizuojant: išeigą; bandos sveikatingumą; bandos vaisingumą; šėrimą; darbo efektyvumą; 
užtikrinti produkto kokybę (GEA..., 2018). 

Norint didinti pienininkystės ūkių našumą būtina mažinti darbo sąnaudas ūkiuose. 
Melžimas sudaro didžiausią dalį, t.y. 40–50 proc. bendrųjų darbo sąnaudų tvarte, todėl labai 
svarbu mechanizuoti melžimo procesą, nuo to priklauso pieno kokybė ir gyvulių produkty-
vumas (Bleizgys, Čėsna, 2012; Urbšienė, Urbšys, 2016). 

Vis plačiau naudojamas robotizuotas melžimas, Lietuvoje šiandien dirba apie 50 ro-
botų. Robotų naudojimas sumažina žmonių poreikį, padidina karvių primilžį. Karvės yra 
pratinamos pačios ateiti prie melžimo sistemos, atsiradus maisto poreikiui. Specialistų 
teigimu, robotai apie 20 proc. padidina karvės produktyvumą, pagerėja pieno sudėties koky-
bės rodikliai, karvių sveikata (Bleizgys, Čėsna, 2012). Svarbu tai, kad šios programos dėka 
bandos analizę bet kokiu pjūviu, bet kur ir bet kada galima gauti mobiliojoje aplikacijoje; 
lengva importuoti reikiamus duomenis (pvz., primilžį, galvijų judėjimą) į valstybines institu-
cijas; galima pamatyti, kiek potencialių pajamų negaunama iš bandos per metus; valdant 
pagal pasirinktus rodiklius galima padidinti bandos pajamas. Vidutinio produktyvumo Lie-
tuvos ūkis gali gauti maždaug 300 Eur iš karvės pajamų daugiau. Visi duomenys sukaupti 
vienoje logiškai išdėstytoje sistemoje; specialios ataskaitos, skirtos reprodukcijos analizei; 
programa paruošia gyvulių sąrašus-darbų planus, kurie šiuo metu ruošiami rankiniu būdu; 
visa reikiama informacija apie gydomą/sėklinamą gyvulį; specialios ataskaitos, skirtos 
gydymo, sėklinimo brokavimo analizei; stebėti atskiru laikotarpiu ir atskirų gyvulių grupių 
rodiklių kitimą (žr. 2 pav.) (DairyPlane..., 2018; Uchockienė, 2016; Biržų..., 2018). 

 

 
 

2 pav. Aktyvumo, primilžio ir elektrinio laidumo istorijos analizė (GEA ..., 2011) 
Fig. 2. Analysis of the history of activity, milk production  and electrical conductivity 

(GEA ..., 2011) 
 

Gerėjantį karvių produktyvumą galima sieti su gerėjančiomis gyvulių laikymo są-
lygomis (žr. 3 pav.), kurias veikia inovatyvių technologijų plėtra ūkiuose. Karvių komfortą, 
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sveikatą ir higieną padeda užtikrinti mėšlo šalinimo įrengimai, karvių nagų priežiūrai skirtos 
vonios, elektriniai šepečiai.  

Tobulėjant ūkiams tvartų valymui vis dažniau naudojami mobilūs valytuvai. Su nuo-
tolinio pulto pagalba yra užprogramuojami maršrutai, kuriais juda valytuvas. Yra galimybė 
nustatyti skirtingus valymo intensyvumus skirtingose vietose. Po tvarto išvalymo grįžta į 
pakrovimo punktą, nuo kurio prasideda kitas valymo maršrutas. Valytuve įrengti jutikliai, 
kurie užtikrina, jog įrenginys tinkamai judės nustatytu maršrutu, apvažiuodamas kliūtis. 
Kartu yra užtikrinama optimali ne tik tvarto, karvių kanopų, uodegų ir tešmenų švara, bet tai 
padeda išvengti tam tikrų ligų ir pagerinti karvių sveikatingumą (Gyvulininkystės..., 2018). 

Galvijų nagų kokybė yra vienas iš trijų svarbiausių karvių sveikatos problemų dau-
gumoje pieno ūkių. Nesveikos nagos turi neigiamas pasekmes vaisingumui, pieno primil-
žiams, pašaro suvartojimui, gydymo išlaidoms ir t. t. Taip pat turint robotizuotą melžimo 
sistemą sveikos kanopos yra ypač svarbu siekiant, kad karvės ateitų iki melžimo roboto. 
Siekiant pagerinti kanopų kokybę ir sumažinti judėjimo problemas kojų vonios yra būtinos, 
tai atliekama, įrengus karvių nagų priežiūros vonios sistemą. Sistema patogi naudojimui dėl 
vandens ir cheminių medžiagų automatinio pripildymo (dviejų skirtingų cheminių medžiagų 
tinkamos koncentracijos) bei automatinės išpylimo ir valymo sistemos; laisvas praėjimas – 
po automatinio valymo nagų vonia yra patraukiama į neveikimo padėtį, tokiu būdu leidžiant 
karvėms laisvai praeiti. Karvių blizgiam ir švariam kailiui palaikyti įrengiami elektriniai še-
pečiai, kurie padeda atsikratyti dulkių ir niežėjimo bei stimuliuoja kraujotaką, o tai lemia, 
jog banda tampa tylesne. Dėl sumanios technologijos šepečiai veikia prisilietus ir sukasi 
priešinga kryptimi, kai tik karvė jį pastumia (Nagų..., 2018). 

Šėrimo automatizavimas ir nuolatinis šėrimas taip pat turi teigiamą poveikį gyvulių 
sveikatingumui bei mažina darbo sąnaudas. Suėsto pašaro kiekis priklauso nuo išgerto van-
dens, o jo suvartojimą galima stebėti įdiegus inovatyvią elektroninę sistemą, kur girdyklose 
įrengti elektroniniai skaitliukai realiu laiku fiksuoja duomenis ir perduoda į programinės į-
rangos modulį. Kompiuterio ekrane bus matomas girdyklų skaičius, data ir laikas, išgerto 
vandens kiekis (Girdyklos..., 2018). 

Svarbu karvėms pašarą tiekti visą parą, o tai atlieka išmanūs savarankiški įrengi-
niai – šėrimo robotai bei robotai – pašarų pristūmėjai. Šėrimo robotas turi pašarų lygio ma-
tavimo jutiklius, kurių pagalba tiksliai žino, kiek pašaro yra prie atitvarų ir gali nustatyti, kur 
ir kada reikia šviežio pašaro. Ši novatoriška technika gali dirbti esant bet kokiai tvartų mo-
difikacijai, naudoja energiją ir neturi neigiamo poveikio aplinkai (Nagų..., 2018). Atlikti ty-
rimai rodo, kad šerdamas gyvulius ūkininkas kas dieną užtrunka iki 4 valandų, o naudojant 
pašarų dalijimo robotą šis laikas sutrumpėja iki 3 valandų per savaitę.  
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Pieno kiekio ir karvių poilsio laiko ryšys 
Relationship between the amount of milk 

and the rest time duration of cows 

Karvių poilsio laikas skirtingom datom 
Rest time of cows at different dates 

 

3 pav. Tarpusavio ryšys tarp pieno produkcijos ir karvių gerovės (Afimilk, 2018) 
   Fig. 3. The relationship between milk production and the welfare of cows (Afimilk, 2018) 

 
Gyvulio organizmo termoreguliacijai svarbus veiksnys – tvarto mikroklimatas. Kai 

aplinkos oro temperatūra aukšta, oro srautai apsaugo gyvulį nuo perkaitimo, kai žema – per-
šalimo. Tvartų ventiliacija turi būti tokia, kad šaltuoju ir pereinamuoju laikotarpiu patalpose 
nesusidarytų vandens garų kondensatas, būtų pašalinti vandens garai ir kenksmingos dujos, 
o šiltuoju laikotarpiu – pašalinta perteklinė šiluma. Mažiausias leidžiamas galvijų laikymo 
patalpos santykinis oro drėgnis – 40 proc. Jei karvės laikomos šaltose ar per šiltose ir blogai 
vėdinamose, drėgnose patalpose arba jose vyrauja skersvėjai, sumažėja produktyvumas, di-
dėja pašarų sąnaudos, dažniau serga kvėpavimo takų, tešmens ir kitomis ligomis (Bleizgys, 
Čėsna, 2012; Tolevičius, 2011). Dauguma ūkių savininkų šalto tipo tvartuose įsirengia kil-
nojamas, suvyniojamas ar pripučiamas užuolaidas, kurių valdymas automatizuotas. Užuo-
laidos yra pralaidžios šviesai, užtikrina šviežią orą ir šiluminę izoliaciją. Pripučiamas užuo-
laidas pripučia pūstuvai, kuriuos kontroliuoja termostatai, greitai reaguojantys į kintančias 
oro sąlygas. Ypač tinkama robotizuotiems ūkiams. Nustatyta, kad padidėjus karvidėje drėg-
numui iki 90 proc., sumažėja primilžis 1,4 kg, o esant 100 proc. – 4,3 kg. Brouček ir kitų 
autorių duomenimis, aukštesnė nei 23 °C temperatūra neigiamai veikia karvių pieno primilžį 
(Brouček et all., 2009). Kiti autoriai nurodo, kad aukštesnė nei 35 °C temperatūra pieno 
primilžį sumažina iki 50 proc. Ypač žalingas aukštas oro drėgnumas esant žemai oro tempe-
ratūrai, jei gyvulių kailis nuolat drėgnas. Tai viena peršalimo ligų ar net gyvulių kritimo 
priežasčių. Didelis oro drėgnumas esant karštam orui sukelia tvankumo jausmą, gyvuliai 
neišspinduliuoja pakankamo šilumos kiekio, nes per daug drėgname ore sunku išgarinti kūno 
drėgmę. Jeigu laiku neatvėsinamos patalpos (pavyzdžiui, intensyviai ventiliuojant), gyvuliai 
gali gauti šilumos smūgį (žr. 4 pav.). Ventiliatorius galima komplektuoti su pilnai automa-
tine valdymo sistema, pusiau automatine sistema bei rankine ventiliatorių valdymo sistema, 
kartu  su papildoma vėdinimo sistema. Prie ventiliatoriaus korpuso pritvirtinti purkštukai 
ventiliavimo metu išpurškia (net iki 70 Barų) suspaustą orą kartu su mažais vandens lašeliais. 
Išpurškimo intensyvumas ir pasikartojimų dažnumas reguliuojamas nustatant elektroninį 
laikmatį (Gyvulininkystės..., 2018). Įrengus tvarte klimato kontrolės reguliatorių, galima 
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automatiškai kontroliuoti ventiliatorių, šildytuvų veiklą. Reguliatoriuje nustatomi 4 para-
metrai: temperatūra, greitis ir mažiausias arba didžiausias leistinas nuokrypis, kurie rodomi 
LCD ekrane. 

 
 

 

4 pav. Bandos valdymo programos karvių karščio streso vizualizacija (Afimilk, 2018) 
Fig. 4. Heat management visualization of cows in the herd management program  

(Afimilk, 2018) 
 

Aukščiausios kokybės šviesa pagerina karvių gerovę bei leidžia sumažinti energijos 
ir pastatų išlaikymo sąnaudas. Kai tvartų apšvietimas nepakankamas, ypač žiemą, gyvuliams 
gali pasireikšti ir „šviesos badas“ (Bakutis, 2007). Sumažėja produktyvumas, atsparumas 
ligoms. Jei gyvūnų fiziologinėms reikmėms tenkinti nepakanka esamos natūralios šviesos, 
reikia įrengti dirbtinį apšvietimą. Naudojamas dirbtinis patalpų apšvietimas kaitrinėmis arba 
liuminescencinėmis lempomis. Dirbtinio apšviestumo normos melžimo vietoje pririštų kar-
vių tvarte yra 120 Lx, o palaidų karvių melžykloje, tešmens lygiu 200–400 Lx (Bleizgys, 
Čėsna, 2012), šėryklose – 75 Lx, boksai, gardai – 50 Lx (Skurdenienė ir kt., 2007). Gerai 
paskirstytas apšvietimas tvarte – įskaitant optimalų laiko grafiką – gali padidinti pieno ga-
mybą nuo 6 proc. iki 15 proc. bei padidina pašaro suvartojimą. Šiandieniniuose moderniuose 
tvartuose yra diegiama kontroliuojama apšvietimo sistema, veikianti pagal pažangų pritai-
kytą fermai planą. Tinkamai kontroliuojant apšvietimą karvės gauna didžiausią naudą iš 
šviesos intensyvumo tarp 150 ir 200 Lx per 16 val. tamsiuoju laiku. Vasaros sezonu natūralus 
šviesos lygis dažniausiai yra pakankamas, tačiau apšvietimo kontrolė net ir vasarą gali su-
teikti naudos debesuotomis, tamsesnėmis dienomis. Dėl šviesos jutiklio, tinklo bei nusta-
tymų galima naudoti pilnai automatizuotą sistemą, kuri garantuoja optimalų šviesos paskirs-
tymą be jokių papildomų darbo sąnaudų (Gyvulininkystės..., 2018). Oklahomos universitete 
(JAV) atliktas bandymas įrodė, kad gyvulių laikymo patalpose fluorescencines lempas pa-
keitus LED šviestuvais, karvių primilžiai padidėjo 6 procentais. Mokslininkai mano, kad 
diodų skleidžiama šviesa yra artima natūraliai dienos šviesai, todėl mažina gyvulių stresą, 
pagerina gerbūvį bei didina melžiamų karvių produktyvumą. Prijungta prie tinklo, kiekviena 
atskira lemputė turi savo apšvietimo programą, priklausomą nuo jos vietos tvarte. 
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Išvados 
 

Ateities pieno ūkio uždavinys – mažinti gamybos kaštus, o tas greičiausiai pasie-
kiama investuojant į automatizuotas sistemas. Bandos valdymo programos pagerina bandos 
valdymą, kontrolę bei palengvina kasdieninę gyvulių priežiūrą. Programa fiksuoja visus 
duomenis apie kiekvieną gyvulį bei pateikia išsamias ataskaitas. Atsižvelgiant į pateikiamus 
rodiklius galima lengviau kontroliuoti karvių pieno primilžius, sveikatingumą, reprodukciją, 
pašarų sunaudojimą bei daugelį kitų rodiklių. Svarbus ir aplinkosauginis aspektas – moder-
niuose ūkiuose diegiamos aplinkai draugiškos technologijos, tad mažinama oro tarša, sau-
gomi vandens telkiniai. Apibendrinant literatūroje pateikiamą informaciją galima teigti, kad 
ūkiuose naudojant pašarų dalijimo robotą šėrimo laikas sutrumpėja iki 3 valandų per savaitę, 
naudojant melžimo robotą karvės produktyvumas padidėja apie 20 proc., pagerėja pieno su-
dėties kokybės rodikliai. Gerėjantį karvių produktyvumą galima sieti su gerėjančiomis gy-
vulių laikymo sąlygomis: gerai paskirstytas apšvietimas tvarte – įskaitant optimalų laiko 
grafiką – gali padidinti pieno gamybą nuo 6 proc. iki 15 proc. bei padidina pašaro suvarto-
jimą. 
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Jurgita Babilienė, Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė 
 

Possibilities of Applying Smart Technologies in Cattle Sheds  
 

Summary 
 

In the livestock sector nowadays there are two main priorities: the greater the quan-
tity of quality production, the more minimal are the costs. 

In order to provide the best operating conditions to the animals and care for active 
disease prevention, it is necessary to install modern farm management systems. Optimizing 
large farms, farmers can’t imagine their work without herd management program, which 
continuously collects and stores information. Summarizing the information provided in the 
literature, it can be argued that the use of feeding robots in farms can shorten the feeding 
time to 3 hours per week. Using milking robots, the productivity of cows increases by about 
20%, milk composition quality indicators are improved as well. The improving productivity 
of cows may be associated with the improving animal housing conditions: well lighted barns, 
including optimal time schedule,  can increase milk production by from 6 up to 15 percent 
and increase feed intake. 

Keywords: cattle houses, smart technologies, cow productivity, animals storage 
conditions. 
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APLEISTOS ŽEMĖS PLOTŲ PASISKIRSTYMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE IR JŲ 
SUSIDARYMO PRIEŽASTYS 
 
Dovilė Ignatavičiūtė  
Aleksandro Stulginskio Universitetas 
 

Norėdami išsaugoti mūsų žemės dangos elementus ir jų neišeikvoti, turime rūpintis jos tin-
kamu naudojimu. Vis labiau apleistoms žemėms tampant aktualia problema yra siekiama išskirti ir 
identifikuoti apleidimo priežastis, kriterijus ir kaip juos galima sustabdyti, o jau apleistas teritorijas 
sugrąžinti į jų pradinę būklę. Apleistų žemių analizei pasirinkta Elektrėnų savivaldybė. Savivaldybės 
teritorija nagrinėjama seniūnijomis ir kadastro vietovėmis siekiant detaliau išsiaiškinti apleidimo prie-
žastis. Elektrėnų savivaldybėje yra 1904 vienetai apleistos žemės plotų, kurie užima 666,65 ha. Pagal 
seniūnijų gyventojų tankumą ir apleistos žemės plotus determinacijos koeficientas R2 = 0,3653. Iš-
nagrinėjus teritorijoje esančias specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas nustatyta, kad Elekt-
rėnų savivaldybėje 48,67 % apleistų teritorijų patenka į specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąly-
gas, kurios lemia apleistos žemės atsiradimą (R2 = 0,4658). Determinacijos koeficientas nagrinėjant 
žemės našumo balo ir kadastro vietovėse apleistų žemės plotų priklausomybę – R2 = 0,1311. Apleistos 
žemės ploto ir nurašytos melioracijos kadastro vietovėse determinacijos koeficientas – R2 = 0,1414. 
Žemės našumas ir nurašytos melioracijos sistemos neturi priklausomybės apleistos žemės plotų atsi-
radimui.  

Raktažodžiai: apleista žemė, Arc Map, determinacijos koeficientas. 
 
Įvadas 
 

Žemė – svarbi vertybė – tai baigtinis išteklius, kuris tam tikra prasme priklauso vi-
siems. Tyrimo tikslas – išnagrinėti Elektrėnų savivaldybės apleistas teritorijas ir nustatyti 
veiksnius, lemiančius šių plotų formavimąsi. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: 1. Ištirti 
apleistų žemių sudėtį ir pasiskirstymą Elektrėnų savivaldybėje; 2. Išnagrinėti rodiklius, ga-
linčius turėti įtakos apleistos žemės plotų formavimuisi Elektrėnų savivaldybės seniūnijose; 
3. Išnagrinėti rodiklius, galinčius turėti įtakos apleistos žemės plotų formavimuisi Elektrėnų 
savivaldybėje pagal kadastro vietoves. Tiriamojo darbo objektas – Elektrėnų savivaldybėje 
esantys apleistos žemės plotai. Magistrantūros studijų baigiamajame darbe atliekant tyrimus 
naudoti matematiniai statistiniai metodai, mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų 
analizė. Tyrimams panaudota statistinė, kartografinė analizė. Apleistų žemių analizei nau-
dotasi ArcGIS ir MS Excel technologijomis. 

Tyrime naudotas pagrindinis duomenų paketas Lietuvos Respublikos teritorijos ap-
leistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AZ_DR10LT). Duomenų rinkinys buvo analizuo-
jamas pagal grafinius ir atributinius laukus. Naudojami duomenų rinkiniai – ZUIKVC-KZS, 
SZNS_DR10LT, MEL_DR10LT, Dirv_DR10LT, iš kurių GIS priemonėmis buvo iškerpami 
duomenys pagal AZ_DR10LT plotinių atributų kontūrus ir analizuojami gaunami duomenys.  

Ekspertai, analizavę apleistų žemių problemą daugelyje ES šalių, išskiria keturias 
pagrindines teritorijų, kuriose žemė apleidžiama, grupes: 1) geros kokybės žemės ūkio pas-
kirties žemė; 2) aplinkosauginiu požiūriu jautrios teritorijos; 3) prastesnės kokybės žemės 
ūkio paskirties žemė, nutolusi nuo gerų privažiavimo kelių; 4) priemiestinės teritorijos. (Eu-
ropietiškas..., 2009).  

Nustatyta, jog labai glaudus ryšys egzistuoja tarp žemės apleidimo ir ūkininkavimo 
sistemos. Daug mažesnis pavojus, kad taps apleista gera dirbama žemė, nei tos teritorijos, 
kuriose vyksta ekstensyvi žemdirbystė, ganomi gyvuliai.  
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Brusokaitė-Stravinskienė (2002) teigė, kad Lietuvoje mažėja pasėlių plotai, daug a-
riamos žemės dirvonuoja, tačiau statistika to neatspindi. Buvo atliktas tyrimas 4-uose Vidu-
rio Lietuvos rajonuose, apklausti rajonų žemėtvarkos skyrių darbuotojai seniūnijose bei že-
mėtvarkos projektus rengiantys specialistai. Nustatytos pagrindinės žemės nenaudojimo 
priežastys: melioracijos sistemų defektai, mažos ūkinės vertės žemės, nepalanki ūkių struk-
tūra (Brusokaitė-Stravinskienė, 2002).  

Ribokas ir Vytautas, nagrinėdami mažiau palankių ūkininkauti teritorijų žemėnau-
dos konversijos ypatybes, išskyrė sklypų dydžius: smulkūs iki 5 ha, vidutiniai – 5–20 ha, 
dideli – nuo 20 ha ir daugiau. Mažas laukų dydis taip pat koreliuoja su žemės apleidimu 
(Mottet, 2006).  

Koulouri, Giourga, nagrinėdami sklypus su nuolydžiais atsižvelgė į juos veikiantį 
kritulių poveikį ir erozijos atsiradimą. Pagal Koulouri, Giourga gautus rezultatus galima 
teigti, kad kuo dirvos viršutinė dalis yra tankesnė, kietesnė, tuo dirvožemio erozija didėja, 
tikriausiai dėl to, kad sumažėja tankus apsauginis metinių augalų dangalas ir auga krūmų 
augmenija (M. Koulouri, C. Giourga 2007). Nors dirvožemio savybės kinta, bet statūs skly-
pai nuolat susiduria su erozijos veiksniais, tokiais kaip kritulių kiekis. Tik nuo dirvožemio 
savybių priklauso sklypo gebėjimas pasisavinti drėgmės kiekį ir išlaikyti nenuplautus dirvo-
žemio derlinguosius sluoksnius. Kiekvienas dirvožemio tipas turi jam būdingų savybių. 

Nemažą įtaką žemės sklypams daro kaimyniniai sklypai. Pagal Laurinaitytę (2008) 
kaimyniniai sklypai tampa aktualūs planuojant pakeisti sklypo paskirtį, tinkamas naujos sta-
tybos vietos parinkimas padeda sutaupyti investicinių lėšų, taip pat leidžia tikėtis didesnio 
pelno parduodant pastatytus pastatus. Sklypo parinkimą lemia daug veiksnių: kaimynai, ko-
munikacijos, kraštovaizdis, gruntas, susisiekimas, aplinkos užterštumas, miesto plėtros pla-
nai ir vystymosi tendencijos, aplinkos estetika ir pan. Sklypų, skirtų gyvenamiesiems na-
mams statyti, vertei didžiausią reikšmę turi vieta bei kaimynystė.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, savo darbe nagrinėdami bei 
atlikdami vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso daugiakriterinę analizę, taip pat 
atliko ir žemės sklypų daugiakriterinę analizę (Kvederytė ir kt., 2000). Parinko tokius rodik-
lius, kaip kaina, inžineriniai įrenginiai (elektros linija, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos 
tinklai, dujotiekis), telefonas, poilsio galimybės, keliai ir susisiekimo galimybės, gyvena-
moji teritorija, kaimynai, rajono prestižas, rajono plėtros galimybės, žemės sklypo dydis, 
žemės sklypo konfigūracija, žemės sklypo padėtis kitų sklypų atžvilgiu, grunto ypatumai, 
oro užterštumas. 

Tyrinėjant apleistų žemių susidarymo priežastis ir galimus sprendimo būdus  
A. C. S. Gomes, F. J. Luizao (2012), kaip vieną iš išeičių dėl kritulių pertekliaus, užmirkusių 
teritorijų dėl blogos melioracijos būklės, siūlo tinkamų augalų parinkimą, kuris gali suma-
žinti tiek dirvoje esančios drėgmės perteklių tiek jos paviršiuje. Augalijos parinkimas su-
teiktų galimybes išgarinti kritulių perteklių natūraliu būdu (Gomes ir kt., 2012). Šis būdas 
neišsprendžia melioracijos statinių bėdos, bet gali sušvelninti gedimo pasekmes ir sustabdyti 
žemės degradacijos procesą. 

Apžvelgiant apleistų žemių apleidimo priežastis galima teigti, kad daugelio užsienio 
literatūros šaltinių priežastimis laikomos – aplinkos, socialiniai, ekonominiai bei politiniai 
veiksniai, taip pat geografinė padėtis ir žemės ūkio struktūra. Žemės apleidimo procesui 
reikšmingą įtaką daro geografinis veiksnys. Kuo labiau kalnuota vietovė, tuo dažniau atsi-
sakoma ją dirbti. Mažas laukų dydis taip pat koreliuoja su žemės apleidimu. Viena iš apleistų 
žemių atsiradimo priežasčių – agroekologinis veiksnys – skurdus, žemu derliaus potencialu 
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pasižymintis dirvožemis. Veiksniai, lemiantys apleistos žemės atsiradimą: 1) geografiniai; 
2) demografiniai; 3) agroekologiniai; 4) socialiniai ir ekonominiai; 5) politiniai; 6) istoriniai.  

Autorių vis kitaip įvardijama apleista žemė yra sudėtingai apibūdinamas procesas ir 
veiksniai. Kiekvienas autorius turi savo apleistos žemės atsiradimo priežasčių kriterijus ir 
autorių išsakyta nuomonė tik papildo viena kitą.  

 

Rezultatai 
 

Elektrėnų savivaldybėje yra 1904 vienetai apleistos žemės plotų. Žemės plotai pagal 
grafiniuose duomenyse pateiktus duomenis užima 666,65 ha, kurie išsidėstę netolygiai vi-
soje savivaldybės teritorijoje. Mažiausias sklypo plotas – 0,10 ha, maksimalaus dydžio ap-
leistos žemės sklypo plotas – 6,37 ha, vidutinis sklypo plotas – 0,35 ha. 

Elektrėnų savivaldybėje gausu apleistų žemių. Teritorijoje jos užima 1,29 %. Gy-
ventojų tankumas savivaldybėje – 0,16 gyv./1ha. Nagrinėjant teritoriją pagal seniūnijas ir 
jose apleistas žemes teritorijos išsidėstė įvairiai, o, apžvelgus gyventojų tankumą, savival-
dybėse paaiškėjo, kad gyventojų tankumas nepriklauso nuo teritorijos dydžio. 

Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio seniūnijos plotas užima 10,07 % Elektrėnų savi-
valdybės ploto. Apleistos teritorijos užima 1,44 % teritorijos nors seniūnijos plote gyventojų 
tankumas yra vienas iš mažiausių – tik 0,04 gyv./1ha. Pastrėvio seniūnijos plotas yra viduti-
nis lyginant kitas seniūnijas, apleistos žemės plotas yra didesnis nei savivaldybės vidurkis, 
o gyventojų tankumas yra mažas. 

Vievio seniūnija yra didžiausia Elektrėnų savivaldybėje (30,41 %), gyventojų tan-
kumas teritorijoje viršija savivaldybės vidurkį 0,17 %, o apleistos teritorijos plotas seniūni-
joje yra mažesnis nei visoje teritorijoje – 0,86 %. Pagal Vievio seniūnijos duomenis galima 
teigti, kuo teritorijos tankumas didesnis, tuo mažiau apleistos žemės plotų yra teritorijoje.  

Beižionių seniūnija pasižymi maža teritorija (6,45 %), mažu gyventojų tankumu – 
0,03 gyv./1ha ir dideliu apleistos žemės plotu – 2,00 %. Teritorijos rodikliai lyginant su 
Elektrėnų savivaldybės rodikliais skiriasi ir apleistos žemės plotas mažoje savivaldybėje len-
kia bendros teritorijos rodiklius net 0,71 %. Gyventojų tankumas mažesnis nei teritorijoje – 
0,13 gyv./1ha. 

Elektrėnų seniūnijos plotas savivaldybėje užima 9,27 % teritorijos, gyventojų tan-
kumas didelis – 0,90 gyv./1ha, o apleistos žemės plotas yra mažesnis nei savivaldybėje – tik 
0,56 % seniūnijos. 

Viena iš didžiausių seniūnijų Elektrėnų savivaldybėje – Semeliškių seniūnija 
(14,78 %). Gyventojų tankumas – tik 0,05 gyv./1ha, o apleistos žemės plotas ganėtinai di-
delis net 1,84 % tai viršija savivaldybės bendrą vidurkį.  

Kietaviškių seniūnija yra trečia pagal dydį (12,77 %) seniūnija nagrinėjamoje teri-
torijoje, apleistos žemės plotas seniūnijoje yra 1,11 %. Jis yra mažesnis nei Elektrėnų savi-
valdybėje, gyventojų tankis – 0,07 gyv./1ha.  

Gilučių seniūnijos rodmenys yra mažiausi ploto atžvilgiu Elektrėnų savivaldybėje – 
4,63 % teritorijos. Seniūnija pasižymi ir vienu iš mažiausių apleistos žemės plotų teritori-
joje – 0,80 %, o gyventojų tankumas čia vidutinis – 0,07 gyv./1ha. 

Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos gyventojų tankumas yra labai mažas 
0,03 gyv./1ha, apleistos žemės plotas didžiausias iš nagrinėjamos teritorijos – 2,22 %, o te-
ritorija užima 10,61 % savivaldybės (1 pav.). 
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1 pav. Seniūnijos pagal plotą, apleistos žemės plotus ir gyventojų tankumą 
Fig. 1. Administrative districts by area, abandoned land area and population density 

 
Teritoriją nagrinėjant pagal priklausomybes tarp gyventojų tankumo ir seniūnijose 

apleistos žemės plotų determinacijos koeficientas – R2= 0,3653. R2 interpretacija padeda 
geriau suvokti, kad duomenys yra vienas nuo kito priklausomi (2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Gyventojų tankumo priklausomybė nuo seniūnijos apleistos žemės plotų 
Fig.2. Dependence of population density on abandoned areas in an administrative  district 

 
Elektrėnų kadastro vietovėse apleistos žemės ploto pasiskirstymas yra netolygus ir 

nuo teritorijos dydžio neturi priklausomybės. Didžiausias apleistos žemės plotas procentais 
yra Jegelonių (2,07 %), Semeliškių (2,00 %) kadastro vietovėse. Mažiausias apleistos žemės 
plotas – Vievio miesto (0,11 %), N. Kietaviškių (0,42 %) kadastro vietovėse. 

Pagal duomenų rinkinio Dirv_DR10LT teikiamus duomenis Elektrėnų savivaldy-
bėje didžiausias našumo balas yra Vievio miesto 34,89, Gilučiai – 35,91 ir N. Kietaviškės – 
35,6 balo. Mažiausias žemės našumo balo vidurkis pastebėtas Elektrėnų – 25,5 ir Semeliš-
kių – 27,31 kadastro vietovėse. 
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3 pav. Kadastro vietovės pagal plotą, apleistos žemės plotus ir žemės našumo balus 
Fig.1. Cadastral territories by area, abandoned land and land productivity points 

 
Vievio miesto vietovė yra nedidelė lyginant su nagrinėjama teritorija, apleistos že-

mės plotas teritorijoje yra tik 0,11 % ir teritorija pasižymi vienu iš aukštesnių žemės našumo 
balu. Gilučių kadastro vietovė, nors ir užima 4,88 % nagrinėjamos teritorijos, kurios 0,72 % 
yra apleistos teritorijos, našumas didžiausias – 35,91 balo. N. Kietaviškės yra viena iš ge-
riausiu našumo balu pasižyminti kadastro vietovė, kurioje iš 4,97 % ploto Elektrėnų savival-
dybės teritorijos yra tik 0,42 % apleistos teritorijos. Mažas dirvožemio našumo balas necha-
rakterizuoja teritorijos apleistų žemų atžvilgiu. Elektrėnų miesto kadastro vietovėje žemės 
našumo balas yra 25,5 balo, teritorija savivaldybėje užima 4,65 %, o apleistos žemės yra 
0,47 %. Semeliškių kadastro vietovė turinti 2,00 % apleistos žemės plotų pasižymi 27,31 
balo žemės našumu, o Elektrėnų savivaldybėje Semeliškės užima 13,05 % teritorijos  
(3 pav.). 

Žemės našumo balą ir kadastro vietoves, palyginus tarpusavyje, determinacijos ko-
eficientas įgijo R2 = 0,1311 reikšmę, kuri įrodo, kad kintamieji tarpusavyje nėra priklausomi 
vienas nuo kito. Tikrinami veiksniai gali padėti apleistos žemės plotų atsiradimo mažinimui 
ar prognozavimui. 
 

Išvados 
 

1. Ištyrus Lietuvos Respublikos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį 
(AZ_DR10LT) nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybėje yra 1904 vienetai apleistos žemės 
plotų, kurie užima 666,65 ha. Mažiausias sklypo plotas – 0,10 ha didžiausias apleistos žemės 
sklypo plotas – 6,37 ha, vidutinis sklypo plotas – 0,35 ha. Teritorijoje apleistos žemės sklypų 
patenka daugiausiai į miškų teritorijas – 1122 vnt. Žemės ūkio naudmenose – 715 vnt. kitoje 
žemėje – 50 vnt., mažiausiai žemės sklypų patenka į užstatytą teritoriją – 41 vnt. Elektrėnų 
savivaldybės teritorijoje yra 1,29 % apleistų žemių 

2. Išanalizavus Elektrėnų seniūnijas pagal apleistos žemės pasiskirstymą ir gyven-
tojų tankumą nustatyta, kad gyventojų tankumas priklauso nuo teritorijos dydžio.  
R2 = 0,3653 determinacijos koeficientas tai patvirtina. Pagal seniūnijų gyventojų tankumą ir 
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apleistos žemės plotus, šeši iš aštuonių nagrinėjamų objektų (6/8) pasižymėjo priklauso-
mybe, kuo gyventojų tankumas didesnis, tuo apleistos žemės plotas mažesnis. 
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FORMATION REASONS 

Dovilė Ignatavičiūtė 
 

Distribution of Abandoned Land Areas in Elektrenai Municipality and  
Their Formation Reasons 
 

Summary 
 

 In order to preserve the elements of our earth-covering and to ensure their sustaina-
bility, we must take care of its proper use. The problem of becoming an abandoned land as 
an urgent problem is aimed at identifying the reasons for abandonment, the criteria, and how 
this can be stopped, and how the already abandoned territories can be restored to their origi-
nal state. Elektrėnai municipality was chosen to analyze abandoned land. The territory of the 
municipality is being investigated by the neighborhoods and cadastral areas in order to find 
out in more detail the reasons for the abandonment. Elektrenai municipality contains 1904 
units of abandoned land area which occupy 666.65 hectares. According to the population 
density of the neighborhoods and the abandoned areas, the coefficient of determination  
R2

 = 0.3653. After analyzing the special land and forest use conditions located in the terri-
tory, 48.67% of brownfields are located in Elektrėnai municipality in special land and forest 
use conditions that affect the emergence of abandoned land (R2 = 0.4658). The determination 
coefficient for the analysis of the dependence of the abandoned land plots on land producti-
vity point and cadastral area is R2 = 0.1311. The coefficient of determination of the frozen 
ground area and written off land reclamation in cadastral areas is R2 = 0.1414. Land pro-
ductivity and depleted land reclamation systems have no dependence on the emergence of 
abandoned land. 
 Keywords: abandoned land, Arc Map, determination factor. 
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ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO YPATUMŲ TYRIMAS 
2017 METAIS LIETUVOJE 
 
Vytautas Ludavičius 
Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

Siekiant išnagrinėti žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo ypatumus 2017 metais 
Lietuvos teritorijoje analizuojami visi teisės aktai, įstatymai ir nutarimai, susiję su žemės sklypų 
formavimu. Atliekant tyrimą duomenys naudojami iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos pagal turimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų duomenis. Iš duomenų 
bazės naudojami tik 2017 metų duomenys. Atsitiktinai pasirinkta po 20 projektų šešiuose didžiųjų 
Lietuvos miestų rajonuose. Išanalizuotus projektus, suskirsčius juos pagal tikslus bei surašius į len-
telę, lengvai išsiaiškiname pagrindinius tikslus. Nustatyta, kad daugiau nei 88 % projektų rengiami 
ir jau parengti dėl sklypų smulkinimo, jų užstatymo, pardavimo ar atsiskyrimo nuo bendraturčių. 
Vilniaus rajone, atlikus vykdomų dviejų projektų, didžiausiu ir mažiausiu atstumu nutolusių nuo 
Vilniaus miesto centro analizę pastebima, kad pagrindiniai tikslai yra padalinti arba atidalinti žemės 
sklypų dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Darytina išvada, jog kuo arčiau 
miesto, tuo sklypai formuojami mažesni. Suformuotiems sklypams nustatomi servitutai arba projek-
tuojami sklypai, skirti patekti į kitus sklypus bei tiesti komunikacijas. Kuo toliau nuo miesto žemės 
sklypai, tuo jie smulkinami į didesnius kaip 0,5 ha, ploto žemės sklypus, tam kad būtų galima for-
muoti ūkininko sodybą. 

Raktažodžiai: atidalijimas, padalijimas, sujungimas, formavimo ir pertvarkymo projektas, 
žemės sklypas. 

 

Įvadas  
 

Žemė yra brangiausias turtas bei svarbiausia gamtinės aplinkos dalis. Nuo 1990 m. 
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, buvo pradėta rengti teisinė šalies žemės tvarkymo 
bazė. Lietuvos Respublikos Seimas 1991 m. birželio 18 d. priėmė įstatymą „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, įsigaliojusį nuo 
1991 m. liepos 31 d., kurio pagrindinis tikslas buvo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimas (Lietuvos..., 1991). Nustatytas minimalus neatlygintinai suteikiamo naujo 
žemės sklypo dydis yra 0,04 ha (Lietuvos..., 1995). Po mėnesio 1991 m. liepos 25 d. Lietu-
vos Respublikos Seimas priėmė Žemės reformos įstatymą (įsigaliojo 1991 m. rugpjūčio 31 
d.), reglamentuojantį žemės nuosavybės santykius ir žemės reformos tvarką (Lietuvos..., 
1991 a). Įstatyme nurodomi žemės reformos tikslai, įgyvendintos piliečių teisės į žemės nuo-
savybę, nustatyta tvarka ir sąlygos gražinant žemę ir perkant ją. Įstatymo įgyvendinimui 
1991 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu Nr. 423 „Dėl Žemės re-
formos žemėtvarkos projektų parengimo ir jų ekonominio pagrindimo kaimo vietovėms me-
todikos patvirtinimo“ buvo patvirtinta metodika, kurioje patikslinti žemės sklypų formavimo 
reikalavimai. Pirmą kartą atidalijamo iš bendrosios nuosavybės teise valdomo mažiausio že-
mės sklypo dalis (20 ha) yra nurodyta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl piliečių nuosa-
vybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 1993 m. liepos 15 d. 
(Lietuvos..., 1993). 

Eigoje, kai dideli žemės sklypų plotai tapo privačia nuosavybe, buvo priimtas Lietu-
vos Respublikos žemės įstatymas (Lietuvos..., 1994), reglamentuojantis žemės nuosavybės, 
valdymo ir naudojimo santykius Lietuvos Respublikoje. Taip pat buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Lietuvos..., 1995), kurio pagrindinis tikslas – 
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reglamentuoti valstybės teritorijų planavimą bei fizinių, juridinių asmenų ir valstybės insti-
tucijų tarpusavio santykius šiame procese. 1997 m. liepos 9 d., įsigaliojus Lietuvos Respub-
likos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įstatymui, didžiausias 
grąžinamos žemės sklypo plotas tapo 150 ha (Lietuvos..., 1997). Taip pat buvo nustatytos 
papildomos žemės suteikimo sąlygos. 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 
4 d. įsakymu Nr. 3D-137/164 buvo patvirtintos Žemės sklypų formavimo rengiant žemėtvar-
kos projektų taisyklės. Šių taisyklių taikymas buvo numatytas tik privačios nuosavybės teise 
valdomiems žemės sklypams kaimo teritorijoje. Nustatyti žemės sklypų formavimo reikala-
vimai (Dėl žemės..., 2003). 2004 metais Teritorijų planavimo įstatymas buvo pakeistas. Dėl 
šios priežasties Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro buvo pripažintos netekusios galios galiojusios projektų rengimo taisyklės bei pat-
virtintos naujos taisyklės (Dėl žemės..., 2004). Taisyklės tapo pagrindiniu dokumentu iki šių 
dienų, nusakančiu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo metodiką. 

P. Aleknavičius (2014) straipsnyje skelbia, „Lietuvos Respublikos žemės ūkio pas-
kirties žemės būklės apžvalga ir pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Pa-
teikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio 
paskirties žemės naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuos-
tatomis žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliaus, išsaugojimui. 
Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobuli-
nus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo do-
kumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naud-
menų ploto mažėjimą“. 

Atliktoje žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų Vilniaus apskrityje ana-
lizėje A. Valentukevičius (2016) teigia „žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 
rengimo siekius, kuomet norima žemės ūkio paskirties žemę paversti urbanizuotomis teri-
torijomis, smulkinti sklypus, bei jais disponuoti ekonominiais pagrindais“. 

Tyrimo tikslas: nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo ypatumus 
ir jų ploto keitimo tendencijas bei priežastis Lietuvoje 2017 metais. 

Tyrimo uždaviniai:  
1. Nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypų ploto keitimo tendencijas žemės 

sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų metu. 
2. Atlikti žemės ūkio paskirties žemėtvarkos projektų analizę pagal atstumą nuo 

miesto centro ir nustatyti, dėl kokių priežasčių yra smulkinami žemės ūkio pas-
kirties žemės sklypai. 
 

Darbo metodika 
 

Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys žemės ūkio paskirties žemės sklypų forma-
vimo ir pertvarkymo projektų rengimą ir įgyvendinimą 2017 metais įvairiose Lietuvos savi-
valdybėse. 

Atliekant tyrimą buvo panaudoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi-
nisterijos turimi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų duomenys, kurie kau-
piami tinklalapyje www.zpdris.lt. Iš duomenų bazėje sukaupų duomenų pasirenkami 2017 
metai ir pagrindiniai šeši Lietuvos miestų rajonai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa-
nevėžio ir Alytaus). Atsitiktinai pasirinkti po 20 žemės ūkio paskirties žemės sklypų pro-
jektų. Iš viso nagrinėjama 120 projektų. Šie projektai išanalizuoti ir pagal tikslus surašyti į 
lentelę. Gauti rezultatai apibendrinti Excel programoje ir sukurta diagrama.  
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Siekiant išanalizuoti, ar atstumas nuo miesto centro daro įtaką žemės ūkio paskirties 
žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektams, pasirenkami Vilniaus rajono du projek-
tai. Vienas didžiausiu ir vienas mažiausiu atstumu nutolęs nuo miesto centro ir smulkiau 
analizuojamas. Pagal projekto numerį duomenų bazėje analizuotas žemės sklypas iki pro-
jekto ir po žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto.   
 

Rezultatai ir jų aptarimas  
 

Iš visų analizuojamų sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 70 % sudaro pada-
linimai, antras pagal dydį – 18,33 % sudaro atidalinimai (žr. 1 lentelė). Šie duomenys pa-
rodo, kad visoje Lietuvos teritorijoje žemės ūkio paskirties žemės sklypai yra smulkinami į 
mažesnius žemės sklypus. Bendras žemės sklypų mažinimo procentas – 88,33 % visų vyk-
domų projektų. O žemės sklypų didinimas (prijungimas, sujungimas ir valstybinės žemės 
formavimas) sudaro tik 11,67 %. 

 
1 lentelė. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atlikti 2017 metais  

žemės ūkio paskirties žemėje pagal tikslus 
Table 1. Land plot formation and reconstruction projects were completed in 2017 

on agricultural land according to objectives 

Tikslai 
Goals 

Padalinimai 
Division 

Atidalinimai 
Partitioning 

Valstybinės  
žemės formavimas 
Formation of state 

land 

Įsiterpusios  
žemės prijungimas 
Adherence of in-
tervening land 

Sujungimas 
Consolidation 

Skaičius iš 120 
Number from 120 

84 22 9 3 2 

Procentai % 
Percentage % 

70,00 % 18,33 % 7,50 % 2,50 % 1,67 % 

  
Iš visos Lietuvos teritorijos analizuojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektų pasirenkami du projektai, kurie rengiami Vilniaus rajone. Projektai detaliau anali-
zuojami siekiant nustatyti, kokiu tikslu jie buvo rengiami, kaip pasikeičia visa aplinka ir 
infrastruktūra po petvarkymo projekto įgyvendinimo. Siekiant išanalizuoti kuo įvairesnius 
projektus išskiriamas didžiausias ir mažiausias atstumas nuo miesto centro iki objekto, kurį 
analizuojame. 

Didžiausiu atstumu (24 km) nutolęs nuo Vilniaus miesto centro analizuojamas pro-
jektas, kurio numeris ZSFP – 25016. Projektas yra Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių 
sen., Lankelių k., kadastrinis numeris (4182/0200:0033), plotas (3.4255 ha). Projekto tiks-
lai – pertvarkyti žemės sklypus, uždaviniai – padalinti į du ar daugiau žemės sklypų  
(žr. 1 pav.). 



 

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO YPATUMŲ TYRIMAS 2017 METAIS 41 
LIETUVOJE 
INVESTIGATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE FORMATION  CHARACTERISTICS IN LITHUANIA IN 2017 

 
1 pav. Vilniaus r. sav. analizuojamo projekto ZSFP-25016 situacijos schema. 

Fig. 1. Scheme of the analyzed ZSFP-25016 project of Vilnius district municipality 
 

Žemės sklypas priklauso trim bendraturčiams. Sklypas padalinamas į keturis žemės 
sklypus ir suformuojami atskiri žemės sklypai. Savininkams suformuojami žemės sklypai: 
projekto Nr. (1), kurio plotas (0.7500 ha.), naudojimo paskirtis – žemės ūkio; projekto  
Nr. (2), kurio plotas (0,8155 ha), naudojimo paskirtis – žemės ūkio; projekto Nr. (3), kurio 
plotas (0,4657ha), naudojimo paskirtis – žemės ūkio ir suformuojamas žemės sklypas, pro-
jekto Nr. (4), kurio plotas (1.3943ha) ir naudojimo paskirtis žemės ūkio. Sklypui Nr. (4) 
priklauso 7 pastatai. Šiems sklypams yra suformuojami servitutai, su kurių pagalba bus ga-
lima pateikti ir tiesti komunikacijas. 

Mažiausiu atstumu (5 km) nutolęs nuo Vilniaus miesto centro analizuojamas pro-
jektas, kurio numeris ZSFP –32978. Projektas yra Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų 
sen., Gaidūnų k., kadastrinis numeris (4152/0800:0152), plotas (3.0000 ha). Projekto tikslai 
– pertvarkyti žemės sklypus, uždaviniai – padalinti į du ar daugiau žemės sklypų; siūlomi 
nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos; nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) 
žemės sklypo naudojimo būdą (-us) (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Vilniaus r. sav. analizuojamo projekto ZSFP-32978 situacijos schema 
Fig. 2. Scheme of the analyzed project ZSFP-32978 of Vilnius district municipality  

 
Žemės sklypas priklauso vienam savininkui. Sklypas padalinamas į dvidešimt ketu-

ris žemės sklypus. Savininkui suformuojami keturiolika žemės sklypų, kurių paskirtis – 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Jų plotai skiriasi nuo 0,1000 ha iki 
0,2995 ha. Šeši sklypai paliekami žemės ūkio paskirties, jų paskirtį galima lengvai ir greitai 
pakeisti į namų valdą. Šių sklypų plotai svyruoja nuo 0,1000 ha iki 0,1536 ha. Vienas sklypas 
formuojamas, kaip bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro 
naudojimo) teritorijos, jo plotas – 0,2597 ha. Trys sklypai formuojami kaip susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kurių plotai yra nuo 0,0585 ha. iki 0,1353 ha. Šiems 
sklypams yra suformuojami servitutai, su kurių pagalba bus galima patekti ir tiesti komuni-
kacijas. 

 

Išvados 
 

1. Atlikus analizę galime teigti, kad vyksta sklypų smulkinimo procesas. Iš anali-
zuojamų projektų tikslų smulkinami – 88,33 %. 

2. Atlikus analizę Vilniaus rajone nagrinėtiems projektams, neatsivelgus į rengimą 
toliau ar arčiau miesto centro, pagrindiniai tikslai yra padalinti arba atidalinti žemės sklypų 
dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Kuo arčiau miesto, tuo žemės 
sklypai formuojami mažesni, nes pagal rajonų bendruosius planus šiose teritorijose galimas 
paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės sklypus. Kuo toliau nuo miesto 
žemės sklypai, tuo jie smulkinami į didesnius kaip 0,5 ha ploto žemės sklypus, tam kad būtų 
galima formuoti ūkininko sodybą.  
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Vytautas Ludavičius 
 

Investigation of Agricultural Landscape Formation  Characteristics in Lithuania in 
2017  
 

Summary 
 

In order to analyze the peculiarities of the formation of agricultural land plots on the terri-
tory of Lithuania in 2017, all legal acts, laws and resolutions related to the formation of land plots 
were analyzed. In the course of the investigation, data from the National Land Service under the 
Ministry of Agriculture are used according to available data on land plot formation and conversion 
projects. The database uses only data since 2017. Randomly were selected 20 projects in six major 
cities of Lithuania. Having analyzed the projects by dividing them according to the goals and having 
written in the table, we can easily find out the main goals. It has been determined that more than 
88% of projects are being prepared and are already prepared for shredding, building, selling or sep-
arating from joint owners. After conducting two projects in Vilnius region, the analysis of the largest 
and the smallest distances from the Vilnius city center reveals that the main goals are to divide or 
remove part of the land plots from the land parcels under common ownership. The conclusion is: 
the closer to the city, the smaller plots are formed. Forged parcels are installed easements or designed 
parcels intended for access to other parcels and to build communications. The farther away from the 
land plots of the city, they are crushed to more than 0.5 ha land plots for the purpose of forming a 
farmstead farmer. 

Keywords: separation, division, merging, formation and conversion project, land plot,  
parcel. 
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TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES RELATED TO ENVIRONMENTAL 
PROTECTION IN CONNECTION WITH POLAND'S MEMBERSHIP IN THE EU 

 
Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek 
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 
 

The main purpose of this paper is to present the issues of environmental law in the field of 
the systemic law of environmental protection. To this end, the system of environmental protection 
authorities, as well as their scope of activity, tasks and competences were assessed. In addition, the 
aim is also to show the changes that shaped the Polish model of environmental law after the accession 
to the European Union. 

Keywords: Environmental Protection, public administration bodies, European Union. 
 

Introduction 
 

On 1st May 2004, together with other 9 countries, Poland became a full member of 
the European Union, whose composition expanded to 25 States. 

2004 is the fourth year of the implementation of the EU's 6th Community Action 
Program in the field of natural environment (6PDŚ), covering the years 2000-2010, which 
identified four priorities: sustainable use of raw materials and rational waste management, 
protection of biodiversity, health protection and quality of life and climate change. 

The reforms of the environmental protection law in 2001 significantly influenced 
the competences and responsibilities of public administration bodies performing tasks in the 
field of environmental protection. The most significant changes resulted in the entry into 
force of two acts: the Act of April 27, 2001. Environmental protection law (Journal of Laws 
No. 62, item 627, as amended) and the Act of 27 April 2001 on waste (Journal of Laws No. 
72, item 628, as amended). However, in 2001 and later many changes were introduced also 
in other legal regulations. The tasks and powers of public administration bodies in the field 
of environmental protection are subject to regulations included in almost all laws regulating 
environmental protection issues. The most important regulations, both in relation to the leg-
islative and executive body, are found in the following acts: 

- dated April 27, 2001, "Environmental Protection Law", 
- dated April 27, 2001 about waste, 
- dated April 16, 2004 about nature protection. 
In almost each of these laws we can find regulations regarding the competences and 

duties of public administration bodies. This article gathers and organizes information regard-
ing the rights and duties of these bodies. 

 

1. Public administration bodies performing tasks in the field of environmental protec-
tion 
 

Environmental protection is an interdisciplinary issue, and its problems occur in all 
areas of socio-economic activity, therefore, all public administration bodies are obliged to 
create optimal conditions for environmental protection. This obligation stems from the mis-
sion that public administration should perform, which is related to the service of society, 
also implemented through securing the value of the environment. However, for proper im-
plementation of environmental protection tasks and due to the possibility of drawing conse-
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quences from ineffectiveness and inefficiency in acting for the benefit of environmental pro-
tection, it is important to identify the authorities directly responsible for this area. Obliga-
tions resulting from environmental protection have been divided horizontally and vertically, 
both citizens, public authorities and non-governmental organizations are obliged to care for 
the condition of the environment. In the vertical aspect, environmental protection is imple-
mented in a hierarchical system (government administration) or administrative course of the 
instance, including through supervision and control. The level of environmental protection 
system is related to a given level of management in the field. The legislator includes the 
following to the environmental protection authorities: 

- vogt; 
- mayor; 
- starost, 
- mayor on county law; 
- voivodship parliament; 
- voivodship marshal; 
- voivode; 
- the minister responsible for environmental affairs; 
- General Director of Environmental Protection; 
- regional director of environmental protection. 
Environmental protection tasks are also carried out by the Inspection of Environ-

mental Protection authorities. The tasks of environmental protection authorities are of a pro-
tective character. The competencies of public administration in the subject of protective and 
security measures, the subject matter of which is the environment can be divided into exec-
utive, obligatory-regulatory and control-supervisory 

An important factor causing the improvement of the state of the environment on the 
national scale has become the development of self-governance in place of the existing central 
planning of all infrastructure investments. Field authorities at all levels have become real 
hosts of their area, taking care to ensure clean water, collection of sewage and municipal 
waste, as well as heating houses. 

All these processes, caused by the change in the political system, supported the im-
provement of the state of the environment. It should be added, however, that they were 
largely stimulated by actions taken by the Ministry of the Environment, which in a short 
time created the foundations for effective environmental protection, based on three pillars: 

- in law, precisely defining environmental protection standards, 
- in controlling compliance with the law, 
- in financial resources to support major projects. (dziennikustaw.gov.pl) 
It should also be stressed that these activities have accelerated further after Poland's 

accession to the European Union. In the Treaty of Accession, Poland has committed itself to 
adopting the entire EU acquis in the field of environmental protection, obtaining a permit 
for several years of gradual implementation of particularly stringent EU standards. On the 
other hand, the European Union has allocated huge amounts to help Poland meet these stand-
ards. 

Until 2004, the share of all foreign aid was not more than 5%, and it is currently 
20%. The rest of the expenses were covered from enterprises’ own resources and from the 
funds of self-government authorities and financial support provided by ecological funds. The 
share of the state budget was small and amounted to an average of 5%. It can therefore be 
said that the efforts of the entire Polish society played the major role in the progress that has 
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been made in environmental protection in the past 25 years, including reduction of emissions 
of major pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxides, dust and heavy metal compounds. 
SO2 emissions have been reduced by as much as 80%, and dust emissions by 90%. The 
reduction of nitrogen oxides, however, decreased by only about 50%, but their main source 
are cars, and there are four times more cars in Poland than in 1988. Also extremely toxic 
heavy metal dust (lead, cadmium, chromium and steam) mercury) are no longer a threat to 
human and animal health, as their emission is 3-4 times lower than 25 years ago. (europe-
jskiportal.eu) 

 

2. A new model of environmental protection law in Poland after Poland's accession to 
the EU 

 

2. 1. The Act of 27 April 2001 (Dz.U. 2018 poz. 88) on Environmental Protection Law, as 
amended (December 14, 2017) - systematics, characteristics and subject of regulation 

 

Environmental protection law is an extremely extensive legal act that plays an im-
portant role in the ecological law system. This Act consists of 422 articles, which are divided 
into nine titles (with a detailed breakdown into sections and sub-chapters): 

I. General provisions 
II. Protection of environmental resources 
III. Counteracting pollution 
IV. Serious failures 
V. Financial and legal means 
VI. Responsibility in environmental protection. 
VII. Administrative authorities and environmental protection institutions 
VIII. Adjustment programs 
IX. Final rule. 
Environmental protection law includes regulations for the environment and regula-

tions related to its protection. The Act contains rules that refer to the protection of the envi-
ronment as a whole, despite the fact that special laws contain or may contain some of their 
own regulations that concern particular elements of the environment. An important issue, 
therefore, is the relationship between regulations mentioned in specific laws and the regula-
tions included in the Environmental Protection Law. In such a situation, the rule that the special 
provision repeals the application of the general rule will apply. This means that if the provision 
of the Act, which concerns a specific element of the environment, refers to certain issues in a 
manner different from the Act on Environmental Protection Law, then special provisions will 
apply. If, on the other hand, special provisions do not regulate a given issue, then the regula-
tions and standards of the Environmental Protection Law act. (Wierzbowski B., …, 2004) 

According to the Act on Environmental Protection Law, the tasks and duties of pub-
lic administration bodies include, among others: 

- adopting an environmental protection program aimed at implementing the coun-
try's environmental policy, 

- establishing limitations as to the time of the installation's operation or the use of 
devices emitting noise which may have a negative impact on the environment, 

- approval of the draft statement of revenue and expenditure for a given year of the 
fund for environmental protection and water management. 

- preparation of environmental protection programs taking into account ecological 
objectives and priorities, type and schedule of pro-ecological activities as well as measures 
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necessary to achieve objectives, including legal and economic mechanisms and financial 
resources, 

- preparation of reports on the implementation of programs, 
- determining (by way of decision) environmental protection requirements related to 

the operation of the installation, from which the emission does not require a permit, if it is 
justified by the need to protect the environment, 

- accepting information in a simplified form from physical person who are not en-
trepreneurs about the type, quantity and location of substances posing a particular threat to 
the environment, 

- control of compliance with and application of environmental protection regulations 
within the scope of its jurisdiction, 

- acting as a public prosecutor in cases concerning offenses against environmental 
protection regulations, 

- ordering (by way of decision) a physical person operating the installation as part 
of ordinary use of the environment or operating the device, to perform activities aimed at 
limiting their negative impact on the environment in a given period of time, 

- suspending (by way of decision) the use of the installation in the event of violation 
of the conditions of the decision specifying the requirements for operation of the installation, 
from which the emission does not require a permit, conducted by a physical person  as part 
of ordinary use of the environment 

- suspending (by way of decision) the use of an installation or a device, if a natural 
person has not complied with the requirements of a decision concerning the performance of 
activities at a given time aimed at limiting the negative environmental impact of installations 
or devices, 

- presenting an approved statement of revenue and expenditure of the environmental 
protection and water management fund to the public. 

 

2. 2. The Act of April 27, 2001 on wastes 
 

The adoption of the Waste Act of April 27, 2001 was an important stage in the de-
velopment of environmental law in Poland. The act is an important step in adapting Polish 
law to the requirements set in this regard by the European Union. The purpose of adopting 
this law is to organize waste management rules over a longer period of time. (Jerzmiański,…, 
2002).  

In this law, the legislators tried to include the provisions adapting Polish law to the 
provisions contained in the following European Union directives: 

- Directive 75/442 / EEC on waste (the so-called Framework Directive), 
- Directive 91/689 / EEC on hazardous waste 
- Directive 99/31 / EC on landfill and waste management. 
Among them, 5 can be mentioned: 
- Directive 89/369 / EEC on the prevention of air pollution by new municipal waste 

incineration plants, 
- Directive 89/429 / EEC on the reduction of air pollution by existing municipal 

waste incineration plants, 
- Directive 94/67 / EC on the incineration of hazardous waste, 
- Directive 75/439 / EEC on the disposal of waste oils, 
- Directive 96/59 / EC on the removal of polychlorinated biphenyls and polychlo-

rinated terphenyls (PCB / PCT), 
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- Directive 91/157 / EEC on batteries and accumulators containing harmful sub-
stances, 

- Directive 78/176 / EEC on waste from the titanium dioxide industry, 
- Directive 92/112 / EEC on procedures for the harmonization of programs for the 

reduction and elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry, 
- Directive 86/278 / EEC on the protection of the environment, especially soils, when 

using sewage sludge in agriculture. (Kenig-Witkowska M.M., …, 2012) 
According to the authors of the commentary to the act, it is unified with EU law. It 

foresees the same general objectives of regulation and the hierarchy of these goals (preven-
tion, recovery, disposal). The Act, in a manner consistent with the European Union law, also 
defines basic, key concepts (waste, hazardous waste). 

The Waste Act contains provisions, regulations regarding waste management plans, 
waste management rules from the titanium oxide industry, medical and veterinary waste, 
used batteries and accumulators, waste oils, or municipal sewage sludge. The Act also  
contains regulations on landfills and the principles of operation of a waste incineration plant. 

Obligations and rights of public administration bodies included in this Act concern 
both legislative and executive bodies. The Act also defines the tasks and powers of the  
executive body. You can distinguish such tasks as: 

- developing and reviewing waste management plans. 
- development of a hazardous waste management program, 
- issuing permits for operation in the field of recovery or disposal of waste issued by 

the voivode or starost, 
- issuing permits to operate in the field of collection or transport of waste. 
The shape of the system created in the first decade of the 21st century had to change 

after the entry into force of the new framework directive discussed above. The new law on 
waste, which was adopted on December 14, 2012 and after the signature of the President of 
the Republic of Poland published on January 8, 2013 (Journal of Laws of 2013 item 21), is 
to be implemented in a comprehensive manner into the internal law. As a consequence, new 
legal solutions came into force on January 23, 2013. The main parts of the new law are: 

1) general provisions, 
2) general rules of waste management, 
3) waste management plans, 
4) provisions regarding the rights required for waste management, 5) waste records, 

reporting and databases on products, packaging and waste management, 
6) special rules for the management of certain types of waste (including those con-

taining PCBs and asbestos, used oils, municipal sewage sludge, medical and veterinary), 
7) requirements for specific waste treatment processes (storage and thermal conver-

sion), 
8) criminal and administrative penalties. The Act is a much larger act than the pre-

vious one, it has been divided into eleven departments and includes a total of 253 editorial 
units in the form of articles. 

The assumption was to also include provisions regarding the so-called environmen-
tal charges related to waste management, but ultimately these issues were rightly left in the 
Environmental Protection Law. Therefore, however, regulations regarding administrative 
fines for violations of waste management regulations can be found in the Act on Environ-
mental Protection Law. (previous penalties), as well as in the new Waste Act (penalties for 
subsequent violations, referring to certain obligations envisaged in this Act). The new Waste 



 

TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION 49 
 IN CONNECTION WITH POLAND'S MEMBERSHIP IN THE EU  
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ UŽDUOTYS, SUSIJUSIOS SU APLINKOS APSAUGA LENKIJOS  
NARYSTĖS ES METU 

Act of December 2012, replacing the 2001 Act, also took over the role of this Act as a law 
for the system of general waste regulations, in a sense the framework directive fulfills a 
function similar to that of EU law. Therefore, the issue of establishing a mutual relationship 
between the general provisions of the Waste Act and the provisions contained in specific 
acts functioning in Polish law has not been outdated. In the final text of the Act, for the 
resolution of these doubts, the solution was to indicate in detailed files of specific subordi-
nation of the regulation of a given act to the provisions of the Act on waste, in fact its general 
provisions. The scope of validity of the provisions of the new Act also explicitly excluded a 
dozen or so issues, listed in art. 2 para. 1, and here retaining the concepts of the relevant 
provisions of the 2001 Act, which is also conditioned by the provisions of EU law. On the 
other hand, looking at the new law on waste, as well as the previous one contains certain 
detailed issues, which were not decided on by specific laws, and which, under EU law, have 
a separate regulation. An example here is the issue of dealing with sediments from municipal 
wastewater treatment plants. On the other hand, the issues related to the management of 
waste in the form of used motor oils, currently included in the framework directive, in Polish 
law from the beginning were and still are a fragment of the general law. Similarly, the gen-
eral law from the beginning regulates issues related to landfilling. Construction of regula-
tions related to thermal waste treatment looks a bit different yet. Both in EU law and Polish 
law are divided between acts related to waste management (in Polish law, the general waste 
law) and acts related to environmental protection against pollution (so-called emission law, 
in the Polish law, first and foremost, Act on Environmental Protection Law). 

From the first acts that created the new system at the beginning of the century, a 
special role was given to the above-mentioned acts of May 2001 - on packaging and pack-
aging waste and on the obligations of entrepreneurs. These laws mainly implemented the 
requirements of EU law to the extent specified in the title of the first of them (though not 
only), but they were also the first regulations taking into account the principle of extended 
producer responsibility, by charging some entrepreneurs with the responsibility for the 
proper management of packaging waste and certain types of post-consumer waste achieving 
recovery and recycling levels). The Packaging Act from the beginning of 2014 replaced the 
new Act in the form of the Act of 13 June 2013 on packaging and packaging waste (Journal 
of Laws of 2013, item 888), eliminating the 2001 Act of the same Title from legal transac-
tions and a number of provisions of the Act on the obligations of entrepreneurs (relating to 
obligations related to the handling of packaging waste). 

 

2.3. Act of December 22, 2004 on the trade in emission allowances for greenhouse gases 
and other substances into the air 

 

Provisions of the Act of December 22, 2004 regulate the rules and norms of the 
functioning of greenhouse gas emission allowances trading and other substances. 

The legislators tried in this law to include provisions adapting Polish law to the pro-
visions contained in the following directives and decisions of the European Union: 

1. Directive 2003/87 / EC of the European Parliament and of the Council of  
13 October 2003 on a greenhouse gas emission permit trading system in the Community and 
amending Directive 96/61 / EC; 

2. Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2003/87 / EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading in the 
Community, taking into account the design mechanisms of the Kyoto Protocol; 
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3. Directive 2001/80 / EC of the European Parliament and of the Council of  
23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 
combustion sources; 

4. Directive 2001/81 / EC of the European Parliament and of the Council of  
23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric air pollutants; 

5. Decision No. 280/2004 / EC of the European Parliament and of the Council of  
11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas 
emissions and implementing the Kyoto Protocol; 

6. Commission Decision of 29 January 2004 laying down guidelines for monitoring 
and reporting on greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87 / EC of the Euro-
pean Parliament and of the Council; 

7. Commission communication on guidelines to help Member States to implement 
the criteria given in Annex III to Directive 2003/87 / EC establishing a greenhouse gas emis-
sion allowance trading scheme in the Community and amending Council Directive 96/61 / 
EC. In the Act of 22 December 2004 on the trade in emission allowances for greenhouse 
gases and other substances, we find only one reference to the competence of municipal au-
thorities. The Act only provides that the obligation of a commune head, mayor or city pres-
ident (as the competent authority to issue an integrated permit or permit to introduce gases 
or dusts into the air within the meaning of the Act of April 27, 2001) is to issue permits for 
running an installation covered by the system and consent for the operator to purchase an 
installation covered by the system of additional emission allowances. (europarl.europa.eu) 

 

Conclusions 
 

The tasks and powers of public administration bodies in the field of environmental 
protection are subject to regulations found in almost all laws regulating environmental pro-
tection issues. The most important regulations, both in relation to the legislative and execu-
tive organs of the commune, are found in the following acts: - of April 27, 2001, "Environ-
mental Protection Law", - dated April 27, 2001. about waste, - dated April 16, 2004 about 
nature protection. The "Environmental Protection Law" Act and the Nature Conservation 
Act as legal acts playing a very important role in the Polish system of environmental protec-
tion law and the Waste Act containing standards concerning an important issue in this area 
provide for and regulate many important tasks and obligations that are legally binding on 
public administration bodies. Of course, other laws also refer to these issues, but because of 
their greater detail, but less significance for Polish environmental law (due to the normali-
zation of only a small, specialized section of the whole, which is environmental protection), 
they foresee a much smaller scope of duties and competences of the bodies. 

The accession of Poland to the European Union means and emphasizes the need to 
undertake actions aimed at ensuring environmental protection in all aspects of social and 
economic life. The approximation of Poland's existing and future legislation to existing leg-
islation in the EU has become one of the priority tasks to ensure that our law complies with 
the Union’s legislation. To sum up we can say that harmonization concerns, among others 
are the following tasks: 

- effective control of the level of pollution, 
- combating air and water pollution of a regional and cross-border nature, efficient 

production of electricity and its effective use, safe operation of industrial facilities, 
- classification and safe handling of chemical substances, - controlling the quality of 

water, and in particular international waterways, 
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- reduction of waste, their disposal and environmentally safe storage, 
- limiting the negative impact of agriculture on the natural environment, preventing 

soil erosion, protecting forests, flora and fauna, 
- planned land management, 
- use of economic and financial instruments, 
- counteracting climate change on a global scale. 
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Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek 
 

Viešojo administravimo įstaigų užduotys, susijusios su aplinkos apsauga Lenkijos 
narystės ES metu 
 

Santrauka 
 

Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra pristatyti aplinkosaugos teisės klausimus sis-
teminės aplinkos apsaugos teisės srityje. Tuo tikslu buvo įvertinta aplinkos apsaugos institu-
cijų sistema, jų veiklos mastas, užduotys ir kompetencija. Be to, tikslas yra parodyti 
pokyčius, kurie formavo Lenkijos aplinkosaugos teisės modelį po įstojimo į Europos 
Sąjungą. 

Raktažodžiai: aplinkos apsauga, aplinkosaugos institucijos,Europos Sąjunga. 
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GPNS MATAVIMŲ TIKSLUMO ĮVERTINIMAS NAUDOJANT SKIRTINGAS  
PALYDOVINES SISTEMAS 
 
Nerijus Norkus 
Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

Buvo atlikta Kauno apskrityje, Prienų rajone, vertikaliojo II klasės tinklo septynių punktų 
analizė. Septyni punktai buvo matuoti naudojant NAVSTAR+GLONASS sistemą, ir tie patys septyni 
naudojant NAVSTAR sistemą. Du punktai buvo miškingoje vietovėje.  

Gauti rezultatai buvo palyginti ir išanalizuoti. 
Nustatyta, kad tiksliausiai matavimai buvo atlikti neužstatytoje teritorijoje GPNS imtuve 

naudojant NAVSTAR sistemą. Mažiausiai tikslūs matavimai atlikti užstatytoje teritorijoje, GPNS im-
tuve panaudojant NAVSTAR sistemą. 

Raktažodžiai: aukščiai, GPNS imtuvas, tikslieji matavimai, užstatyta teritorija. 
 

Įvadas 
 

Besivystant technologijoms neapsieinama be naujovių ir geodezijos srityje, su kurių 
pagalba geodeziniai darbai atliekami tiksliau ir greičiau. Taikomos naujausios technologijos 
padeda nuolat gerinti atliekamų darbų kokybę. Geodezijoje tikslumas yra labai reikšmingas. 

Vykdant geodezinius darbus reikalingas tikslumas nustatant altitudes valstybinėje 
koordinačių sistemoje. Geodeziniai duomenys yra reikalingi įvairių inžinerinių ir statybos 
darbų planavimui ir vykdymui. 

Geodezininkų nustatyti aukščiai tarpusavyje gana dažnai nesutampa, todėl jiems 
tenka aiškintis vieniems su kitais, o projektuotojams – su statybas pradedančiais gamybin-
inkais, nes aukščio paklaida dažnai gali virsti materialiai išreiškiamu dydžiu.  

Darbų palengvinimui geodezininkai naudoja naują, patobulintą įrangą. Šalies ge-
odezininkai plačiai naudojasi GPNS (Globalinė Padėties Nustatymo Sistema, angl. Global 
Positioning System) sistemomis, su kurių pagalba sutrumpinamas lauko darbų matavimų 
laikas, o atliktų matavimų duomenys patikimesni ir tikslesni. Iki GPNS sistemų naudojimo 
pradžios matavimų vykdymo metu spręsdavo aukščio nustatymo tikslumo problematiką. 
Geodezijoje naudojami normaliniai aukščiai, kurie skaičiuojami nuo kvazigeoido paviršiaus, 
o GPNS sistemomis atlikti matavimai naudojasi elipsoidiniais aukščiais, atskaičius atstumą 
nuo elipsoido paviršiaus. Norint panaudoti elipsoidinius aukščius geodeziniams darbams bū-
tina nustatyti aukščių tarpusavio sąsają.  

Pradėjus veikti kombinuotoms palydovinėms sistemoms NAVSTAR ir GLONASS, 
matavimai tapo žymiai spartesni, tačiau daugiau geodezininkų susiduria su aukščių tikslumo 
nustatymo problema užstatytose teritorijose. Dažnai praktikoje pasitaikantys matavimai su 
kombinuota palydovine sistema NAVSTAR/GLONASS, kurie vyksta tiksliau nei naudojant 
vien tik NAVSTAR palydovinę sistemą, kelia įtarimų, jog matavimai galimai yra mažiau 
tikslūs.  

Tyrimo objektas: Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punktai.  
Tyrimo tikslas – Išanalizuoti ir palyginti dviejų palydovinių sistemų –  

NAVSTAR+GLONASS ir NAVSTAR gautas aukščių vertes matuojant GPNS imtuvu. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Įvertinti matavimų tikslumą naudojant skirtingas palydovines sistemas  

NAVSTAR+GLONASS ir NAVSTAR. 
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2. Įvertinti palydovų skaičiaus ir jų išsidėstymo (PDOP) priklausomybę matavimo 
tikslumui. 

 

Tyrimo metodika 
 

Darbo atlikimui buvo pasirinkti geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punk-
tai, kurie yra valstybinėje Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). 

Tyrimui atlikti buvo pasirinkti 7 geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo 
punktai, kurie išsidėstę Prienų rajono savivaldybėje prie pagrindinio kelio Kaunas-Prienai. 

Tyrimui reikalingi duomenys gauti matavimus atliekant panaudojant GPNS imtuvą 
Trimble R2 matuojant valstybiniame LitPOS referenciniame stočių tinkle RTK metodu. 

Kiekvienas punktas buvo matuotas po penkis kartus skirtingomis sesijomis.  
Įvertinti matavimo tikslumui skaičiuojama vidutinė kvadratinė matavimo sesijos 

paklaida, kuri neturi viršyti prietaiso gamintojo deklaruojamos maksimalios reikšmės, tai 
yra 20 mm. Taip pat apskaičiuojama aritmetinio vidurkio vidutinė kvadratinė paklaida. 

 

Rezultatai 
 

Atliktų matavimų tikslumo nuo tikrojo dydžio bei aritmetinio vidurkio nustatymui 
buvo apskaičiuoti skirtingomis matavimų sistemomis.  

 
1 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 53V20143 matavimai 

Table 1. Measurements of geodetic vertical second class no. 53V20143 
 

 
Apskaičiavus abiejų sistemų vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto matavimus, 

galima teigti, kad mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo užfiksuotas 1 ma-
tavime matuojant NAVSTAR+GLONASS sistema pirmosios sesijos matavime, jis siekė  
-19 mm nuo tikrojo dydžio. Didžiausias skirtumas nuo žinomos z koordinatės, užfiksuotas 
pirmos sesijos pirmame matavime matuojant NAVSTAR sistema, jis siekė -27 mm. 

Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota antrosios sesijos 
metu matuojant su NAVSTAR+GLONASS sistema, čia paklaida siekė  24.47 mm, o di-
džiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesijos metu 
matuojant su NAVSTAR sistema, ji siekė 28.01 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta matuojant su NAVSTAR+GLONASS ji lygi 
67.72 mm, didžiausia reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su NAVSTAR sis-
tema, ji lygi 75.00 mm. 
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR (1se-
sija) (mm) 

NAVSTAR 
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 27 -19 361 31 -23 529 35 -27 729 31 -23 529 
2 25 -17 289 32 -24 576 34 -26 676 31 -23 529 
3 30 -22 484 31 -23 529 34 -26 676 31 -23 529 
4 33 -25 625 27 -19 361 31 -23 529 30 -22 484 
5 34 -26 676 28 -20 400 31 -23 529 30 -22 484 
∑ 149 -109 2435 149 -109 2395 165 -125 3139 150 -113 2555 
𝑣  30 30 33 30 
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2 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 53V25203 matavimai 
Table 2. Measurements of geodetic vertical second class no. 53V25203 

 

 
Apskaičiavus abiejų skirtingų sistemų matavimus vertikaliojo antrosios klasės tinklo 

punkte Nr. 53V25203, galima teigti, kad mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės 
buvo užfiksuotas 1 matavime matuojant NAVSTAR sistema, pirmosios sesijos pirmame 
matavime jis buvo -11 mm. 

Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesi-
jos metu matuojant su NAVSTAR+GLONASS sistema, čia paklaida siekė 15.28 mm, o di-
džiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota antrosios sesijos metu ma-
tuojant su NAVSTAR sistema ji siekė 17.30 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta antrosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR, ji lygi 8.49 mm, didžiausia reikšmė pirmosios ir antrosios sesijos metu matuo-
jant su NAVSTAR+GLONASS, ji lygi 8.05 mm. 

 
3 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 53V25201 matavimai 

Table3 Measurements of geodetic vertical second class no. 53V25201 
 

 
Apskaičiavus abiejų skirtingų sistemų matavimus antrosios klasės tinklo punkte  

Nr. 53V25201, galima teigti, kad mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo 
užfiksuotas antrame matavime matuojant NAVSTAR sistema antrosios sesijos matavime, 
jis buvo -2 mm.  
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR 
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 16 -12 144 18 -14 196 15 -11 121 18 -14 196 

2 16 -12 144 19 -15 225 18 -14 196 20 -16 256 

3 19 -15 225 19 -15 225 22 -18 324 19 -15 225 

4 19 -15 225 16 -12 144 18 -14 196 18 -14 196 

5 18 -14 196 16 -12 144 19 -15 225 22 -18 324 

∑ 88 -68 934 88 -68 934 92 -72 1062 97 -77 1197 

𝑣  18 18 18 19 
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR 
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 21 -19 361 35 -33 1089 1 13 169 24 -22 484 
2 22 -20 400 25 -23 529 4 -2 4 25 -23 529 
3 21 -19 361 28 -26 676 9 -7 49 22 -20 400 
4 42 -40 1600 34 -32 1024 12 -10 100 21 -19 361 
5 39 -37 1369 38 -36 1296 13 -11 121 22 -20 400 
∑ 145 -135 4091 160 -150 4614 39 -17 443 114 -104 2174 
𝑣  29 32 8 23 
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Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesi-
jos metu matuojant su NAVSTAR sistema, čia paklaida siekė 10.52 mm, o didžiausia vidu-
tinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesijos metu matuojant su 
NAVSTAR+GLONASS sistema, ji siekė 33.96 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR sistema ji lygi 3.57 mm, didžiausia reikšmė antrosios sesijos metu matuojant su 
NAVSTAR+GLONASS sistema, kuri lygi 14.31 mm. 

 
4 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 53V20141 matavimai 

Table 4. Measurements of geodetic vertical second class no. 53V20141 
 

 
Apskaičiavus abiejų skirtingų sistemų matavimus punkte Nr. 53V-20141, galima 

teigti, kad mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo užfiksuotas pirmame ma-
tavime matuojant NAVSTAR sistema, antrosios sesijos metu jis buvo -1 mm.  

Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesi-
jos metu matuojant su NAVSTAR sistema, čia paklaida siekė 6.72 mm, o didžiausia vidutinė 
kavdratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR+GLONASS, ji siekė 18. 12 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR, ji lygi 31.30 mm, didžiausia reikšmė pirmosios ir antrosios sesijos metu ma-
tuojant su NAVSTAR+GLONASS, kuri lygi 36.22 mm. 
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 76 -11 121 80 -15 225 66 -1 1 74 -9 81 
2 81 -16 256 78 -13 169 70 -5 25 80 -15 225 
3 83 -18 324 81 -16 256 72 -7 49 73 -8 64 
4 82 -17 289 82 -17 289 70 -5 25 74 -9 81 
5 83 -18 324 83 -18 324 74 -9 81 77 -12 144 
∑ 405 -80 1314 404 -79 1263 352 -27 181 378 -53 595 
𝑣  81 81 70 76 
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5 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 53V25200 matavimai 
Table 5. Measurements of geodetic vertical second class no. 53V25200 

 

 
Apskaičiavus abiejų skirtingų sistemų matavimus punkte Nr. 53V-25200, galima 

teigti, kad mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo užfiksuotas pirmame ma-
tavime matuojant NAVSTAR+GLONASS sistema, antrosios sesijos metu jis buvo -1 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR sistema, ji lygi 14.31 mm, didžiausia reikšmė pirmosios sesijos metu matuojant 
su NAVSTAR+GLONASS sistema, kuri lygi 18.78 mm. 

 
6 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 63S105BV matavimai 

Table 6. Measurements of geodetic vertical second class no. 63S105BV 
 

 
Apskaičiavus abiejų sistemų matavimus punkte Nr. 63S105BV, galima teigti, kad 

mažiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo užfiksuotas antrame matavime ma-
tuojant NAVSTAR sistema, pirmosios sesijos metu jis buvo 0mm. 

Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesi-
jos metu matuojant su NAVSTAR sistema, čia paklaida siekė 2.12 mm, o didžiausia vidutinė 
kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota antrosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR+GLONASS, ji siekė 5.76 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR+GLONASS ir NAVSTAR, ji lygi 12.07 mm, didžiausia reikšmė – antrosios 
sesijos metu matuojant su NAVSTAR+GLONASS kuri lygi 14.31 mm. 
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 27 -2 4 26 -1 1 31 -6 36 33 -8 64 
2 45 -20 400 44 -19 361 30 -5 25 33 -8 64 
3 45 -20 400 43 -18 324 32 -7 49 31 -6 36 
4 47 -22 484 42 -17 289 34 -9 81 34 -9 81 
5 46 -21 441 40 -15 225 33 -8 64 34 -9 81 
∑ 210 -85 1729 195 -70 1200 160 -35 255 165 -40 326 
𝑣  42 39 32 33 
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NAVSTAR+GLONASS  
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS  
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR  
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR 
 (2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 33 -5 25 34 -6 36 27 1 1 32 -4 16 
2 31 -3 9 34 -6 36 28 0 0 30 -2 4 
3 34 -6 36 31 -3 9 25 3 9 29 -3 9 
4 34 -6 36 32 -4 16 26 2 4 34 -6 36 
5 33 -5 25 34 -6 36 30 -2 4 34 -6 36 
∑ 134 -25 131 168 -25 133 136 4 18 159 -21 101 
𝑣  27 34 27 32 



 

GPNS MATAVIMŲ TIKSLUMO ĮVERTINIMAS NAUDOJANT SKIRTINGAS PALYDOVINES SISTEMAS 57 
GPS MEASUREMENT ACCURACY ESTIMATION USING DIFFERENT SATELLITE SYSTEMS 
 
 

 
7 lentelė. Geodezinio vertikaliojo antrosios klasės tinklo punkto Nr. 62S325 matavimai 

Table 7. Measurements of geodetic vertical second class no. 62S325 
 

 
Apskaičiavus abiejų sistemų matavimus punkte Nr. 62S325, galima teigti, kad ma-

žiausias nuokrypis nuo realiosios z koordinatės buvo užfiksuotas antrame ir pirmame mata-
vime matuojant NAVSTAR sistema, pirmosios ir antrosios sesijos metu jis buvo 1 mm ir  
-1 mm bei antrosios sesijos pirmame matavime NAVSTAR+GLONASS sistema. 

Mažiausia vidutinė kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesi-
jos metu matuojant su NAVSTAR sistema, čia paklaida siekė 3.35 mm, o didžiausia vidutinė 
kvadratinė vieno matavimo paklaida užfiksuota pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR+GLONASS, ji siekė 5.04 mm. 

Mažiausios paklaidos reikšmė gauta pirmosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR, ji lygi 20.12 mm, didžiausia reikšmė antrosios sesijos metu matuojant su  
NAVSTAR+GLONASS, kuri lygi 24.59 mm. 

Matavimo nuokrypio priklausomybė nuo palydovų (PDOP reikšmės). PDOP 
(padėties tikslumo mažėjimo rodiklis (Position Dilution Of Precision)). PDOP rodiklis yra 
daugiausiai naudojamas palydovų išsidėstymo įtakos rodiklis. Tai bematis dydis, nurodantis 
horizontalių (HDOP) ir vertikalių (VDOP) matavimų (platumos, ilgumos ir altitudės) ko-
kybę. PDOP nurodo padėties nustatymo tikslumo priklausomybę nuo palydovų išsidėstymo. 
Žemas PDOP rodo didesnę tikimybę, kad matavimai bus tikslūs. Aukštas PDOP rodo mažą 
tikslumo tikimybę. Apskaičiavus su mažiausiu PDOP, gautas 1 mm nuokrypis, o su didžiau-
siu - 40 mm. Todėl galima daryti išvadą, jog didėjant PDOP reikšmei prastėjo matavimų 
tikslumas. Šiame tyrime PDOP reikšmės ir nuokrypis nuo tikrosios reikšmės yra ganėtinai 
maži, atitinkantys galimų matavimo rezultatų nustatytas ribas, todėl bendrosioms tyrimo iš-
vadoms pakenkti negalėjo. Norint įvertinti skirtingomis sistemomis išmatuotų taškų reikš-
mes matavimų rezultatai buvo lyginami su realiais punktų normaliniais aukščiais. 
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NAVSTAR+GLONASS 
(1 sesija ) (mm) 

NAVSTAR+GLONASS 
(2sesija) (mm) 

NAVSTAR 
(1sesija) (mm) 

NAVSTAR 
(2sesija)(mm) 

𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  𝑣  

1 59 -5 25 53 1 1 53 1 1 55 -1 1 
2 57 -3 9 50 4 16 50 4 16 50 4 16 
3 52 -6 36 59 -5 25 42 12 144 51 3 9 
4 50 4- 16 57 -3 9 40 14 196 47 7 49 
5 50 4 16 58 -4 16 41 13 169 49 5 25 
∑ 268 -6 102 277 -7 67 226 44 526 252 18 100 
𝑣  54 55 45 50 
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Išvados 
 

1. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad atviroje teritorijoje atliktų matavimų vidutinė 
kvadratinė paklaida buvo 5–19 mm ribose. Tuo tarpu užstatytose teritorijose atliktų mata-
vimų vidutinė kvadratinė paklaida buvo 25–33 mm ribose. Tai yra vidutinė kvadratinė ma-
tavimų paklaida buvo apie 3,5 karto didesnė užstatytose teritorijose, nei atviroje.  

2. Įvertinus palydovų skaičiaus ir jų išsidėstymo (PDOP) priklausomybę matavimų 
tikslumui, galima teigti, jog didėjant PDOP reikšmei mažėja palydovų skaičius, o tai lėmė 
mažesnį matavimų tikslumą. Tyrimų rezultatai parodė, jog prie didžiausios PDOP reikšmės 
gautas 44 mm nuokrypis nuo tikrosios reikšmės. Tuo tarpu tyrimo metu nustatytai mažiau-
siai PDOP reikšmei gautas vos 6 mm nuokrypis nuo tikrosios reikšmės, kuris yra daugiau 
nei 7 kartus tikslesnis. 
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Nerijus Norkus 

 

GPS Measurement Accuracy Estimation Using Different Satellite Systems 
 

Summary 
 

Research was carried out of Vertical II class seven points analysis in Kaunas County, 
Prienai District. The chosen seven investigation points were measured by   NAVSTAR + 
GLONASS navigation system, and the same seven points were measured by NAVSTAR 
navigation system. Two of the points were chosen in a forested area. 

The collected results were analyzed and a comparison between two different satellite 
systems was done. 

It has been determined that the most accurate measurements were made in an open 
area using the NAVSTAR system and GPS receiver. The less accurate measurements were 
observed in the built-up area using the NAVSTAR system and GPS receiver. 

Keywords: heights, GPS receiver, precision measurements, built-up area. 
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Business Law is a law where legal changes are frequent due to the fact that it is an area that 
constantly develops and renews itself. Among the factors that cause this situation are the effects of 
the developing technology on business relations, emerging new needs, case-law changes in the judi-
ciary, cancellation decisions of the Constitutional Court. 

The legal amendments made in the field of Labor Law have recently been intensified with the 
enactment of the Labor Courts Law No. 7036. Significant changes were made in terms of labor law, 
in particular mandatory mediation envisaged in the law and regulations for applications to the Social 
Security Institution; Under this law, the Labor Law no. 4857 required the necessity of making new 
regulations in other labor laws. 

Keywords: Current Amendments in Labor Law, Law No. 7036, Mediation as a Condition of 
Litigation. 
 

I. Introduction 
 

At the beginning of the recent changes in Labor Law, changing business judgments 
are in order. The Law on Labor Courts numbered 7036, which brought substantial changes 
in this context, was adopted on 12.10.2017 and entered into force upon publication of the 
Official Gazette dated 25.10.2017. The most fundamental issue that has changed in terms of 
Labor Law with the entry into force of the Labor Courts Act has been the provision of the 
mediation institution as a trial condition. This substantial change in business disputes has 
been found in the Law No. 4857, which is the basic law in relation to business relations, and 
necessary amendments have been made in order to ensure unity between the two laws. 

In this study, the innovations and changes made in terms of the Labor Code and the 
Labor Law will be examined and the results and evaluation of the subject will be presented. 
 

II. Amendments and innovations relevant to "Business Council Law" number 7036 
 

A. Generally 
 

The Law on Labor Courts No. 5521, which has been in effect since 1950, has been 
abolished as of 25.10.2017, when the Labor Courts Law No. 7036 was adopted. It has been 
argued that the law was enacted in order to reduce the concentration in the labor courts, to 
get quick results, and to ensure that the parties have the ability to define themselves easily1. 
The amendments made within the scope of the law are the introduction of compulsory me-
diation for certain disputes and the requirement to apply to the Social Security Institution 
before filing a lawsuit against Social Security and General Health Insurance Law and other 
social security legislation 

 

B. Regulation on the Establishment, Duties and Authority of the Labor Courts 
and Other Provisions 
 

                                                 
1 Hasan Özkan “İş Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk”. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 
Yıl:2017, C: 14, S: 56, s. 1881; Ali Güzel “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı 
Düşünceler!...” Çalışma ve Toplum Dergisi, İstanbul 2016, N: 2016/3, p. 1131-1132; Salim Yunus Lokmanoğlu 
“İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı”. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ankara 2018, 
Y:9, N: 33 (Ocak 2018), p. 867; Cumhur Sinan Özdemir “İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi”, Mali 
Çözüm İSMMMO Dergisi, N: Kasım-Aralık 2017, p. 245. 
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Regarding the establishment of the Labor Courts, which was first included in the 
judicial organization in 1950, in Article 2 of the new Law No. 7036 of the Labor Courts, 
unlike the article 5521, the labor courts were in the primary custody and in the places where 
there were no labor courts, In addition, it is included in the 7036 number that the distribution 
of work will be done by HSK and distribution will take into consideration the density of 
work, specialization and the nature of the works2. 

In parallel with the order of duty, the regulation of powers in the labor courts was 
also clearly settled and reconsidered in parallel with the provisions of the HMK. According 
to the arrangement, the general competent court has shown the case as a settlement on the 
date the case is opened or a court of place where the work / transaction is made; If there are 
more than one case, the settlement of one of them is the court. Regarding the compensation 
claims arising from work accidents, the settlement court of the worker who has suffered a 
work accident or damage and the damaged worker has been designated as a court of compe-
tent jurisdiction in accordance with the TBK tort. In the event of disputes in the Labor Courts 
in accordance with the foreseen duties and rules of procedure, the judicial procedure shall 
be re-examined and judged to be in accordance with the simple judicial procedure. 

In accordance with Law No. 7036, Paragraph 5521, Paragraph No 5521, the provi-
sion of HMK is applied to the provisions of HMK (HUMK), but the provisions of HUMC 
and HMK are quite different, In this context, unlike the sphere of labor law, labor court 
decisions do not constitute a definite provision as a rule and are subject to appeal examina-
tion in this respect; in cases other than those expressly mentioned, can also be passed through 
the appeal examination. In this respect, lawsuits and works that can not be measured by 
money, and the law which has closed the road of appeal in terms of cases not exceeding 
3000 Turkish Lira, has not been properly taken into new blood. 

 

C. Mediation as a Condition for Litigation 
 

Article 3 of the Labor Code stipulates the mandatory operation of the mediation 
institution in order to prevent the bringing of employee-employer disputes directly before 
the court in respect of certain business disputes and stipulated that the case would be decided 
to be rejected if the parties proceeded without operating the mediation institution. In this 
context, according to the first paragraph of the first clause of the law, workers 'or employers' 
claims based on individual or collective labor disputes and compensation claims have been 
accepted as a condition of appeal to the parties. On the other hand, the legislator did not 
foresee the application of mediation as a condition for any business dispute and excluded 
certain disputes. In the third paragraph of the Article, it should be noted that the pecuniary 
and non-pecuniary damage claims arising from work accidents and occupational diseases 
and their determination, appeal and mediation are not prescribed as a condition for media-
tion, it is also possible that the parties arbitrarily apply mediation. The point of importance 
at this point is not only the employees of the regulation under the Labor Law No. 4857, 5953 
and 854 of the Press Labor and Maritime Labor Laws3. 

                                                 
2 Bektaş Kar, “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Düzenlemeler”. Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası Dergisi, İstanbul 2018, N: January February 2018, p. 18. 
3 Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Ankara 
2014, p.241  



 

GENERAL ASPECT OF NEW TURKISH LABOUR ACT 61 
NAUJOJO TURKIJOS DARBO ĮSTATYMO BENDRIEJI ASPEKTAI   
 
 

It is clear from the third and subsequent articles of the law how a mediation pro-
cedure can be followed in terms of the mentioned business disputes4. According to the law, 
the plaintiff must first apply to the mediation office at the place of settlement of the opposite 
party or place where the work is done, if the mediation office is not available. The general 
rule is that when a mediator is appointed by the mediation office upon application, it is also 
possible for the mediator to engage in activities if the parties agree on another mediator in 
these lists. 

The next step is for the mediator to invite the parties to the first meeting on the basis 
of the information given by the requesting party and the information he will obtain upon the 
survey. In paragraph 3 of Article 3 of the Law, it is foreseen that the parties to the mediation 
proceedings, their legal representatives or lawyers may also participate; an employee who 
has been given written authorization for the employer is also allowed to be represented. That 
the parties (or persons authorized to represent them) do not attend the meeting without a 
valid excuse and that, in the event of a mediation event, even if the non-party is justified, the 
costs of the proceedings will be fully respected and the attorney's fee will not be awarded in 
favor of that party; if both parties do not attend, the parties shall be entitled to leave the costs 
incurred in respect of the lawsuits to be filed. In this regard, the legislator is able to say that 
the parties do not allow them to participate in the process. 

The last stage of the process is the stage in which the parties have agreed on the 
disagreement. According to the court, at this stage, the mediator will conclude the activity 
and the mediator will immediately notify the office and keep the final minutes. In the event 
of a concluding agreement, the mediator shall be paid no less than the two hourly wage set 
forth in the Minimum Wage Scheme of the Mediator and, if not otherwise agreed, the me-
diator's fee shall be paid equally to the parties; if the process relates to work, it shall be the 
sum of the non-commencement indemnity to be paid in the event that the worker fails to 
start work and the remuneration and other rights to be payable for the duration of the worker's 
absence, unless otherwise agreed. If the proceeding is concluded without an agreement, the 
mediator's fee is foreseen to be met from the Ministry of Justice budget for the first two 
hours' wage, that the remuneration for the two-hour negotiations will be equal to the parties 
unless otherwise agreed and both amounts counted from the costs of the proceedings. The 
compulsory expenditures of the mediation branch, other than the mediator's fee, will be met 
from the Ministry of Justice budget in the first instance; in the event of an agreement between 
the parties, they will be ultimately dealt with by the parties, and in case of disagreement, 
from the unfair party. 

 

III. Obligation to apply to Social Security Institution 
 

A.Procedure of Appeal to Notice of Withdrawal (Art 20) 
 

According to Article 11 of the Labor Courts Law No. 7036, amendments have been 
made in Article 20 of the Labor Law. The first amendment envisaged in the Article has been 
foreseen to require mediation in relation to the request for return to work in relation to the 
compulsory mediation institution which entered into force in respect of the business disputes 
we have discussed above. 

                                                 
4 Ersin Erdoğan, “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk ve Hak Arama 
Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi”. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Y: 2017, C: 
14, N: 55, p. 1215. 
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According to the Article 20 of the Labor Law, there is a need to apply for a mediation 
request for disputes of extradition, and the duration of the application must be within one 
month from the date of notification The old regulation and if the result of the mediator action 
can not be obtained, within two weeks, a court order could be filed at the labor court. The 
possibility of applying the special tribunal to the party before the court changed before the 
law was also protected in the new regulation. If the court decides to reject the procedure due 
to non-appeal of the mediator, it can be applied to the mediator within 2 weeks from the date 
of finalization of this decision. 

It is in this case that the Court of Justice will be given definitively to the Court of 
Justice. 

 

B. Arrangement of Termination Result Made With Invalidity (Article 21) 
 

Two different regulations have been introduced under Article 21 of the Labor Code. 
In these cases, it is the ruling that the worker shall be based on the remuneration not to be 
awarded in the event that the worker fails to start the work despite the fact that the work 
contract is terminated regardless of the valid reason and the invalidation of termination is 
determined by court or special arbitrator5. 

The other regulation is related to the possibility of the parties having to make a de-
cision to start work on the basis of the forced mediation activity. If the parties decide to start 
work, the final amount of the date of commencement of work shall be determined in accor-
dance with the total amount of the wages and other rights to be paid to the worker and the 
non-initiation compensation to be paid in case the worker is not started. In the case of failure 
to comply with this provision, an agreement was reached between the legislative parties. On 
the other hand, the obligation to apply to the employer within 10 working days from the 
notification of the court or arbitrator's decision in the old regulation has also been abolished 
and parallel to the previous regulation, it has been stated that the worker's failure to start 
work on the prescribed date will constitute a valid termination and the employer will only 
be responsible for its legal consequences. 

 

C. Authorization of the State (Article 91) 
 

Regarding the competence of labor inspectors, Articles 91 and 92 of the Labor Law 
No. 4857 have been amended to limit these authorities6. It has been stated that the State 
fulfills its duties related to working life as stated in Article 91 of the Labor Code in labor 
inspectors and that the applications of the workers concerning the individual receivables 
arising from the law of labor and labor and collective labor agreements may be carried out 
on condition that the employment contract continues. In addition to this, in addition to the 
clause "the officers of the regional directorate examining the workers' complaints" and "the 
officers of the regional directorate responsible for examining the workers complaints" in the 
third paragraph, which are included in the second paragraph of Article 92 of Law No. 4857, 
In this context, while the employment contract is in progress, it has been decided that if the 
work inspector related to the worker is determined, he can not go to the mediation related to 
this receivable. 

 
 

                                                 
5 Muhittin Astarlı, “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümle-
rinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi”. Sicil İş Hukuku Dergisi, İstanbul 2017, N: 38, p. 52. 
6 Kar (2018), Ibid p. 25 
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D. Additional and Provisional Article Regulations 
 

With respect to the additional requirements arising from the third clause of the Labor 
Law and the work contract, the time limits have been changed. According to the law, the 
period of time limit is foreseen to be five years regardless of the annual allowance fee arising 
from the employment contract, the severance indemnity, the indemnity due to termination 
without due process, the indemnity arising from the indemnity, The provisional period of 
time limit of five years shall be provided in the event that such provision is requested in the 
end of the business relationship after the date of entry into force of this Temporary Article 
8; but it is stipulated that the old regulation will prevail in terms of the statute of limitations 
which had begun to be processed before this substance entered into force. On the other hand, 
if the rest of the time-limit, which has been started for processing, is over 5 years, the esti-
mated 5-year statute of limitations will apply. 
 

IV. Conclusion and evaluation 
 

Current developments in business law have been mainly based on mandatory me-
diation arrangements. Besides this, the amendments made under the Law on Unions of 6356 
and the Law on Mediation in Legal Disputes No. 6325 are noteworthy. It seems that the 
amendments made under these two laws focus on the revision of the legislation that was left 
in periods when the mediation regulations were not in force as a result of the new develop-
ments stemming from the finding of more application areas compared to our legal system 
and the appeal proceedings were fully active. When it is considered that all of the enacted 
regulations are brought by the Labor Courts Law, the law regulates only matters other than 
the procedural laws, the labor courts and the procedures to be envisaged here; In this respect, 
it is almost as if it is considered as a bag law. These regimes, which are procedural laws for 
business proceedings, would be better suited to the legal system than we would have consi-
dered independent and separate from other regimes. 

The inclusion of clear regulations on the duties and powers of the labor courts under 
the law has been a positive development. Although the provisions on the application of 
HUMC and HMK regulations which are in the nature of the general procedural law in the 
absence of a provision in the law since the time of the covenant law have been included in 
the labor courts law, it is appropriate to include in detail the separate duties and powers of 
the covenant as in other procedural laws. Under the amendment, we are of the opinion that 
the business courts are in the first place and in the places where there is no court of business, 
it is necessary to evaluate positively in terms of ensuring compliance with the other laws, 
even if there is no need for judicial review of court proceedings. The fact that the work laws 
specified in Article 5 of the Law on the application area of the Law have been explicitly 
covered as well as the obligations under the Law of Obligations have been a necessity; ter-
mination of the employment contract and service contract distinction should be seen as an 
extremely accurate arrangement. As a matter of fact, the fact that there was no determination 
in the law of labor courts in this respect was a favorable arrangement to create doubts as to 
whether the general civil service law courts were in charge of the business relations fulfilled 
in accordance with the provisions of the TBK service contract. In this respect, the Law No. 
7036 on Labor Courts seems to have equality in terms of business relations with the emp-
loyment contract and the service contract by eliminating the doubts. In addition, parallel to 
the general practice that the application of the law, the application of the law, and the precise 
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decision are exceptional, by removing the facts of the labor disputes as a rule from the appeal 
and appeal examination, the appeal and appeals can be appealed. 

It is also necessary to address the regulation of "mediation as a condition of trial" 
brought under the law. In the case of this new method, in which the legislator has adopted 
as a method to avoid increasing the number of files, it will be necessary to resort to mediation 
in a "compulsory" manner by removing the possibility of direct application to labor courts 
if the parties are parties to disputes. In our opinion, it is an extremely appropriate choice for 
the legislator to assess and disseminate alternative dispute resolution methods in the face of 
business disputes and other disputes. At this point, we should not point out that dissemination 
of mediation and arbitration arrangements in terms of legal disputes is in place because both 
the workload of the judiciary allows the disputes of the parties to be resolved in a friendly 
manner without any disagreement. Alternative solution methods also provide savings in time 
and material resources by serving as one of the basic principles of the civil code, "the prin-
ciple of procedural economy"7. Mediation, as it is known, is an alternative method of dispute 
resolution, aimed at resolving disputes between the parties, with the support of an impartial 
third party, where both parties are reconciled, bringing together the disputed parties to speak 
and negotiate8. The law which contains the basic rules and regulations regarding mediation 
in Turkish Law is the Law on Mediation in Legal Disputes No. 6325 and it is stated in Article 
3 of the Law that the parties are free to apply for mediation, to continue the process, to 
conclude the process and to give up the process. As can be seen, "aged" is one of the basic 
elements of the mediation in terms of the law no. 6325 which is the basic legal regulation on 
mediation. However, the mandatory mediation practice envisaged by the Labor Court Law 
ignores the element of agility which constitutes one of the most basic points of the mediation, 
and seems to have come out of the parties' will. From this point of view, although it is 
possible to say that it is a great benefit to support alternative dispute resolution methods, it 
would be much more beneficial for us to believe that this will be left to parties. It should 
also be kept in mind that the practice of mediation, which emerges as "necessity", introduces 
a precondition for resorting to judgments from the main functions of the state, and that the 
costs of mediation may be left to the parties, and that the mediator may be free of limitations. 
In our opinion, recognition of mediation as a matter of preference between the parties in a 
manner consistent with its application; but the application of some incentives in this way 
(for example, leaving all expenditures on the treasury, especially the mediator fee) and most 
importantly the training of the parties, especially at the point of consulting the community 
mediation, will increase the incentive to mediate. 

In our previous explanations, with the law no. 7036, only regulations on labor courts 
were not brought; and that different regulations besides the labor courts and the related re-
gulations are also covered by the law and are not in conformity with the law system. In this 
context, another law amended by the provisions of the Labor Courts Act has become the 
Labor Law No. 4857. The amendments made to Law No. 4857 have also been focused 
mainly on the integration of the mandatory mediation system envisaged in the Labor Code; 

                                                 
7 Zeynep Şişli, “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm”. Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2012, N: 
2012/2, p.48 
8 Melis Taşpolat Tuğsavul, Arabuluculuk Kanun Tasarısı Çerçevesinde Türk Hukukunda Arabuluculuk. 
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, p. 
8. 
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The most significant change in the scope of the law has been the time-varying time limits9. 
The period of ten years of statutory period foreseen by the general provisions in the com-
pensation claims foreseen in terms of termination indemnity, annual leave allowance, 
malnutrition indemnity and termination of the employer in contradiction with the principle 
of equality10, which have critical prescription for business proceedings, has been changed 
and the new period has been foreseen as 5 years. Even though the transfer provisions prevent 
this regulation from harming the parties, we are of the opinion that there is no legal benefit 
in terms of the workers who constitute the weak side of the legal relationship and need to be 
protected with the provision of a shorter period. 
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İstanbul 2017, C:14, N:56, p. 1887. 
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Naujojo Turkijos Darbo įstatymo bendrieji aspektai 

Santrauka 

Verslo teisė yra įstatymas, kuriame teisės pokyčiai dažni dėl to, kad tai yra sritis, kuri 
nuolat vystosi ir atsinaujina. Tarp veiksnių, lemiančių šią situaciją, yra besivystančių 
technologijų poveikis verslo santykiams, atsiradę nauji poreikiai, teismų sistemos pokyčiai, 
Konstitucinio Teismo sprendimai dėl panaikinimo. 

Darbo teisės srityje padaryti pakeitimai pastaruoju metu buvo sustiprinti, priėmus 
Darbo teisės įstatymą Nr. 7036. Buvo iš esmės pakeista Darbo teisė, ypač privalomas 
tarpininkavimas, numatytas įstatyme ir kituose dokumentuose, reikalinguose socialinės 
apsaugos institucijoms. Pagal šį įstatymą, Darbo įstatymas Nr. 4857 reikalavo, kad nauji 
reglamentai būtų įtraukti ir į kitus darbo įstatymus. 

Raktiniai žodžiai: nauji darbo įstatymo pakeitimai, įstatymas Nr. 7036, 
tarpininkavimas, kaip ginčų nagrinėjimo sąlyga. 
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ŽMOGAUS TEISIŲ Į SAUGIĄ APLINKĄ UŽTIKRINIMO TEISINIO REGULIAVIMO 
ASPEKTAI 

Dalia Perkumienė1,2, Nerija Mikalauskienė2, Andrea Hegedus3

1 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2 Kauno kolegija
3 Szegedo universitetas (Vengrija)

Aplinkos apsauga ir žmogaus teisių užtikrinimas į saugią gamtinę aplinką yra vieni 
aktualiausių ir populiariausių teisinių ir politinių klausimų. Teisė į sveiką aplinką – tai žmogaus 
galimybė gyventi tarpusavyje sąveikaujančioje gamtinių ir socialinių elementų sistemoje, kurioje 
aplinką veikiantys objektyvūs veiksniai nekelia rizikos žmogaus sveikatai ir gerovei. Teisė į sveiką 
gamtinę aplinką – tai žmogaus galimybė gyventi darnioje gamtinių ir socialinių elementų sistemoje, 
kurioje aplinką veikiantys veiksniai nekelia rizikos žmogaus sveikatai ir gerovei, šių principų 
įgyvendinimui būtinas teisės į sveiką aplinką užtikrinimo mechanizmas, numatantis galimybę kreiptis 
į atsakingas institucijas ir teismus dėl realaus žmogaus teisės į sveiką aplinką įgyvendinimo. 
Išanalizavus teisės aktus, įtvirtinančius asmens teisės į sveiką aplinką įgyvendinimą, galima 
konstatuoti, kad nors ir netiesiogiai aplinkos apsauga ir žmogaus teisės yra siejamos. Tai patvirtina 
ne tik sisteminė teisės aktų nuostatų analizė, bet ir teisminė praktika. 

Raktažodžiai: aplinkos apsauga, žmogaus teisės, saugi aplinka, žmogaus teisių apsauga, 
žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimas. 

Įvadas 

Dabartiniu metu vykstantys spartūs globalizacijos procesai gamtinei aplinkai, 
visuomenei ir žmogui sukelia įvairių nepageidaujamų padarinių: padidėja aplinkos tarša, 
sukelianti ir klimato kaitą, išsenka, sunaikinami ar sunyksta gamtos ištekliai. Šie procesai 
blogina gyvenimo kokybę, sukelia grėsmę žmogaus (ypač vaikų ar asmenų, turinčių 
sveikatos problemų) sveikatai ir net gyvybei, taip pat riboja ir pažeidžia socialines asmenų 
teises gyventi ir vystytis saugioje ir sveikoje gamtinėje aplinkoje.  

Siekiant užtikrinti žmogaus teises į saugią gamtinę aplinką aplinkos kokybė nuolat 
stebima. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, nuolat ir 
sistemingai stebima, vertinama ir prognozuojama aplinkos oro, vandens, žemės gelmių, 
dirvožemio, gyvosios gamtos būklė; fizikinis, radiacinis, cheminis, biologinis ir kitoks 
antropogeninis poveikis; gamtinėje aplinkoje vykstančių globalinių procesų kaita ir 
tendencijos (rūgštieji krituliai, ozono sluoksnio kitimas, šiltnamio efektas ir kt.)11.  

Kadangi Lietuva - nedidelė valstybė, neturinti didmiesčių ar gigantiškų pramonės 
įmonių, palyginus su kitomis Europos valstybėmis, todėl ypatingų pareigos užtikrinti sveiką 
aplinką pažeidinėjimų mūsų valstybėje nėra ne tik dėl minėtų priežasčių, bet ir dėl griežtų 
ES reglamentų oro kokybės, triukšmo valdymo, vandens kokybės srityse. Tokią padėtį 
atskleidžia ir Europos aplinkos agentūros kaupiami ir nuolat atnaujinami duomenys: 
pastaraisiais metais Lietuva iš esmės12 neviršijo aplinkosaugos reikalavimų ribinių verčių13. 

Darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimo teisinio 
reguliavimo aspektus. 

11 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 3 str. 1 p. ir 5 str. 1 p. // Valstybės žinios, 2006, Nr. 57-
2025. 
12 Išskyrus trumpalaikius periodus, pvz., kelias dienas per metus, viršijamos kietųjų dalelių ribinės vertės. 
13 ES aplinkos agentūros interneto svetainė, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2017-12-15]. Prieiga per internetą: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_lt. 
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Uždaviniai darbo tikslui pasiekti: 
1. Išanalizuoti žmogaus teisių į saugią aplinką sampratą.
2. Išanalizuoti žmogaus teisių į saugią aplinką teisinio reguliavimo aspektus.
Darbo objektas – žmogaus teisių į saugią aplinką teisinio reguliavimo aspektai.

Žmogaus teisių į saugią aplinką samprata 

Tarptautinės ir Europos Sąjungos valstybių teisės šaltiniuose bei teisės doktrinoje 
pasigendama tikslaus ir konkretesnio žmogaus teisės į saugią aplinką apibrėžimo. 
Dažniausiai vartojamos sąvokos „teisė į sveiką ir švarią aplinką“ arba „teisė į sveiką ir saugią 
aplinką“ yra sutapatinamos, neaiškus jų objektas, turinys ir tarpusavio santykis. Iš esmės 
neatlikta šių teisių įgyvendinimo priemonių reglamentavimo tarptautiniuose, ES ir Lietuvos 
teisės šaltiniuose analizė14. 

1986 m. Tarptautinės aplinkos ir vystymosi komisijos pranešime „Mūsų bendra 
ateitis“ pateikiamas aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių santykio apibrėžimas15. Šio 
pranešimo priede buvo pateikti aplinkos teisės ekspertų suformuluoti aplinkos apsaugos ir 
tvarios plėtros teisiniai principai, iš kurių pirmasis pabrėžė visų žmonių teisę į aplinką, 
tinkamą užtikrinti jų sveikatą ir gerovę. Galima teigti, jog minėtinas dokumentas tiesiogiai 
akcentavo savarankišką žmonių teisę į aplinką. 

1992 m. priimtoje Jungtinių Tautų Rio deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi16 
pateiktas dar vienas požiūris į aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių santykį. Pirmasis šios 
deklaracijos principas pabrėžė, kad žmonės turi teisę į sveiką ir produktyvų gyvenimą 
darnioje aplinkoje. O dešimtasis Rio deklaracijos principas susiejo aplinkos apsaugą su 
tokiomis procedūrinėmis teisėmis: teisė gauti informaciją apie aplinką, teisė dalyvauti 
priimant sprendimus, teisė kreiptis į teismą. 

Terminas „aplinka“ apibrėžiamas, kaip „visuma klimatinių ir biotinių faktorių, 
veikiančių organizmą ar ekologinę bendruomenę ir lemiančių jų išgyvenimą; socialinių ar 
kultūrinių sąlygų visuma, veikianti individo ar bendruomenės gyvenimą“17. 

Saugi gamtinė aplinka apima aplinkos kokybės išsaugojimą ir gerinimą, sveikas 
gamtines žmonių gyvenimo sąlygas ir tinkamą gamtos išteklių naudojimą, išsaugojimą bei 
atkūrimą. Dėl to saugi aplinka yra ne tik teisės į sveiką aplinką, bet tarpusavyje susijusių 
teisių sistemos aplinkosaugos srityje objektas18. 

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos pranešėja žmogaus teisių ir aplinkos 
klausimais Z. F. Ksentini 1994 m. pranešime pabrėžė, kad terminas „sveika aplinka“ reiškia, 
jog aplinka turi būti palanki sveikam gyvenimui, t. y. ekologiškai darni19. 

Antropocentristinė teorija teigia, kad pagrindinis tikslas yra žmogus, jo teisės į 
sveikatą ir gyvybę, o aplinkosauga yra tik instrumentas, garantuojantis šias teises. Kiti 
autoriai apskritai abejoja, ar yra tokia teisė į sveiką aplinką arba kildina ją iš kitų žmogaus 

14 Monkevičius, E., (2012), Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimas globalizacijos sąlygomis, Societal 
Innovations for Global Growth, No. 1(1), p. 200-201. 
15 1986 m. Tarptautinės aplinkos ir vystymosi komisijos pranešimas „Mūsų bendra ateitis“ [interaktyvus: žiū-
rėta 2018-02-15]. Prieiga per internetą: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 
16 1992 m. Jungtinių Tautų Rio deklaracija dėl aplinkos ir vystymosi, [interaktyvus: žiūrėta 2018-04-15], 
Prieiga per internetą: https://www.unenvironment.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documen-
tid=78&articleid=1163. 
17 Webster’s New World Dictionary. 3rd College ed. Cleveland, 1988, p. 454. 
18 Monkevičius, op. cit. 4, p. 209. 
19 Final report prepared by Mrs. Fatma Zohra Ksentini, Special Rapporteur, [interaktyvus: žiūrėta 2018-02-22], 
Prieiga per internetą: http://www.cedha.org.ar/docs/doc90-part1-eng.htm 
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teisių. Egzistuoja ir radikaliai priešinga nuomonė, kad be aplinkosauginių teisių negali būti 
ir kitų žmogaus teisių20. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaro autoriai žmogaus teisę į sveiką ir 
švarią aplinką kildina iš žmogaus teisės į sveikatą ir gyvybę, kurios įgyvendinimas tiesiogiai 
priklauso nuo gamtinės aplinkos būklės21.  

Kiti teisininkai teisę į sveiką aplinką priskiria aplinkos teisei, kadangi ji labiausiai 
išreiškia sąveiką tarp aplinkos, žmogaus ir žmogaus teisių22. 

Žmogaus teisių į saugią aplinką sistemą sudaro tarpusavyje susijusios trys teisių 
grupės: 

1) Teisė į kokybišką gamtinę aplinką;
2) Teisė į saugią gamtinę aplinką;
3) Teisė į atsargų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą23.
Žmogaus teisė į sveiką aplinką – tai žmogaus galimybė gyventi tinkamoje jo

sveikatai aplinkoje, kurioje neigiamo poveikio veiksniai neviršija nustatytų ribinių standartų 
ir nekelia rizikos sveikatai24. 

E. Monkevičiaus nuomone, asmens teisė į saugią aplinką – tai prigimtinė
visuomenės ir kiekvieno žmogaus teisė gyventi ir vystytis saugioje ne tik sveikatos, bet ir 
kokybės požiūriu aplinkoje, kuri atitinka tam tikrus kokybės standartus ir reikalavimus25. 

Teisė į sveiką aplinką susideda iš trijų elementų26. Pirma, kiekvienas asmuo turi būti 
informuojamas apie tuos projektus ir sprendimus, kurie gali neigiamai veikti aplinką, o kartu 
ir žmogaus sveikatą, todėl šis elementas apima teisę gauti informaciją apie aplinką. Kitas 
elementas yra asmens galimybė dalyvauti priimant sprendimus, galinčius daryti neigiamą 
įtaką aplinkai, o kartu ir bendruomenės interesams. Kad būtų užtikrinama teisė į informaciją 
apie aplinką ir dalyvavimo teisė priimant sprendimus, būtina numatyti teisę imtis efektyvių 
procesinių teisinių priemonių – kreiptis į kompetentingas institucijas ir teismus. Doktrina 
pagrįstai pažymi, kad teisė į sveiką aplinką, panašiai kaip ir teisė į raidą, apima ir 
individualią, ir kolektyvinę dimensijas27. 

Apibendrinant galima teigti, kad teisė į sveiką aplinką – tai žmogaus galimybė 
gyventi tarpusavyje sąveikaujančioje gamtinių ir socialinių elementų sistemoje, kurioje 
aplinką veikiantys objektyvūs veiksniai28 nekelia rizikos žmogaus sveikatai ir gerovei. Tam, 
kad galimybė gyventi žmogaus sveikatai palankioje aplinkoje netaptų tik deklaratyviu tikslu, 
būtinas teisės į sveiką aplinką įgyvendinimo mechanizmas, numatantis galimybę kreiptis į 
atsakingas institucijas ir teismus dėl realaus žmogaus teisės į sveiką aplinką įgyvendinimo. 

Aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių santykio į saugią aplinką teisinis 
reguliavimas  

20 Gaidys, G. (2009), Žmogaus teisės į sveiką aplinką statuso identifikavimo problemos, Socialinių mokslų stu-
dijos//Mokslo darbai: Mykolo Romerio Universitetas, Nr 1 (1), p.52-58. 
21 Jovaišas, K., (2000), Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras, Vilnius: Teisės institutas, p. 496. 
22 Human Rights and the Environment. Progress Report Final report prepared by Mrs. Fatma Zohra Ksentini, 
Special Rapporteur. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, 6 July 1994, [interaktyvus: žiūrėta 2018-03-22], Prieiga 
per internetą: http://www.cedha.org.ar/docs/doc90- part1-eng.htm. 
23 Monkevičius, op. cit. 4, pp. 200-201. 
24 Gaidys, op. cit. 10, p. 67. 
25 Monkevičius, op. cit. 4, p. 210. 
26 Lopez Ostra v. Spain. Case 16798/90 [1994] ECHR 46, [interaktyvus: žiūrėta 2018-03-05], Prieiga per inter-
netą:http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=9 332896&skin=hudoc-en&action=request. 
27 Ibid. 
28 Tarša, triukšmas, energija, vibracija, radiacija ir kt.. 
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Kiekvienam žmogui nežiūrint į jo pilietybę, išskyrus nustatytus ribojimus ir 
draudimus, Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje suteikta teisė naudotis bendrojo naudojimo 
gamtos objektais ir ištekliais: aplinkos oru, geriamuoju vandeniu, rekreacinėmis ir kitomis 
bendromis vietovėmis, bendrais vandens telkiniais, miško gėrybėmis29. Valstybei gali būti 
nustatyti ribojimai naudoti išimtine nuosavybės teise priklausančius gamtos išteklius30.  

Lietuvos Respublikos teisės aktų analizę, susijusią su asmens teisės į saugią gamtinę 
aplinką užtikrinimu, tikslinga pradėti nuo aukščiausią teisinę galią turinčių teisės aktų. O tai 
visų pirma yra Lietuvos Respublikos Konstitucija31, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 
1992 m. spalio 25 d. referendume, nes būtent joje nustatyti natūralios gamtinės aplinkos, jos 
tam tikrų objektų naudojimo ir apsaugos santykių teisinio reguliavimo pagrindai32.  

Svarbiausios Konstitucijos nuostatos, skirtos aplinkos apsaugai, įtvirtintos 53 ir 54 
straipsniuose. Pagal Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalį valstybė ir kiekvienas asmuo privalo 
saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, o 54 straipsnyje nustatyta, kad valstybė rūpinasi 
natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų 
vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami 
gamtos ištekliai, ir kad įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti 
vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.  

Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalies turinį, 
pažymėjo, kad šioje normoje yra suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti 
žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką33.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta valstybės 
pareiga prižiūrėti, „ kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir saugomi gamtos 
ištekliai34.“ Aplinkos apsaugos įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad gamtos išteklių 
naudojimo pagrindas yra nuosavybės arba naudojimo teisė. Kartu suformuluotos ir gamtos 
išteklių naudotojų pareigos racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, nepažeisti 
aplinkosaugos reikalavimų, vykdyti žalos aplinkai prevenciją, o ją padarius imtis priemonių 
žalai atlyginti, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei teisėtų interesų ir kt. 

Dar vienas teisės aktas, kurio nuostatas tikslinga paanalizuoti vertinant aplinkos 
apsaugos ir žmogaus teisių ryšio įtvirtinimą yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
įstatymas35 (toliau – AAĮ), nes būtent šio įstatymo pagrindu priimami kiti gamtos išteklių 
naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. AAĮ 2 
straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje įstatymo paskirtį, nustatyta, kad šis įstatymas reguliuoja 
visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių bei fizinių 
asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, 
ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos 

                                                 
29 Grybais, uogomis ir kt. 
30 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. 
31 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, nr. 33-1014 (su vėlesniais pakeitimais). 
32 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos me-
džioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 dalių, 13 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 
22 straipsnio 3, 6, 7 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios, 2005, nr. 63-2235. 
33 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 1991 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 329 ,,Dėl miškams padarytos žalos atlyginimo“ 3.4 punkto 3 
pastraipos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios, 1998, nr. 52-1435. 
34 Lietuvos Respublikos Konstitucija.Valstybės žinios, 1992, Nr 33-1014. 
35 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1992, nr. 5-75 (su vėlesniais pakeiti-
mais); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2010. 
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išteklių naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame 
šelfe ir ekonominėje zonoje. Šios normos analizė leidžia teigti, kad sveikos ir švarios 
aplinkos užtikrinimas visų pirma yra valstybės veiklos ir kuriamo teisinio reguliavimo 
tikslas. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad AAĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šis 
įstatymas „nustato pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas , užtikrinant 
sveiką ir švarią aplinką“, t. y. nustatomi ne tik tam tikri privalomi vykdyti reikalavimai, 
kuriuos būtina įgyvendinti, kad būtų užtikrinta sveika ir švari aplinka, bet ir su tuo susijusios 
teisės36. 

Aplinkos apsaugos įstatymo 4, 9, 34 straipsniuose įtvirtinti visuotini aplinkos 
apsaugos ir atsakomybės už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus principai. Kai žala 
padaroma aplinkai per se37, Aplinkos ministerijos ir kiti įstatymų įgalioti pareigūnai turi teisę 
pareikšti ieškinį dėl padarytos žalos aplinkai atlyginimo, tačiau šiuo atveju reikalavimas 
taikyti civilinę atsakomybę persipina su viešosios teisės normų reguliuojamais teisiniais 
santykiais, t. y. tokia žala apskaičiuojama ir atlyginama specialiųjų teisės aktų nustatyta 
tvarka, o CK taikomas tiek, kiek šių santykių nereguliuoja specialieji teisės aktai. Civilinei 
atsakomybei už aplinkai padarytą žalą taikyti būtina nustatyti šias bendrąsias civilinės 
atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos 
ryšį38. Kaltė yra preziumuojama. Aplinkos apsaugos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad asmenys, pažeidę aplinkos apsaugos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 

2001 m. įstatymu Nr. IX-449 Lietuvoje buvo ratifikuota Jungtinių Tautų Europos 
ekonominės komisijos (JTO EEK) Orhuso konvencija39. Pagrindinis šios konvencijos 
tikslas – užtikrinti teisę gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus 
bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir 
būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje40. 
Konvencija užtikrinamos trys visuomenės teisės (konvencijos ramsčiai): 

1. Pirma, tai teisė gauti informaciją apie aplinką. Viešojo administravimo subjektai
privalo suteikti visuomenei informaciją apie aplinką. Informacija privalomai teikiama 
visuomenės prašymu ir skleidžiama valstybės institucijų iniciatyva. Nurodyta konvencija 
nustato konkrečius prašomos informacijos pateikimo terminus, sąlygas ir procedūras, taip 
pat visuomenės teisę kreiptis į teismus, valstybės institucijai pažeidus visuomenės teisę į 
informaciją apie aplinką. 

2. Antra, tai teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos. Valstybės institucijos
turi užtikrinti visuomenės galimybę komentuoti aplinką veiksiančius projektus, su aplinka 
susijusius planus ir programas bei teikti dėl jų siūlymus, į kuriuos valstybės institucijos 
privalo tinkamai atsižvelgti ir juos motyvuotai įvertinti, priimdamos sprendimus.  

36 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 7str. 
37 Kaip visuomeninės reikšmės turtui, visuotinai saugomai vertybei, kai žala padaroma valstybės interesams. 
38 CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai. 
39 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos „Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo prii-
mant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo“ // Valstybės žinios, 2001, 
Nr. 73-2565. 
40 Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 1 str. // Valstybės žinios, 2001, Nr. 73-2572. 
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3. Trečia, tai teisė kreiptis į teismus. Ji leidžia visuomenei apskųsti valstybinių
institucijų sprendimus arba neveikimą, kuriais buvo pažeistos dvi pirmosios teisės arba 
bendri aplinkos įstatymai41.  

Pirmasis konvencijos ramstis dėl visuomenės galimybės gauti informaciją, 
įgyvendintas Bendrijos lygmeniu, patvirtinus Direktyvą 2003/4/EB1264. Joje nustatomos 
pagrindinės sąlygos, kuriomis vadovaujantis suteikiama galimybė susipažinti su valdžios 
institucijų turima informacija apie aplinką. Direktyvos tikslas – užtikrinti kuo didesnį 
sisteminį informacijos prieinamumą ir sklaidą visuomenėje. Antrasis ramstis dėl visuomenės 
dalyvavimo rengiant aplinkos apsaugos planus ir programas perkeltas į Bendrijos teisę, 
patvirtinus Direktyvą 2003/35/EB42.  

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo higienos norma „Kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore“. 1300 Šioje higienos normoje nurodyta kvapo 
koncentracijos ribinė vertė43, taikoma tik ūkinėje komercinėje veikloje, kuriai būdingi 
nuolatiniai tokio pobūdžio taršos šaltiniai kylantiems kvapams vertinti. Vadovaujantis šia 
norma, vertinami nuolatinės taršos kvapai, juntami šių objektų ore: gyvenamųjų pastatų; 
visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu44; ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų 
patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas; asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, 
kuriose būna pacientų; šių pastatų ar kitų pastatų, kuriuose yra šios patalpos, žemės sklypų, 
ne didesniu kaip 40 m atstumu.  

Vertinant Lietuvos Respublikos nacionalinius teisės aktus, įtvirtinančius 
aplinkosauginio teisinio reguliavimo pagrindus, galima konstatuoti, kad nors ir netiesiogiai 
aplinkos apsauga ir žmogaus teisės yra siejamos. Tokį ryšį rodo ne tik sisteminė teisės aktų 
nuostatų analizė, bet ir Konstitucinio Teismo bei kitų teismų formuojama jurisprudencija45. 

Išvados 

1. Saugios gamtinės aplinkos sąvoka atskleidžiama ES programinių dokumentų ir
teisės šaltiniuose, kuriuose suformuluoti Sąjungos tikslai ir uždaviniai aplinkosaugos srityje. 
Saugi gamtinė aplinka apima sveikas gamtines žmonių gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybės 
išsaugojimą ir gerinimą, tinkamą ir racionalų gamtos išteklių naudojimą bei atkūrimą. 

2. Teisė į sveiką gamtinę aplinką – tai žmogaus galimybė gyventi darnioje gamtinių
ir socialinių elementų sistemoje, kurioje aplinką veikiantys veiksniai nekelia rizikos 
žmogaus sveikatai ir gerovei, šių principų įgyvendinimui būtinas teisės į sveiką aplinką 
užtikrinimo mechanizmas, numatantis galimybę kreiptis į atsakingas institucijas ir teismus 
dėl realaus žmogaus teisės į sveiką aplinką įgyvendinimo. 

3. Išanalizavus teisės aktus, įtvirtinančius asmens teisės į sveiką aplinką
įgyvendinimą, galima konstatuoti, kad nors ir netiesiogiai aplinkos apsauga ir žmogaus 

41 Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 
2009 m. balandžio 22 d. potvarkiu Nr. 150, 2009 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas ir siūlymai dėl tolesnių 
strateginių tikslų Nr. 150-6. 
42 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB dėl visuomenės galimybės susi-
pažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB // Europos Sąjungos oficialusis 
leidinys L 41, 2003. 
43 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3. 
44 Viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt. 
45 Žvaigždinienė, I., (2011), Aplinkos apsauga žmogaus teisių kontekste, Teisė// Vilniaus universiteto, Teisės 
fakultetas,  2011 (78), p. 165. 
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teisės yra siejamos. Tai patvirtina ne tik sisteminė teisės aktų nuostatų analizė, bet ir teismų 
formuojama teisminė praktika. 

4. Viena didžiausių problemų, su kuria susiduriama siekiant užtikrinti asmens teises
į saugią aplinką ir yra sunkiausiai įgyvendinamų aplinkos kokybės gerinimo uždavinių. 
Lietuvoje tai yra atliekų tvarkymas, susijęs su gyventojų vartojimo didėjimu ir su palyginti 
naujais aplinkosaugos reikalavimais, kita problema – aplinkos oro tarša kietosiomis 
dalelėmis bei kvapais, grėsmę visuomenės sveikatai taip pat kelia ir aplinkos triukšmas. 

5. Europos žmogaus teisių teisme nagrinėjamos problemos, susijusios su asmens
teisės į sveiką, saugią ir švarią aplinką įgyvendinimu, gan dažnai nagrinėjami atvejai, susiję 
su aplinkos tarša, triukšmu, kvapais ir pan., kurie gali paveikti žmonių gerovę ar kelti 
tiesioginę grėsmę sveikatai, taip pat buvo nagrinėti atvejai, susiję su kalinamų nerūkančių 
asmenų laikymu kartu su rūkančiais, tokiu būdu pažeidžiant nerūkančių asmenų teises į 
švarią ir saugią aplinką. 
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Legal Regulation of Human Rights to Safe Environment Assurance 

Summary 

At present, the rapid globalization processes in the natural environment, society and 
mankind has various adverse effects: increased environmental pollution, causing climate 
change, extinction, destruction or loss of natural resources. This process impairs the quality 
of life, endangers health and even life, as well as restricts and violates the social rights of 
individuals to live and develop in a safe and healthy natural environment. 

The right to a healthy environment is the ability of a person to live in an interacting 
system of natural and social elements, in which objective factors influencing the 
environment do not pose a risk to human health and well-being. 

After analysing the national legislation of the Republic of Lithuania, which 
establishes the implementation of a person's right to a healthy environment, can state that, 
although indirectly, environmental protection and human rights are related with each other.  

One of the biggest problems encountered in order to ensure the rights of a person to 
a safe environment and the most difficult environmental quality improvement tasks in 
Lithuania is the waste management related to the increase in population consumption and 
the relatively new environmental requirements, another problem of ambient air pollution by 
particulate matter and odors, the environmental noise is also a threat to public health. 

Keywords: environmental protection, human rights, safe environment, protection of 
human rights, ensuring human rights in a safe environment. 
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FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROBLEMŲ ANALIZĖ TEISMŲ PRAKTIKOJE 

Dalia Perkumienė1,2,3, Violeta Naujokienė3 
1 Aleksandro Stulginskio universitetas 
2 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
3 Kauno kolegija 

Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą 
grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, t. y. negebėjimas 
vykdyti savo įsipareigojimų. Fizinio asmens bankroto procesas skirtas nemokių, bet sąžiningai tokiais 
tapusių asmenų mokumui atkurti. Fiziniam asmeniui tapus nemokiu, tarp jo ir jo kreditorių atsiranda 
specifiniai teisiniai santykiai. Fiziniam asmeniui negalint vykdyti skolinių įsipareigojimų, tiek pats 
skolininkas, tiek jo kreditoriai susiduria su tam tikromis problemomis, kurios sprendžiamos atkuriant 
skolininko mokumą ir įvykdant, kaip galima didesnę kreditorinių reikalavimų dalį. Aktualiausi ir bene 
dažniausi Lietuvos teismuose nagrinėjami klausimai yra dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo 
sąlygų ir nemokaus fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimas. 

Raktažodiai: fizinis asmuo, fizinių asmenų bankrotas, nemokumas, fizinio asmens bankroto 
procedūros, skolininkas, skola. 

Įvadas 

Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo 
negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, 
t. y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis bankroto tikslas – likviduoti
skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas46 kreditoriams siekiant per tam tikrą laikotarpį
atsikratyti beviltiškų skolų47.

Fizinio asmens bankroto esmė – asmens mokumo atkūrimas taip pat garantuojant 
kreditorių interesų patenkinimą ir pasiekiant skolininko bei jo kreditorių interesų pusiau- 
svyrą. 

Nors fizinio asmens bankroto institutas pasaulyje nėra naujas, Lietuvos Respublikos 
Fizinio asmens bankroto įstatymas (toliau LR FABĮ) įsigaliojo tik nuo 2013 metų kovo 1 
dienos.  

Audito, apskaitos, turto ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos 
duomenimis, šiuo metu yra vykdoma 1200 fizinio asmens bankroto procedūrų48, o jau baigta 
41 procedūra49.  

Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje įteisintas gana vėlai, tačiau jam atsiradus 
palengvėjo ne vieno skolininko gyvenimas ir ekonominė būklė. Kol dar nebuvo įsigaliojęs 
šis įstatymas, kreditoriai iš fizinių asmenų skolas galėdavo išieškoti iki jų gyvenimo 
pabaigos. Dažnu atveju šios skolos buvo perimtos iš fizinio asmens giminaičių, kurie patys 
nesugebėdavo atsiskaityti už tokias skolas50. 

46 Bei gaunamas mėnesines pajamas. 
47 Aitis, T., (2013), Fizinių asmenų bankrotas, Vilnius: FAB, p. 4. 
48 Bankroto veiklos sritys, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-01-18]. Prieiga per internetą:http://www.bankroto-
dep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/fiziniu-asmenu-bankrotas/vykdomos-proceduros/visas-sarasas. 
49 Fizinių asmenų bankroto baigtos procedūros, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-02-01]. Prieiga per inter-
netą:http://www.bankrotodep.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/fiziniu-asmenu-bankrotas/baigtos-proceduros. 
50 Fizinio asmens bankrotas, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-02-15]. Prieiga per internetą: https://www.asmens-
bankrotas.lt/fizinio-asmens-bankrotas/2014 m. spalio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. duomenys. 
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LR FABĮ siekiama sąžiningiems fiziniams asmenims, kurių pagrindinė turtinių in-
teresų vieta yra Lietuvos Respublikoje, suteikti galimybę atkurti savo mokumą, kartu ban-
dant užtikrinti ir kreditorių reikalavimų patenkinimą. 

Darbo tikslas - išanalizuoti fizinių asmenų bankroto teisines problemas teismų 
praktikoje. 

Darbo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti fizinio asmens bankroto sąvoką ir požymius. 
2. Išanalizuoti fizinių asmenų bankroto problemas Lietuvos ir užsienio šalių teismų 

praktikoje. 
Darbo objektas - fizinių asmenų bankroto teisinės problemos teismų praktikoje.  
 

Fizinio asmens bankroto sąvoka ir požymiai 
 

Fizinio asmens bankrotui apibrėžti gana dažnai vartojama ne „bankroto“ sąvoka, o 
atleidimo nuo skolų arba dar kitaip reabilitacijos, „naujosios pradžios“ sąvokos. Pagrindinis 
principas, kuriuo remiasi šis institutas, yra tas, kad visuomenei yra socialiai naudinga, jog 
skolininkas tam tikrais atvejais, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, iš tiesų galėtų pradėti 
„iš pradžių“, tai yra vėl įsitrauktų į ekonomiškai naudingą veiklą bei generuotų pajamas51. 

Fizinio asmens bankrotas reiškia fizinio asmens ribotos atsakomybės įtvirtinimą, 
kurios pagrindinė grėsmė yra rizikos atskyrimas, skatinantis asmenis priiminėti rizikingus 
sprendimus. Ši grėsmė gali būti bent iš dalies neutralizuota prevencijos ir reabilitacijos 
priemonėmis52. 

Lietuvių kalbos žodyne yra pateikta žodžio „bankrotas“ reikšmė – „negalėjimas 
išsimokėti skolų, suvargimas“. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodis „bankrotas“ 
aiškinamas, kaip „negalėjimas išsimokėti skolų, sužlugimas“53.  

Žodis bankrotas kilo iš senovės lotynų „bancus“54 ir „ruptus“ (sulaužytas). Šis 
„bankas“ – tai suolas, kurį pirmieji bankininkai turėjo viešose vietose, turguose, mugėse ir 
pan. ir ant kurio jie mokėjo pinigus, išrašinėjo vekselius ir t. t. Bankininkui žlugus, jis 
sulaužydavo savo suolą, taip visiems parodydamas, kad asmuo, kuriam priklausė suolas, 
nebegali tęsti savo veiklos. Kadangi ši praktika ypač dažnai buvo taikoma Italijoje, sakoma, 
kad terminas „bankrotas“ yra kilęs iš italų „banco rotto“, t. y. sulaužytas suolas55. 

Sąvoka bankrotas (angl. bankruptcy) Anglijos teisėje vartojama kalbant tik apie 
fizinių asmenų bankrotą56. 

V. Charitonovo teigimu, bankrotas – rinkos mechanizmo užtikrinimo pagrindas, 
stovintis vienoje gretoje su konkurencijos ir nuosavybės į kapitalą įteisinimu. Tvirti 
finansiniai varžtai turi sudaryti sąlygas savalaikiam bankrotui, kad neleistų turtui „išplaukti“, 
blogą valdymą pakeistų geru, atstatytų konkurencines galias, perskirstytų „kapitalo 
valdžią“57. 

                                                 
51 Gruodytė, E., (2010), Fizinio asmens bankroto problema: teisiniai aspektai, Jurisprudencija/ Jurisprudence, 
3(121), p. 213–232. 
52 Ibid, p. 217. 
53 Lietuvių kalbos žodynas, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-01-15]. Prieiga per internetą: http://www.lkz.lt/star-
tas.htm. 
54 Suolas ar stalas. 
55 Aitis, op. cit. 4, p. 6.  
56 Beltrán, E., Sebastián, R.,(2010), European Insolvency Regulations: Application of the European Insolvency 
Regulation on Insolvency Proceedings. Pamplona: Aranzadi: Thomson Reuters), p. 78. 
57 Charitonovas, V., (2004), Įmonių bankroto prevencija, Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 2004, 30, 
p.67-68. 
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Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste fizinis asmuo lai-
komas nemokiu, kuomet jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo termi-
nai suėję58.  

Bankrotas yra ne tik skolininko, bet tuo pačiu ir kreditoriaus teisių gynimo būdas, 
ypač tuo atveju, kai skolininkas turi daugiau nei vieną kreditorių. JAV profesoriaus 
R. A. Posnerio nuomone, bankrotas yra socialiai nepageidautinas reiškinys, sukeliantis 
socialinius praradimus, kadangi tai brangus procesas, nes naudojamos teisininkų, 
bankininkų, teisėjų paslaugos bei laikas, žlugdomi prekių bei paslaugų tiekėjų lūkesčiai59. 

E. Gruodytė išskyrė fizinio asmens bankroto paskelbimo pozityvius požymius:  
1) Visų pirma - tai nemokaus fizinio asmens apsaugojimas nuo nuskurdimo bei jo 

mokumo atkūrimas; 
2. Fizinio asmens bankrotas skatina bankrutavusį asmenį dirbti legaliai ir grąžinti 

bent dalį skolų; 
3. Taip pat suvienodinamos verslo sąlygos skirtingomis verslo formomis veiklą 

vykdantiems asmenims; 
4. Suvienodinami ir apsaugomi nemokaus skolininko kreditorių interesai ir teisės60. 
Tačiau fizinio asmens bankrotas sukelia ir neigiamas pasekmes, tokias kaip: 
1) Bankroto galimybė formuoja netinkamus ir neadekvačius žmonių lūkesčius; 
2) Didina skolinimosi ir paslaugų kainą, o tuo pačiu mažina kreditų prieinamumą; 
3) Skatina asmenų piktnaudžiavimą bankroto institutu61. 
Neigiamas fizinio asmens nemokumo (bankroto) pasekmes išskyrė ir A. Tikniūtė, 

jos nuomone, ribota atsakomybė perkelia rizikos galimybę nuo juridinio asmens dalyvių 
kreditoriams, atitinkamai fizinio asmens bankroto įteisinimo atveju įvyktų tas pats rizikos 
perkėlimo kreditoriams procesas ir kreditoriai būtų priversti savo didėjančią riziką 
panaikinti, įskaičiuodami ją į skolinimo kainą62.  

Tokiai nuomonei pritaria ir R. A. Posneris, kurio nuomone rizika perkeliama ne 
kreditoriui, o kitiems skolininkams, tai yra „apdairūs skolininkai subsidijuoja neatsakingus 
skolininkus“, o rizika kreditoriui gali būti perkeliama tik vieną kartą, jei nauji teisės aktai 
taikomi retroaktyviai63. 

Fizinio asmens bankroto procedūros iš esmės orientuotas į skirtingą tikslą. 
Daugumos Europos Sąjungos valstybių narių teisinėse sistemose skolininko bankrotas tik 
paskutiniu atveju yra siejamas su skolininko turto likvidavimu (pavyzdžiui, Vokietijoje, 
Suomijoje, Airijoje)64. Fizinio asmens bankroto procedūrų metu fiziniam asmeniui visada 
suteikiama galimybė tartis su kreditoriais, siūlyti jiems sudaryti taikos sutartį, pasinaudoti 
skolų mokėjimo terminų atidėjimo ar skolų mokėjimo plano sudarymo procedūromis. Tai 
rodo, kad fizinio asmens nemokumo procedūrų paskirtis ir tikslas yra skolininko apsauga, 
stengiantis jam padėti ir kartu siekiant užtikrinti maksimaliai galimą kreditorių reikalavimų 
patenkinimą65. Kitaip nei įmonių bankroto procese, fizinio asmens nemokumo teisinio 
                                                 
58 LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas, Žin. (2012, Nr. 57-2823), 2 str. 2d. 
59 Posner, R. A., (2007), Economic Analysis of Law. Chicago: Aspen Publishers, p. 423. 
60 Gruodytė, op. cit. 8, p. 217. 
61 Gruodytė, op. cit. 8, p. 218. 
62 Tikniūtė, A., (2006), Juridinio asmens ribotos atsakomybės problema: teisiniai aspektai. Daktaro disertacija. 
Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 33. 
63 Posner, op. cit. 16, p. 420. 
64 Laužikas, E.; Višinskis, V., (2006), Fizinių asmenų nemokumo problemos ir galimi jų sprendimo būdai, Vil-
nius: Teisė, 2006, 59, p. 46–56. 
65 Ibid, p. 52. 
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reglamentavimo modelio esmė yra apsaugoti nemokų fizinį asmenį nuo nuskurdimo ir at-
kurti jo mokumą kartu siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. 

Fizinių asmenų bankroto paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio 
asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą 
užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka. Kreditoriai ir šiuo 
atveju turėtų būti suinteresuoti, kad asmuo prižiūrint bankroto administratoriui ir 
kreditoriams siektų atkurti savo mokumą Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta 
tvarka66. Bankroto byloje, nustačius asmens nesąžiningumą, kreditoriai, kurių reikalavimus 
patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo67. 

Apibendrinant galima teigti, kad fizinių asmenų bankroto suprantamas, kaip 
skolininko apsauga, stengiantis jam padėti, siekiant maksimalaus kreditorių reikalavimų 
patenkinimo.  

 

Fizinių asmenų bankroto problemų analizė Lietuvos teismų praktikoje  
 

Analizuojant Lietuvos teismų praktiką, susijusią su fizinio asmens bankrotu, gana 
dažnai sutinkami atvejai, susiję su dėl bankrutuojančio asmens patikslinto mokumo atkūrimo 
plano patvirtinimo. Pavyzdžiui, Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2fb-5661-
841a. dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo 2016-05-12 teisme priimtas 
bankroto administratorius pateiktas prašymas dėl bankrutuojančio fizinio asmens A. J. 
patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Prašyme nurodoma, kad būtinybę tikslinti 
mokumo atkūrimo planą nulėmė varžytinių metu parduotas turtas, padidėjusios būtinosios 
išlaidos, kurias sąlygoja būsto nuomos poreikis, taip pat rašymo apsirikimas jau 
patvirtintame plane. Nurodo, kad nors 2016-05-04 kreditorių susirinkimas nepatvirtino 
bankrutuojančio fizinio asmens patikslinto mokumo atkūrimo plano, tačiau dėl priežasčių, 
nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus68. 

Teismas, spręsdamas klausimą dėl pakeisto asmens mokumo atkūrimo plano 
patvirtinimo, atsižvelgia ir į tai, kad įstatyme įtvirtintų pagrindų bankroto bylai nutraukti 
nenustatyta69. Esant šioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir teismui nenustačius, kad 
patvirtinus patikslintą fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, būtų pažeistos kreditorių 
teisės ir teisėti interesai, teismas sprendžia, kad interesų balansas tarp nemokaus fizinio 
asmens bei jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų yra pasiektas ir konstatuoja, kad 
įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti fizinio asmens patikslintą mokumo atkūrimo planą, 
bus užtikrinta teisinga skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra bei pasiektas 
pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas70. 

Kitoje, Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje nustatyta, kad 2016 m. sausio 13 d. 
Kauno apylinkės teismo nutartimi V. Š. iškelta fizinio asmens bankroto byla ir bankroto 
administratoriumi paskirtas UAB „Lexuna“. Šia nutartimi buvo nustatytas keturių mėnesių 
terminas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano 
projekto pateikimui tvirtinti (48-51 b.l.). 2016 m. vasario 19 d. Kauno apylinkės teismo 
nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai (98 b.l.). 2016 m. gegužės 18 d. įvyko 
kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas pateiktas mokumo atkūrimo planas bei, 

                                                 
66 Šiuo atveju mokumo atkūrimo planas dar nėra patvirtintas. 
67 Lietuvos Respublikos Fizinių Asmenų Bankroto Įstatymas, 2012 m. gegužės 10 d. Nr. XI-2000, Vilnius, 24 
str. 9 p. 
68 Šiaulių apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje, Nr. E2FB-5661-841/2016. 
69 FABĮ 10 str. 
70 FABĮ 1 str. 1 d. 
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pateikus plano patikslinimus kreditorių balsų dauguma nutarta pritarti V. Š. mokumo atkū-
rimo plano projektui. Bankroto administratoriaus išvadoje nurodyta, kad galima teigti, jog 
įvykdžius mokumo atkūrimo planą, bus pasiekta bankrutuojančio fizinio asmens ir kredi-
torių interesų pusiausvyra. Per visą bankroto laikotarpį bankrutuojantis asmuo imsis visų 
įmanomų galimybių darbo užmokesčiui padidinti. Mokumo atkūrimo plane numatytos būti-
nosios išlaidos atitinka faktinius bankrutuojančio fizinio asmens poreikius. Kreditorių reika-
lavimų tenkinimo grafikas yra adekvatus bankrutuojančio fizinio asmens gaunamų pajamų 
ir šeimyninės padėties atžvilgiu71. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į byloje e-
sančią bankroto administratoriaus išvadą ir, įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kredi-
torių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas tvirtinti pateiktą V. Š. 
mokumo atkūrimo planą72. Išaiškinta kreditoriams, kad bankroto procedūros metu LR fizinių 
asmenų bankroto įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir 
įtakoti bankroto procesą73. 

Jei terminas, teismo nustatytas vykdyti įsipareigojimus, yra labai ilgas ar apskritai 
neapibrėžtas, jis labai ilgam ar neapibrėžtam laikui atideda asmens grįžimą į aktyvią 
ekonominę veiklą, pažeisdamas pirmiau nurodytą interesų pusiausvyrą, todėl negali būti 
pripažįstamas protingu terminu FABĮ nuostatų kontekste. Todėl protingo termino 
nustatymas kiekvienu konkrečiu atveju yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva74. 

Pavyzdžiui, vienoje iš bylų Kauno apygardos teismas atsisakė kelti bankroto bylą, 
konstatavęs, kad pareiškėjas, nors ir formaliai atitinka FABĮ nustatytus nemokumo 
kriterijus, tačiau turi realią galimybę per protingą laiką atsiskaityti su kreditoriais. Byloje 
nustatyta, kad pareiškėjas uždirba vidutiniškai 1313 Eur per mėnesį. Atėmus pareiškėjui 
pragyvenimui reikalingą pinigų sumą – 320 Eur sumą per mėnesį, matyti, kad pareiškėjas 
yra pajėgus per nepilnus trejus metus grąžinti visus finansinius įsipareigojimus kreditoriams. 
Jei pareiškėjas skoloms grąžinti per mėnesį skirtų 850 Eur, visą skolų sumą, t. y. 27 362 Eur, 
grąžintų per 32 mėnesius, t. y. per 2 metus ir 7 mėnesius. Toks terminas skoloms grąžinti 
neviršija FABĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyto maksimalaus plano įgyvendinimo termino ir 
negali būti laikomas neprotingai ilgu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 850 Eur suma nėra 
maksimali suma, kurią pagal pareiškėjo gaunamų pajamų vidurkį, atskaičius lėšas, 
reikalingas pragyvenimui, jis būtų pajėgus mokėti kreditoriams. Maksimali tokia suma būtų 
993 Eur, o grąžinant skolas tokio dydžio mėnesinėmis įmokomis įsipareigojimai 
kreditoriams būtų padengti per 2 metus ir 3 mėnesius75. 

Teismų praktikoje gana dažnai pasitaiko atvejų, kada teismai nepagrįstai atsisako 
kelti fizinių asmenų bankroto bylas, pavyzdžiui, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų  
2S-790-569/2016. Teismas nurodė, jog pareiškėja 2016-02-12 jau buvo teismui pateikusi 
pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi teismas atsisakė 
iškelti pareiškėjai R. V. fizinio asmens bankroto bylą76. 2016 m. gegužės 31 d. Šiaulių 
apygardos teismo nutartimi pareiškėjos atskirasis skundas dėl 2016 m. balandžio 4 d. Šiaulių 
apylinkės teismo nutarties atmestas, nutartis palikta nepakeista. Teismo nutartys yra 
įsiteisėjusios. Teismas, atsisakydamas priimti R. V. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto 
bylos iškėlimo, nepagrįstai motyvavo, kad nurodomą identišką skolinių įsipareigojimų sumą 
                                                 
71 Kauno apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje byla Nr. E2FB-625-454/2016. 
72 LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6 d. 
73 Gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti ir kt. 
74 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015. 
75 Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-491-658/2016. 
76 Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-790-569/2016. 
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ir jos tapačios, nurodomi tokie pat kreditoriai ir pranešimas kreditoriams ir kad nėra jokių 
naujų faktinių aplinkybių, leidžiančių iš naujo spręsti klausimą dėl fizinio asmens bankroto 
bylos iškėlimo. 2016-07-12 pateiktame teismui pareiškimo pirmame puslapyje įsivėlė 
rašymo klaida dėl pranešimo išsiuntimo kreditoriams datos. Faktiškai 2016-06-01 
pranešimas išsiųstas kreditoriams 2016-06-02. 2016-07-12 pareiškime nurodyti 2 
kreditoriai, nes kitų kreditorių pareiškėja neturi, todėl faktinės skolų susidarymo aplinkybės 
ir negali būti kitos, kaip ir pirmame pareiškime. 2016-07-12 pareiškimo antrame puslapyje 
paminėtos naujos pareiškėjos gaunamų pajamų faktinės aplinkybės. 

Kitoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje 2S-1896-254/201677 pareiškėjas 
2016 m. gegužės 10 d. kreipėsi į teismą su pra6ymu, kuriuo prašė iškelti pareiškėjui S. M. 
bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Skolvalda“, patvirtinti iki 700 Eur, 
bet ne mažesnę kaip 616,84 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo teismo nutarties iškelti 
fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti šio fizinio asmens 
kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, atlikti 
visus kitus veiksmus, numatytus Fizinių asmenų bankroto įstatyme. 

Kita bylų grupė dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo. 
Pavyzdžiui, Klaipėdos rajono apylinkės teismo E2VP-3572-729/2016. 2016-05-27 
Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi pareiškėjui G. P. iškelta bankroto byla78, 
bankrutuojančio asmens bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Principo reikalas“. 
Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2016-06-04. Lietuvos Respublikos Fizinių 
asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad su fizinio asmens bankroto 
procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai79 tvirtinami teismo nutartimi, 
iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą. Šiuo 
atveju prašomas patvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas išties yra pagrįstas, nes 
tarp kreditoriaus „Swedbank“ AB ir G. P. 2016-10-11 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo 
sutartis, kuria pradinis kreditorius „Swedbank“ AB perleido dalį reikalavimų naujam 
kreditoriui G. P. 

Dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo Klaipėdos miesto apylinkės E2VP-15668-
889/2016 FB-1378-889/2015 J. M. iškelta bankroto byla80. Pagal Lietuvos Respublikos 
fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 str. 2 d. bankroto administratorius pagal kreditorių 
pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro 
kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti. 2015-02-05 teismas 
nutartimi patvirtino J. M. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą. 
Nustatyta, kad bankroto proceso metu buvo parduotas J. M. priklausantis nekilnojamasis 
turtas, įkeistas UAB „Būsto paskolų draudimas“. Kreditoriui išmokėta 42884,56 Eur suma. 
Išmokėjus lėšas, kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinis reikalavimas 
bankroto byloje sudaro 72911,56 Eur. Teismui pateiktas tvirtinti, patikslintas J. M. 
kreditoriaus finansinis reikalavimas pripažintas administratoriaus, dėl jo ginčo nėra, todėl 
patikslintas J. M. kreditoriaus finansinis reikalavimas tvirtintinas81. 

Dėl nuostolių atlyginimo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų 2-931-516/2016 
byloje sprendžiama, kuris teismas turi nagrinėti turto arešto panaikinimo klausimą, kai 
fiziniam asmeniui yra iškelta bankroto byla, o jo turtas buvo areštuotas užtikrinant kitoje 

                                                 
77 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1896-254/2016. 
78 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. E2VP-3572-729/2016, 2016-05-27. 
79 Nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti. 
80 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. E2VP-15668-889/2016 FB-1378-889/2015 J.  
81 LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 str. 2-3 d., 6 d. 
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byloje pareikštą ieškinį82. Kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „Citadele faktoringas ir li-
zingas“ 2009 m. liepos 29 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl teismo 
įsakymo išdavimo, prašydamas išduoti teismo įsakymą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo 
iš skolininkės A. R.. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 
kreditoriaus reikalavimai buvo patenkinti ir tos pačios dienos nutartimi skolininkės atžvilgiu 
taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas skolininkės A. R. 131 784,36 Lt vertės 
turtas uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims. Atsakovei pateikus prieštaravimus, 
teismo įsakymas buvo panaikintas ir priimtas ieškovės ieškinys, kuris teismo 2010 m. sausio 
6 d. sprendimu patenkintas visiškai – ieškovei iš atsakovės priteista 131 784,36 Lt nuostolių 
atlyginimo, procesinės palūkanos, paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. eismas įvertinęs tai, 
kad visus su fizinio asmens bankroto byla susijusius klausimus sprendžia bankroto bylą 
nagrinėjantis teismas, taip pat ir klausimus, susijusius su turto areštu, konstatavo, kad 
atsakovė turi kreiptis į jos bankroto bylą nagrinėjantį teismą83. 

Išnagrinėjus Lietuvos teismų praktiką, susijusią su fizinio asmens bankroto 
procedūromis galima daryti išvadą, kad aktualiausi ir bene dažniausi Lietuvos teismuose 
nagrinėjami klausimai yra dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų ir nemokaus 
fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimas. Pažymėtina, jog Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo praktika fizinio asmens bankroto klausimais nėra gausi, tokia 
situacija gali būti aiškinama tuo, kad pats fizinio asmens bankroto institutas Lietuvos 
teisinėje sistemoje atsirado palyginus neseniai – tik 2013 metais. 

 

Fizinių asmenų bankroto problemų analizė užsienio šalių teismų praktikoje 
 

Analizuojant užsienio valstybių praktiką nustatyta, jog daugelyje ES valstybių narių 
tiek fiziniam asmeniui, tiek jo kreditoriams suteikta galimybė inicijuoti bankroto procesą. 
Pagal Vokietijos nemokumo įstatymo bei pagal Airijos bankroto įstatymo nuostatas84, tuo 
atveju, kai fizinis asmuo jau nesugeba padengti savo skolų, teisė inicijuoti nemokumo bylą 
suteikiama ir pačiam fiziniam asmeniui, ir jo kreditoriui. Vadovaujantis JAV bankroto 
kodekso nuostatomis, bankrotą gali inicijuoti irgi tiek pats skolininkas (savanoriškas 
bankrotas), tiek skolininko kreditoriai (priverstinis bankrotas)85. 

2004 m. gegužės 1 d. Reglamente yra nustatytos bendros teismų kompetencijos, 
teismo sprendimų pripažinimo taisyklės ir taikytina teisė, taip pat numatytas privalomas 
keliose valstybėse narėse iškeltų bylų nagrinėjimas. Bankroto bylos, kurioms yra taikomas 
Reglamentas, turi atitikti keturias sąlygas, tai yra turi būti kolektyvinės bylos, pagrįstos 
skolininko nemokumu, kuris apima bent jau dalinį pastarojo teisės į turtą netekimą, ir dėl to 
yra paskiriamas likvidatorius. Pagal Reglamento 3 straipsnį iškelti bankroto bylą turi 
jurisdikciją teismai tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių 
interesų vieta, kuria preziumuojama esant registruotos buveinės vietą. Reglamento 4 
straipsnyje reglamentuojami taikytinos teisės klausimai pažymint, jog bankroto byloms ir jų 
pasekmėms, inter alia nemokumo kriterijų nustatymui taikoma valstybės narės, kurios 
teritorijoje iškelta tokia byla, teisė. Bankroto (nemokumo) sąlygas nustato valstybės, kurioje 

                                                 
82 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje 2-931-516/2016. 
83 FABĮ 20 str. 1, 4 d.; CPK 149 str. 
84 Bankrotas Airija, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-02-02]. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/civiljus-
tice/bankruptcy/bankruptcy_ire_lt.htm. 
85 United states courts, [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018-02-25]. Prieiga per internetą: http://www.uscourts.gov/Fe-
deralCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/DischargeInBankruptcy.aspx. 
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keliama bankroto byla, teisė. Minėtą Reglamentą turi teisę aiškinti Europos Teisingumo 
Teismas86.  

Europos Teisingumo Teismas 2006 m. sausio 17 d. sprendimu, priimtu byloje  
Nr. C-1/0487 pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą byloje, išaiškino, kad ,,2000 m. 
gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų 3 straipsnio 1 dalis 
turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių 
turtinių interesų centras tuo metu, kai skolininkas pateikia prašymą pradėti bankroto bylą, 
teismas išlaiko jurisdikciją pradėti minėtą procedūrą, kai skolininkas po prašymo pateikimo, 
bet prieš pradedant nagrinėti bylą perkelia savo pagrindinių turtinių interesų centrą į kitos 
valstybės narės teritoriją“.  

Europos Teisingumo Teismo priimtas sprendimas Interedil Srl byloje88 pateikė 
atsakymus į kelis pagrindinius klausimus pagrindinių turtinių interesų vietos aiškinimo 
srityje. Pastarajame sprendime buvo konstatuota, kokiems kriterijams turi būti suteikiama 
pirmenybė nustatant pagrindinių turtinių interesų vietą. Remdamasis generalinės advokatės 
J. Kokott išvada, Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad Reglamento 3 straipsnio 1 dalies 
antrame sakinyje numatyta registruotos buveinės prezumpcija ir nuoroda šio Reglamento 13 
konstatuojamosios dalies formuluotėje į turtinių interesų administravimo vietą išreiškia  
Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo norą suteikti pirmenybę bendrovės centrinės 
administracijos vietai, kaip jurisdikcijos nustatymo kriterijui. Šios bylos faktinės aplinkybės: 
Italijos bendrovė Interedil Srl 2001 m. iš Italijos į Angliją perkėlė savo registruotą buveinę. 
Vėliau Interedil Srl trečiajai šaliai pardavė savo verslą ir buvo išbraukta iš Anglijos įmonių 
registro, tačiau Italijoje dar buvo likęs nekilnojamasis turtas, galiojo dviejų viešbučių 
kompleksų nuomos sutartis bei sutartis su banku. Į Italijos teismą (Tribunale di Bari) kreipėsi 
Interedil kreditorius su prašymu iškelti Interedil bankroto bylą. Interedil Srl užginčijo šio 
teismo jurisdikciją, motyvuodama tuo, kad, perkėlus jos registruotą buveinę į Angliją, tik 
šios valstybės narės teismai turi jurisdikciją iškelti bankroto bylą. Interedil Srl kreipėsi į 
Italijos aukščiausiąjį teismą89 su prašymu kreiptis į ETT dėl prejudicinio sprendimo, tačiau 
Italijos aukščiausiasis teismas nesikreipė, nusprendęs, kad Italijos teismai turi tarptautinę 
jurisdikciją iškelti bankroto bylą. Tuo tarpu žemesnės instancijos teismas (Tribunale di 
Bari), abejodamas dėl tokio Corte suprema di cassazione sprendimo, kreipėsi į ETT su 
prašymu priimti prejudicinį sprendimą ir pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su 
pagrindinių turtinių interesų vietos nustatymu90. 

Europos Teisingumo Teismas rėmėsi Eurofoods FSC Limited sprendime pateiktais 
išaiškinimais, kad pagrindinių turtinių interesų vieta nustatoma, remiantis objektyviais 
kriterijais, kuriuos gali patikrinti trečiosios šalys, kad būtų užtikrintas teisinis saugumas, 
susiję su turinčio jurisdikciją iškelti pagrindinę bankroto bylą teismo nustatymu91. 

2006 m. sausio 17 d. Europos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo Susanne 
Staubitz-Schreiber byloje92 valstybių narių teismai skirtingai aiškino šį momentą: 
                                                 
86 Europos Sąjungos tarybos 9 reglamentas (EB) Nr. 2004 m. gegužės 1 d. Reglamente. 
87 Europos Teisingumo Teismas 2006 m. sausio 17 d. sprendimu, priimtu byloje Nr. C-1/04. 
88 Europos Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimas byloje C-396/09 Interedil Srl (in liquidation) v. 
Fallimento Interedil Srl and another [2011] ECR I-0000.  
89 Corte suprema di cassazione. 
90 Europos Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimas byloje C-396/09 Interedil Srl (in liquidation) 
v. Fallimento Interedil Srl and another [2011] ECR I-0000. 
91 Gosling, J., Jones, T., (2016), The Shipping Law Review, Great Britain Law Business Research Ltd, p. 345. 
92 Europos Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 17 d. sprendimas byloje C-1/04 Susanne StaubitzSchreiber [2006] 
ECR I-0701. 
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pavyzdžiui, Shierson v. Vlieland-Boddy byloje Anglijos pirmosios instancijos teismas kons-
tatavo, kad nustatant skolininko pagrindinių turtinių interesų vietą reikia vertinti aplinkybes, 
kurios egzistavo prašymo iškelti bankroto bylą momentu.  

Apibendrinant galima teigti, jog užsienio šalių teismų praktika suformavo tam tikras 
fizinių asmenų pagrindinių turtinių interesų vietos nustatymo taisykles. Pagal nusistovėjusią 
teismų praktiką kiekvienam skolininkui turi būti atskirai nustatomas jurisdikciją turintis 
teismas įvertinant kiekvieno fizinio asmens pagrindinių turtinių interesų vietą. Nustatant 
pagrindinių turtinių interesų vietą nepakanka paneigti prezumpcijos, pagal kurią pagrindinių 
turtinių interesų vietą yra to fizinio asmens registruotos buveinės vietoje.  
 

Išvados 
 

1. Fizinio asmens bankroto procesas skirtas nemokių, bet sąžiningai tokiais tapusių 
asmenų mokumui atkurti. 

2. Fizinis asmuo, siekiantis iškelti bankroto bylą, turi būti nemokus. Asmens 
nemokumo būklė konstatuojama, nustačius tris sąlygas: 1) skolų suma turi viršyti 25 MMA;  
2) šių skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę; ir 3) nėra galimybės šias skolas padengti iš 
turimo turto ar gaunamų pajamų. Jeigu teismas nenustato šių sąlygų viseto, negalima 
konstatuoti, kad asmuo yra nemokus. 

3. Pagal Lietuvoje pasirinktą fizinio asmens teisinio reglamentavimo būdą fizinio 
asmens bankroto proceso dalyviams suteikiamos ne tik teisės, bet ir kartu nustatomos 
pareigos. Pagal fizinio asmens bankroto įstatymą fizinio asmens bankroto pagrindinė 
paskirtis yra atkurti fizinio asmens mokumą jam iškeliant bankroto bylą. Bankroto bylos 
iškėlimo atveju nustatomos ir fizinio asmens prievolės, o tuo pačiu fizinis asmuo įgyja tam 
tikrų privilegijų, kurių neturėjo anksčiau. 

4. Aktualiausi ir bene dažniausi Lietuvos teismuose nagrinėjami klausimai yra dėl 
fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygų ir nemokaus fizinio asmens mokumo 
atkūrimo plano patvirtinimas. 

5. Užsienio šalių teismų praktika suformavo tam tikras fizinių asmenų pagrindinių 
turtinių interesų vietos nustatymo taisykles. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką 
kiekvienam skolininkui turi būti atskirai nustatomas jurisdikciją turintis teismas įvertinant 
kiekvieno fizinio asmens pagrindinių turtinių interesų vietą. 
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Analysis of Physical Persons’ Bankruptcy Problems in the Practice of Justice 
 

Summary 
 

Bankruptcy of a natural person is a legal procedure by which a debtor declares his 
inability to repay debts. The obligatory condition for publication of a bankruptcy is a person's 
insolvency, i.e. failure to fulfill its obligations. The process of bankruptcy of a natural person 
is intended to restore the solvency of insolvent but honest persons. When a natural person 
becomes insolvent, a specific legal relationship arises between him and his creditors. If a 
natural person cannot perform debt obligations, both the debtor and his creditors are faced 
with certain problems that are solved by restoring the debtor's solvency and fulfilling as 
much of the creditors' claims as possible. The most relevant and probably the most frequent 
issues in the courts of Lithuania are the approval of the conditions for instituting bankruptcy 
of a natural person and the plan for the recovery of insolvent physical person's solvency. 

The jurisprudence of foreign countries has formed certain rules for determining the 
place of physical interests of the main interests of property interests. According to settled 
case-law, a court having jurisdiction must be individually determined for each debtor, taking 
into account the place of the main physical assets of each natural person. 

Keywords: natural person, bankruptcy of natural persons, insolvency, natural  
person bankruptcy procedures, debtor, debt.  
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Waste management and the legal use of the subject is extremely topical and, increasingly, its 
emphasis on preparing more skilled professionals to deal with problems arising from it. 

Legal waste regulation is a topical issue in the current legal system and Member States are 
responsible for implementing EMAS (European Community Environmental Management and Audit 
Scheme) in their countries and must provide the Commission with information on the progress of the 
implementation of the scheme. They establish and supervise the Competent Bodies and Accreditation 
Bodies, make recommendations on the suspension and cancellation of registration of organizations. 

Material legal disputes in the field of waste legal regulation arise as a result of damage and 
indemnification, non-compliance with administrative procedures, non-payment of taxes and fees. 

Keywords: waste, legal waste regulation, waste management. 
 

Introduction 
 

Rational waste management and utilization as well as the appropriate legal 
regulation in this area is one of the most important and strategic priorities of the State. The 
volume of waste and problems caused by it is constantly increasing. This has forced the EU 
to pay attention to the regulation of waste management, which is part of the EU's 
environmental policy.  

Legal regulation of waste is a particularly relevant question in the current legal 
framework and countries-members are responsible for the EMAS (European Community 
eco-management and audit scheme) (Engl. Environmental Management and Audit Scheme) 
in their respective countries and shall provide the Commission with information on the 
progress of the implementation of the scheme. They shall establish and maintain competent 
bodies and accreditation bodies, shall draw up guidance on the suspension and cancellation 
on the registration of the organizations. 

Waste management and the legal use of the subject is extremely topical and, 
increasingly, its emphasis on preparing more skilled professionals to deal with problems 
arising from it. Lithuanian legal problems relating to the harmonisation of the legal 
regulation of waste management has been dealt with by Prof. E. Monkevičius (2012), M. 
Vasiliauskas (2010), R. Ragulskytė-M (2005), V. Podgaiskytė (2012), R. Minalga (2010), 
A. Bakas (2006) and so on. 

The object of the work - the legal regulation of waste management.  
The purpose of the work - analysis of the legal principles of waste management.  
Tasks of the article:  
1. The waste management concept and legislation; 
2.  Examine the legal regulation of waste management;  
3.  Examine the legal problems of waste regulating judicial practice. 
The methods of work. Descriptive work,  analysis of scientific literature, 

documentation, analysis of legislation and comparative methods. 
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The concept of waste management and waste management legal framework 
 

In accordance with the opinion of Vasiliauskas, waste can be considered only in the 
context of waste materials, which are the current holder is worthless and should be seen in 
the specific the current value of the person and the material ratio (Vasiliauskas, 2010).  

The law on waste management wastes is defined as: "any substance and objects 
which the holder discards, wants to get rid of or is required to discard and which belong to 
the categories of waste referred to in annex 1 of the Act, and in the environment Ministry-
approved list of wastes "(waste from the Republic of Lithuania, 2003).  

The concept of waste does not have to be seen as excluding substances and objects 
which can be economically used repeatedly (judgment in case C-359/88..., 1990).  

The concept of waste, as well as in 2006 on April 5 (d). European Parliament and 
Council Directive 2006/12/EC on waste (the waste directive) is the European Union's main 
instrument for regulating waste (European Parliament..., 2006). The preamble to the 
directive referred to in paragraph 2:  

The concept of waste includes any residues, by-products of the production of 
products or other substances resulting from a production process (case C-129/96..., 1997).  

D. Wilkinson describes waste as any personal items or materials that are owned by 
a person as having a negative or zero value (Wilkinson, 1999).  

The main political instruments at European Union level on the protection of the 
environment sector are the following: 

 -The Agreement on the European Constitution in the foreseeable entry into force on 
1 November 2006; the 6th Environment Action Programme 2002;  

-The EU Strategy for Sustainable Development and on the 2003 National Strategy 
for Sustainable Development adopted in Lithuania (lays down three basic elements, 
equivalent to the environment, economic and social development) (EU Sustainable 
Development Strategy, 2017). 

The EU's 6th Environment Action Programme identifies waste prevention and 
management as priority areas. The main aim of this programme is to make the economic 
growth lead to greater quantities of waste. With this program, the relevant documents, such 
as the integrated product policy, waste management and recovery strategy and resource 
management strategy contribute to this objective (Hansen; Leipprand, 2003). 

Waste management is governed by the Council Directive 75/442/EEC on waste 
issued on 15 July 1975, as amended by 1991 on March 18, Directive 91/156/EEC. Article 1 
of the directive within the meaning of point (a), the term "waste" shall mean any substance 
or object in the categories set out in annex, which the holder discards, intends or is required 
to discard. 

On 21 April 2004. European Parliament and Council Directive 2004/35/EC on 
environmental liability protection in order to avoid environmental damage and to correct it 
(the reward) is designed to create a system of responsibility for environmental protection in 
accordance with the polluter-pays principle " in order to avoid environmental damage and 
to correct (to compensate). The provisions of the directive are transposed into national 
legislation (Hansen, 2003).  

In the framework directive on waste (75/442/EEC) it is said that the most important 
objective is waste prevention and reduction. Also very important is the use or reuse of the 
waste material, which inevitably results in,use to generate energy. At least it is desirable that 
the waste is disposed of in a landfill (Community directive..., 2017).  
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Whereas  in the European Union the biggest part of the waste is still transported to 
landfills, the current objective of the European Union from 2005 until 2018 is to reduce the 
amount of waste which is finally disposed of from 20%  up to 50% in 2050, with particular 
emphasis on the reduction of the quantity of hazardous waste (a waste of the Community 
directive..., 2017).  

The waste management sector in the European Union legislation is divided into: 
- General, which shall specify the conditions applicable to all forms of waste and 

their management 
- Waste management facility, which establishes the requirements for the handling, 

removal plants 
- Waste streams, which establishes the requirements apply only to one or the other 

of the flow of waste, taking into account the specific requirements of their management; 
- The European Community of shipments of waste within, into and out of its 

maintenance and control. Currently, the Republic of Lithuania of waste management 
legislation in the European Union, the legal basis for the waste sector can be divided into the 
following groups: 

1. Legislation concerning waste management general requirements; 
2. Legislation, which lays down the requirements for the disposal of waste and;  
3.  Legislation, which provide for the requirements of individual waste streams. 
 

General waste management legislation 
 

The law on environmental protection defines the basic legal principles for 
environmental management in Lithuania. Waste management as one of the areas of 
environmental management, as well as regulated by this Act. This law provided for in article 
23 in its 131st that persons required to comply with the laws of the Republic of Lithuania 
and other legal acts of the waste management requirements laid down in. Costs of waste 
management shall be borne by the polluter (Staniškis, 2004). 

The waste management rules (the Minister of the Environment of the Republic of 
Lithuania, 1999) to provide for three levels of waste management plans: national, regional 
and local authorities. The waste management plans required in order to achieve the following 
main objectives: 

1. Wastes to be treated in accordance with the principle of hierarchy;  
2. Waste must be recycled or disposed of in such a way that does not endanger 

human health and the environment; 
3. Waste shall be equipped, in the light of the best available techniques, excessive 

costs, exempting an integrated and adequate network of disposal installations. 
The waste management rules require that undertakings whose activities produce 

waste, to draw up the waste management plans and natural resource savings and waste 
reduction plans. 

In accordance with the National strategic plan for the management of waste, in order 
to improve the efficiency of waste management systems, it is recommended that local 
authorities together  create regional waste management systems. 

In order to make the new waste management system to function smoothly, it is 
important to ensure the quality of service in the public management of municipal waste, 
waste handling, a rational organized registration and authorization for use of natural 
resources system and ensure that the waste management measures are used on the technical 
and environmental level. 
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The municipal authorities may enforce any rights, duties and responsibilities in the 
area of waste management in municipalities or making use of the possibilities of cooperation, 
the establishment of regional waste management systems. These systems are designed to 
manage municipal waste, to properly remove them, however, can be adapted to the 
production and processing of waste flows (the Government of the Republic of Lithuania, 
2002).  

Order of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania "on the 
environmental requirements for waste incineration (Minister for the environment, the 
Republic of Lithuania. 2002)." From 2005-12-28 this is the main document of the Republic 
of Lithuania, which must be taken into account in the analysis of potential environmental 
aspect of municipal waste incineration. 

Legislation concerning the handling of individual waste streams. The law on 
packaging and packaging waste (packaging of the Republic of Lithuania, 2001) to determine 
the General Republic of Lithuania, the Republic of Lithuania produced and imported in the 
packaging and packaging waste, labeling, accounting, the collection of usage requirements 
for packaging and packaging waste in order to avoid negative environmental impacts and 
human health, as well as manufacturers, importers, dealers, consumers, users, waste products 
in the context of the rights and responsibilities of the management of packaging and 
packaging waste. The Act also provides packaging and packaging waste management 
priorities: prevention measures to reduce the generation of packaging waste; reusing 
packaging; recycling of packaging waste and the use of them to generate energy and safe 
disposal of generated packaging waste that does not endanger the environment and human 
health. The law provides that the packaging must be manufactured in accordance with the 
requirements set out and maintained in accordance with the polluter-pays principle ". 
Liability of the financial liability of the producer are not limited to, i.e., the cost of recovery 
of packaging waste. Manufacturers can use the municipal authorities organized a waste 
management systems or create packages and their waste management system, assuming 
responsibility for the fulfillment of the tasks laid down in, and to reduce the costs of waste 
management. For packaging waste management system is cost effective, article 8 of the Act 
lays down the obligation on sellers to collect packaging and waste disposal. 

The legislation governing the management of specific waste streams include the 
management of spent batteries and accumulators (Minister of the environment of the 
Republic of Lithuania, 2002), which transposed the directive on batteries and accumulators 
(91/157 the requirements of the inspections) on waste batteries and accumulators collection, 
transportation and disposal. 

According to the requirements of the Electricity and Electronic Equipment and its 
Waste Management Regulations (Minister of Environment of the Republic of Lithuania ..., 
2005), manufacturers and importers of electrical and electronic equipment must mark the 
electrical and electronic equipment placed on the Lithuanian market and provide information 
to the managers of waste electrical and electronic equipment and this equipment users. 
Manufacturers and importers are required to register and submit a document proving that the 
management of their electrical and electronic equipment waste will be financed in 
accordance with the procedure established by the Regulations for the Registration of 
Producers and Importers (Order of the Minister of the Environment of the Republic of 
Lithuania, ... of 17 November 2005). The procedures for the establishment and execution of 
such documents, the tasks for the management of waste electrical and electronic equipment 
in 20062007, as well as the fees for setting the "guarantee" amount were established by the 
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Government of the Republic of Lithuania in 2006. January 19 Resolution No. 61 "On 
Approval of the Rules for the Collection, Use and Repayment of Funds Received under 
These Agreements" by the Bank's guarantee, suretyship agreement and other agreements 
proving the financing of the management of waste electrical and electronic equipment waste 
(Staniškis, 2004). 

Considering the main legislation on waste management and regional waste 
management systems, the main disadvantages of legal regulation can be identified: 

1. The law does not specify the concept of a regional waste management system, 
the form, functions and competence of the establishment and management; 

2. There are no specific legislative acts that would regulate the activities of the 
regional waste management centers; 

3. In certain cases, regional authorities may not be able to co-operate or perform 
certain tasks, due to limitations of law. This would happen, for example, if several unified 
municipalities decide to divide work according to principles contrary to EU procurement 
requirements. 

 

Waste Management Problems in the Practice of Lithuanian Courts  
 

In the process of legal regulation and prevention of waste management, the courts 
play an important role.  Courts are being consulted about various legal issues related to waste 
management.   Litigation and problems arise from various administrative procedures relating 
to the disposal and management of waste. For example, the Supreme Court of Lithuania 
examined civil case No. 3K-3-60-378 / 2015 (S) on the award of public procurement 
contracts and the abolition of decisions of the Public Procurement Commission and the 
termination of public procurement procedures (Supreme Court of Lithuania ..., 2015). The 
claimant A limited liability company „Švarinta“ appealed to the court requesting the 
annulment of the defendant's decision of the Šiauliai City Municipality Administration in 
2013. September 18 a decision refusing to examine her claim; To accept the open tender 
procedure "Purchase of municipal waste collection in the territory of Šiauliai city 
municipality and transportation to the places of their removal", clause 14, Annex No. 1 part 
of the supplier's tender form for the price, the provisions of clause 1.9 of the Technical 
Specification which are in conflict with the imperative principles of public procurement and 
the purpose of the purchase; to cancel all decisions of the procurement commission of the 
procuring organization, adopted after the deadline for the submission of tenders (Supreme 
Court of Lithuania ..., 2015). The main object of the disagreement between the parties is the 
application of the terms of the contest clause.  

By far the most, litigation between the parties arises because of the damage done to 
the environment. Supreme Court of Lithuania investigated civil case No. 3K-3-433 / 2008, 
in which there was a dispute over the interpretation and application of the substantive law 
governing classification of unsorted scrap and civil liability for damage caused by the 
environment. The applicant submitted that, in 2006, January 9 found that the defendant, 
unregistered in the absence of a permit issued in accordance with the established procedure, 
violated environmental requirements unlawfully brought 15 unshipped scrap waste from 
trucks, which was spilled on a site owned by the company and thus contaminated the ground.  
According to the petitioner, these actions of the defendant violated Paragraph 1 of Article 
19 of the Law on Environmental Protection, Item 3 of Article 4 of the Law on Waste 
Management, Item 1 of Article 8, Item 1 of Article 10, Item 2 of Article 11 of the Law on 
Environmental Protection, December 30 Order No Item 8 of the Waste Management 
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Regulations approved 722. The Vilnius Regional Administrative Court overturned the 
Vilnius Regional Environmental Protection Department in 2006. July 31 the decision to 
impose an administrative fine and terminated the case, since more than six months have 
elapsed since the day of the violation until the day of adoption of the ruling. The claimant 
calculated the amount of compensation for damage caused to the environment in accordance 
with the Minister of Environment of 2005. October 3 Order No D1-476 amended the 
methodology for calculating the damages caused to the environment and asked the court to 
order the defendant to reimburse 236 632,65 Lt the damages caused to the natural 
environment by the defendant (Lithuanian Supreme Court ..., 2008).  

The experience of case-law shows that the amount of damage, calculated on the basis 
of the initial composition of the waste deposited, is inaccurately calculated, such calculations 
do not correspond to the level of actual damage, and therefore to the regulatory framework. 
In addition, the Supreme Court of Lithuania, when interpreting the procedure for 
determining the amount of damage to nature, indicated that the institutions cannot rely solely 
on facts established by a decision of the administrative authority (Supreme Court of 
Lithuania.., 2006).  

In the present case, the plaintiff, referring to the court, indicated that the defendant 
had caused environmental damage - contaminated the earth's surface. Article 1 (c) of the 
Directive states that damage to land is any contamination of the land which poses a 
significant risk that human health may be adversely affected by direct or indirect use of 
substances, preparations, organisms or microorganisms on, on or after it (Lithuanian 
Supreme Court. .., 2008).  

According to Paragraph 2 of Article 37 of the Code of Administrative Offenses of 
the Republic of Lithuania, the issue of compensation for damage caused to the environment 
shall be dealt with not in administrative proceedings, but in accordance with the procedure 
established by the rules of civil procedure.  

In the case-law of the Cassation it has been held that the amount of damage specified 
in the ruling passed in the case of an administrative violation of law cannot have a prejudicial 
effect in the course of a civil dispute over compensation for environmental damage in a civil 
case. Such a ruling shall be evaluated as a written proof together with other evidence in civil 
case by assessing the evidence (Lithuanian Supreme Court ..., 2006). 

In another case of the Klaipėda Regional Administrative Court, no. N-62-941-12 
Klaipėda City Agency 2010 Klaipėda Regional Environmental Protection Department July 
19 by A. Č. Having been found guilty of committing an offense prescribed in Paragraph 512 
(2) of the Code of Administrative Offenses of the Republic of Lithuania (hereinafter referred 
to as the ATPC) by imposing a fine of 3000 Lt for this. 

The resolution states that the fine imposed on A Č., Director of A limited liability 
company Femira, is for the fact that, as it turned out in 2010, On 17 May 2010, he did not 
ensure that A limited liability company performing its activities in 2010, Klaipėda, in 
violation of the requirements of Paragraph 1 of Article 6 of the Waste Management Act, 
would be responsible for the integrated pollution prevention and control (hereinafter IPPC) 
permits for waste management activities in the territory of the Republic of Lithuania (data 
not sensitive) in January-June. 

Frequently the courts are also being sued for the recovery of an unpaid local toll for 
the collection and management of municipal waste. For example, in Kaunas District 
Administrative Court, no. I-1238-406 / 12 Applicant A limited liability company Alytus 
Regional Waste Management Center 2012 m. March 12 with the complaint (ad m. case No. 
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Iv-742-406 / 2012 bl 5-8) appealed to the Kaunas Regional Administrative Court, requesting 
the defendant to order SOM 596.00 Lt from the defendant to pay an unpaid local fee for the 
collection and management of municipal waste (Kaunas District Administrative ... 2012). 

In the individual case before the court in question, the defendant S.O.M. applied to 
the court for a regulatory administrative act - Lazdijai District Municipal Council, November 
27 Decision No 5TS-217 approved Lazdijai district municipality local tax for the 
investigation of the legality of the provisions regarding the collection of municipal waste 
from waste holders and waste, asking whether these provisions to the extent that it does not 
allow the holder of waste to pay a local fee according to the declared amount of waste 
complies with the requirements of the Law on Public Administration Article 3 (3), t. y the 
principle of proportionality; and secondly, whether Paragraph 3 of the Staff Regulations ... 
to municipal waste holders and payers; all natural persons, legal persons who have real estate 
in the territory of the municipality ... are not in conflict with Paragraph 11 of Article 2 of the 
Law of the Republic of Lithuania on Waste Management, the European Parliament and 
Council of 2006 April 5 directive no. Article 1 (C) of Directive 2006/12 / EC "On Waste" 
and the Minister of Environment of the Republic of Lithuania in 1999. July 14 order no. 217 
"On the approval of the waste management rules for the concepts referred to in point 3" 
producer "and" holder "(Kaunas Regional Administrative ..., 2012). 

The "polluter pays" principle introduced by the Waste Management Act (Article 32 
(1)), which has been transposed into the national legal system in the context of the 
implementation of European Union legislation, and the term "holder of waste", which is 
interpreted uniformly in all Member States (Directive 2006/12 / EC, paragraph 3, Article 1 
(1) (c)) does not automatically preclude the imposition of such a local toll, the amount of 
which would be calculated not according to the amount actually generated and transferred 
for the management of the waste, but, in the case under consideration, according to the real 
estate area available, the College concludes that the disputed The provisions to the extent 
that it does not provide for the possibility for waste owners to pay the local fee according to 
the amount of declared waste is not in conflict with the polluter pays principle enshrined in 
Paragraph 1 of Article 32 of the Waste Management Law. 

 

Conclusions 
 

1. There is no common sense in law science as what waste is to be considered. 
Although the concept of waste in European Union law is well-established and widely 
interpreted by the European Court of Justice, it is often criticized by legal scholars: one is 
due to lack of environmental protection, others because of excessive and rigorous regulation. 

2. Legal waste regulation is a topical issue in the current legal system and Member 
States are responsible for implementing EMAS (European Community Environmental  
Management and Audit Scheme) in their countries and must provide the Commission with 
information on the progress of the implementation of the scheme. They establish and 
supervise the Competent Bodies and Accreditation Bodies, make recommendations on the 
suspension and cancellation of registration of organizations. 

3. EU waste management is quite widespread - virtually all types of waste are subject 
to the requirements that Member States have to meet in order to manage them. EU waste 
management legislation can be divided into general legislation on waste management 
facilities and specific waste streams. The EU waste management framework is based on the 
Waste Framework Directive (2008/98 / EC), which sets out the key waste management 
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objectives and principles. The key objectives of EU waste management are to avoid waste 
generation and to promote their recycling and re-use. 

4. The legal framework for waste management in Lithuania has been developed in 
accordance with EU waste legislation. Lithuanian waste management legislation was created 
by transposing EU directives, regulations and decisions into Lithuanian legal system. The 
main legal act for waste management in Lithuania is the Waste Management Act, which 
transposes the main provisions of the General Waste Framework Directive (2008/98 / EC). 

5. Material legal disputes in the field of waste legal regulation arise as a result of 
damage and indemnification, non-compliance with administrative procedures, non-payment 
of taxes and fees. 
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Dalia Perkumienė, Antonio Silva 
 

Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas 
 

Santrauka 
 

Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas yra itin aktualus ir vis labiau pabrėžiamas 
kvalifikuotų specialistų klausimas siekiant spręsti su atliekų tvarkymu susijusias problemas. 

Nors atliekų sąvoka Europos Sąjungos teisėje yra nusistovėjusi ir plačiai 
interpretuojama Europos Teisingumo Teisme, ją dažnai kritikuoja teisininkai: dėl aplinkos 
apsaugos stokos bei pernelyg griežto reguliavimo. 

Teisinis atliekų tvarkymas yra aktuali problema dabartinėje teisinėje sistemoje, o 
valstybės narės yra atsakingos už EMAS (Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistemos) įgyvendinimą savo šalyse ir turi pateikti Komisijai informaciją apie 
schemos įgyvendinimo pažangą. Jie steigia ir prižiūri kompetentingas įstaigas ir 
akreditavimo įstaigas, teikia rekomendacijas dėl organizacijų registracijos sustabdymo ir 
atšaukimo. 

Materialūs teisiniai ginčai atliekų teisinio reguliavimo srityje kyla dėl žalos ir 
atlyginimo, administracinių procedūrų nesilaikymo, mokesčių ir rinkliavų nemokėjimo. 

Raktiniai žodžiai: atliekos, teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas, atliekų 
tvarkymas. 
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KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
SPRENDINIŲ PALYGINIMAS  
 
Vilma Šalkauskienė1,2, Daiva Gudritienė1,2, Edita Abalikštienė1,  
Eugenijus Jogminas2  
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
2Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

Straipsnyje taikyti literatūros šaltinių analizės, kartografinės medžiagos analizės bei 
duomenų palyginimo bei apibendrinimo metodai. 

Analizuojant kartografinę medžiagą ir atliekant kadastrinius matavimus susidurta su 
problema, kad didžioji dalis žemės sklypų, ypač didžiuosiuose miestuose, buvo išmatuoti naudojant 
vietinę koordinačių sistemą, o ne LKS-94. Atlikus kadastrinius žemės sklypų matavimus ir juos 
palyginus su parengtais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta, kad didžiausi nesutapimai yra 
ploto ir koordinačių. Didžiausias ploto nesutapimas buvo apie 600 m2. Linijų ilgių nesutapimas 
vyravo nuo 1,78 m iki 4,62 m ir daugiau. Iš analizuotų žemės sklypų 2 žemės sklypų savininkai, 
nustačius didelius neatitikimus, atsisakė kadastrinių matavimų įteisimo ir buvo nuspręsta sklypus 
perprojektuoti. Atlikus pasirinktų žemės sklypų analizę, galima teigti, kad dažniausios problemos 
atliekant kadastrinius matavimus teritorijų planavimo dokumentų pagrindu būna dėl nekokybiško 
projektavimo. 

Raktažodžiai: Detalieji planai, teritorijų planavimo dokumentai, žemės sklypo planas, 
kadastriniai matavimai. 
 

Įvadas 
 

Pastaruoju metu žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai yra labai 
svarbūs, nes susiję su teritorijų planavimu, geodezijos ir ŽIS sparčiu vystymusi (Tuul, 2012). 
Kadastriniai matavimai tampa viena prioritetinių valstybės sričių. ŽIS pagrindas yra 
vieninga erdvinė sistema, siejanti duomenų tiekėjus bei gavėjus, kuriai labia svarbus 
duomenų tikslumas (Ciparisse, 2003). Skaitmeniniu būdu sudaryti matavimo duomenys yra 
dalis socialinių-ekonominių reformų, kurios sukuria atitinkamą oficialią aplinką šiuolaikinių 
technologijų taikymui bei plėtojimui ir kitose užsienio valstybėse (Sounders, Cufler, 1993). 
Kadastrinių matavimų organizavimas yra viena iš valstybės funkcijų, kurių reglamentavimu 
ir vykdymu rūpinasi įvairios valdžios institucijos. Vertinant kadastrinių matavimų svarbą, 
siekiant darbų efektyvumo svarbu nustatyti veiksnius, kurie lemia matavimo darbų 
efektyvumą, numatyti priemones galinčias padėti spręsti iki šiol šioje veiklos srityje esančias 
problemas. Siekiant tai atlikti būtina analizuoti teritorijų planavimo dokumentų spragas, 
konkrečius kadastrinių matavimų duomenų neatitikimus teritorijų planavimo dokumentams. 
Pasirinkta tema labai aktuali, nes analizuojant konkrečius pavyzdžius galima atskleisti 
kadastrinių matavimų bei dokumentų rengimo problemas. Temos aktualumą atskleidžia ir 
tai, kad ši tema yra gvildenama ir Lietuvos bei užsienio moksliniuose straipsniuose 
(Unikienė ir kt., 2016; Aleknavičius, 2012; Aleknavičius, 2011). Pasirinktos temos 
aktualumą taip pat galima pagrįsti ir tuo, kad matininkai, atlikdami žemės sklypų 
kadastrinius matavimus, tiems sklypams, kuriems yra parengti patvirtinti teritorijų 
planavimo dokumentai, turi jais vadovautis.  

Tyrimo objektas – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų 
parengti teritorijų planavimo dokumentai ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos. 

Straipsnio tikslas yra įvertinti analizuojamų žemės sklypų kadastrinių matavimų 
probleminius aspektus lyginant su patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais. 
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Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: išanalizuoti tiriamų žemės sklypų parengtus ir 
patvirtintus detaliuosius planus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; 
nustatyti neatitikimus tarp teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir žemės sklypų 
kadastrinių matavimų. 
 

Tyrimo metodika 
 

Straipsnyje analizuoti statistiniai ir kartografiniai duomenys, atlikta kartografinės 
medžiagos analizė.  Taip pat analizuoti detalieji žemės sklypų planai ir žemės sklypo 
formavimo – pertvarkymo projektai, kurie yra pateikti Rokiškio rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje. Šiuos detaliuosius planus ir formavimo – pertvarkymo projektus, 
kaip teritorijų planavimo dokumentą, naudoja ir matininkai, atlikdami suformuotų žemės 
sklypų kadastrinius matavimus. Kadangi šie teritorijų planavimo dokumentai yra viešai 
prieinami, todėl straipsnyje jie pateikti paveikslų forma nenaikinant derinimo ir tvirtinimo 
parašų bei antspaudų. Tyrimui atlikti taip pat buvo naudoti analizuojamų žemės sklypų 
preliminarių matavimų planai, žemėtvarkos projekto planas, ŽPDRIS informacinėje 
sistemoje pateikti planai bei kita reikalinga informacija, ortofotografinis žemėlapis, 
statistiniai tiriamojo rajono duomenys, žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenys. 
Analizuojamų žemės sklypų kadastriniai matavimai buvo atliekami su tacheometru Trimble 
M3, GPS Trimble R4 ir kt. Matavimų duomenys apdoroti kompiuterinėmis programomis 
“Bentley MicroStation”,  
“Autodesk TrueView” „GeoMap“, „Byla“, informacinė sistema „Geomatininkas“.   
 

Rezultatai 
 

Planuojant  ir projektuojant dažnai susiduriama su anksčiau susiklosčiusių žemės 
sklypų struktūra, kuri yra problematiška naujoms teritorijoms formuoti. Viena pagrindinių 
priemonių tokiai struktūrai pertvarkyti yra bendrieji bei detalieji planai. Bendraisiais, 
detaliaisiais planais žemės sklypų struktūra pertvarkoma numatant statybines, viešąsias 
teritorijas, nustatant naujas žemės sklypų naudojimo paskirtis, jų atskiras dalis paskirstant į 
skirtingas funkcines zonas, numatant statybines teritorijas, rezervuojant teritorijas 
visuomenės poreikiams ar pan. Detalieji planai yra įrankis suformuojant atskirus žemės 
sklypus, išskiriant visuomenės poreikiams reikalingų teritorijų žemės sklypus, numatant 
teritorijos naudojimo bei tvarkymo režimus ir pan. (Ramanauskas ir kt., 2011). 

Atliekant kadastrinius matavimus ar tikslinant žemės sklypų kadastro duomenis 
svarbiausias kvalifikuotų  specialistų –  matininkų uždavinys  yra  vadovautis  galiojančiais  
teisės  aktais  ir  jų papildymais. Matininkai, atlikdami kadastrinius matavimus, naudojasi ir 
pradine, papildoma medžiaga. Analizuojant papildomą medžiagą ir atliekant kadastrinius 
matavimus susidurta su problema, kad nemaža dalis žemės sklypų buvo išmatuoti naudojant 
vietinę koordinačių sistemą, t. y. ne LKS-94 koordinačių sistemoje.  
 Analizei pasirinktas žemės sklypas, esantis Nevierių kaime, kuriame  yra kapinės. Šis 
žemės sklypas yra suformuotas, kaip kitos paskirties žemės sklypas. Atliekant matavimus 
buvo analizuojamas esamų kapinių žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, 
Kamajų seniūnijoje, Nevierių kaime suformavimo detalusis planas. Atliekant detaliojo plano 
ir vietovės situacijos apžiūrą nustatyta, kad projektuojant žemės sklypo ribos pririštos prie 
esamos kapinių tvoros neįvertinant kapinių teritorijai priklausančio šlaito. Atliekant žemės 
sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyti ploto ir koordinačių pasikeitimai lyginant su 
detaliuoju planu. Detaliajame plane šio analizuojamo žemės sklypo plotas yra 1073 m2. 
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Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypo plotas yra 1273 m2, t. y. net 200 m2 didesnis  
(1 pav.).  

 
 

1 pav. Kapinių teritorijos žemės sklypo plano ir detaliojo plano ištraukos 
Fig. 1. Cemetery land plan and detailed plan excerpt 

 
 Atliekant kadastrinius matavimus gautas didesnis žemės sklypo plotas, todėl pakito 
posūkio taškų vietos ir gautos taškų koordinatės nesutapo žemės sklypo plane ir detaliajame 
plane. 
 Analizuojant žemės sklypą, esantį Aukštaičių g.1, Kalvių k., Kamajų sen. taip pat 
gauti nesutapimai. Šis suformuotas žemės sklypas yra kitos paskirties, pagal naudojimo būdą 
jis priskiriamas visuomeninės paskirties teritorijoms, o pagal pobūdį – mokslo, kultūros, 
sporto ir gydymo pastatų statybos vietoms. Analizuojamas žemės sklypas yra suformuotas 
rengiant detalųjį planą (2 pav.). 
 

 
 

2 pav. Žemės sklypo detalusis ir žemės sklypo planas 
Fig. 2. Plot of land and detailed plan 

 
 Šio suformuoto žemės sklypo padėtis koordinačių sistemoje neatitinka realios 
situacijos, nes detaliajame plane projektuojant žemės sklypą neatsižvelgta į sklypo ir gatvės 
ribas, taškuose 9, 10, 1–3 taškuose vykdytas pririšimas prie preliminariais matavimais 
išmatuoto žemės sklypo, o taškuose 3–6 prie geodeziškai išmatuoto, tačiau matavimai šio 
žemės sklypo vykdyti vietinėje sąlyginėje koordinačių sistemoje. Viename iš kampų 
nustatytas neatitikimas nuo realios situacijos net 4,7 m.  
 Dar vienas analizuojamas žemės sklypas, esantis Mindaugo g.18, Kalvių kaime taip 
pat yra kitos paskirties, pagal naudojimo būdą jis priskiriamas visuomeninės paskirties 
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teritorijoms, o pagal pobūdį – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo pastatų statybos vietoms. 
Tai vaikų darželio teritorija. Analizuojamas žemės sklypas yra suformuotas rengiant detalųjį 
planą. Šis žemės sklypas turi aiškias ribas, teritorija yra aptverta metaline tvora, kas aiškiai 
matosi kartografinėje medžiagoje (3 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 pav. Žemės sklypas detaliąjame plane (www.rokiskis.lt) ir ortofotografinėje medžiagoje 
(www.regia.lt) 

Fig. 3. Land in the detailed plan (www.rokiškis.lt) and orthophoto material  
(www.regia.lt) 

 
Nors sklypas turi aiškias ribas, tačiau suformuotas prisirišant prie preliminariais 

matavimais išmatuotų sklypų ribų. Toks žemės sklypo suprojektavimas pažeidžia 
kaimyninių žemės sklypų ribas ir net eina per pastatą. Neatitikimai buvo nustatyti tarp 2–4, 
5–7 ir 7–1 taškų. Taip pat šiame sklype nustatyti koordinačių ir ploto nesutapimai. Pagal 
detalųjį planą žemės sklypas turėtų būti 2756 m2, bet, atlikus kadastrinius matavimus, gautas 
plotas yra 2190 m2, t.y. 566 m2 mažesnis. 
 Taip pat buvo atliekami kadastriniai matavimai esamos miesto pirties teritorijoje, 
esančios Ežero g. 7, Obelių miestelyje. Pagal detalųjį planą šio suprojektuoto žemės sklypo 
plotas yra 712 m2. Ši projektuojama teritorija turi aiškias ribas, teritorija aptverta kapitaline 
tvora. Teritorijoje yra pirtis bei ūkinis pastatas, priklausantis tam pačiam kompleksui. 
Detaliajame plane suprojektuoto sklypo riba kerta statinius ir užima dalį Ežero gatvės. 
Iškilus tokiems nesutapimams užsakovas atsisakė kadastrinių matavimų įteisimo ir buvo 
nuspręsta sklypą perprojektuoti. Kol kas vyksta šio sklypo formavimo darbai, todėl 
kadastriniai matavimai dar nebuvo atliekami. 
 Dar vienas problematiškas žemės sklypas analizuotas L. Grigonio g., Sėlynės kaime. 
Šio žemės sklypo formavimo projektas buvo 5keltas ŽPDRIS sistemoje. Šis žemės sklypas 
buvo suformuotas prisirišant prie preliminariais matavimais pamatuoto žemės sklypo. 
Atliekant kadastrinius matavimus ir bylos formavimą paaiškėjo, kad žemės sklypo riba kerta 
inžinerinio statinio ribą. 
 Kaip pavyzdį galima paminėti, kad kitose savivaldybėse problemos yra labai 
panašios. Analizuojant kartografinę medžiagą sklypo formavimui Biržų mieste taip pat buvo 
aptiktas neatitikimas tarp sklypų realios ribos ir įbraižymo VĮ Registro centro sistemoje, 
sklypai geodeziškai išmatuoti KS42 koordinačių sistemoje. Projektavimo metu buvo 
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nuspręsta nesirišti prie įbraižytų ribų ir pranešti sklypo savininkui apie nustatytą neatitikimą 
ir informuoti, kad jų sklypų registravimo statusas VĮ „Registrų centras“ bus pasikeitęs. 
Problema atsirado pereinant prie kadastrines bylos formavimo, suformuoto sklypo riba kerta 
nekorektiškai suformuoto ir įregistruoto inžinerinio statinio ribą -  kuri suformuota, ne tik ne 
atsižvelgus į esam1 mokyklos tvorą, bet ir kerta  dalį mokyklos stadiono. Tokias problemas 
reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktas, kuriame teigiama, kad 
žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po 
padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas, 
kaip vienas žemės sklypas.  
  

Išvados 
 

1. Analizuojant kartografinę medžiagą ir atliekant kadastrinius matavimus dažnai 
susiduriama su problema, kad didžioji dalis žemės sklypų, ypač didžiuosiuose miestuose, 
buvo išmatuoti naudojant vietinę koordinačių sistemą, o ne LKS-94.  

2. Atlikus kadastrinius žemės sklypų matavimus ir juos palyginus su parengtais 
teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta, kad didžiausi nesutapimai yra ploto ir 
koordinačių. Didžiausias ploto nesutapimas buvo apie 600 m2. Linijų ilgių nesutapimas 
vyravo nuo 1,78 m iki 4,62 m ir daugiau. 

3. Atlikus pasirinktų žemės sklypų analizę galima teigti, kad dažniausios problemos 
atliekant kadastrinius matavimus teritorijų planavimo dokumentų pagrindu būna dėl 
nekokybiško projektavimo. 
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Land Cadastral Survey in Compliance with the Land-Management Planning  
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Summary 
 

The analysis of cartographic material and measurements of the land experienced a 
problem that most of the land, especially in the major cities, have been measured using a 
local coordinate system, rather than the LKS-94. After the measurements of the land plots 
and comparison with approved land planning documents, the biggest discrepancy is the area 
and coordinates was found. The biggest difference was the area of 600 m2. Lengths of the 
lines overlap prevailed from 1.78 m up to 4.62 m and more. In two cases of the analyses of 
land plots, future owners of land refused final cadastrial registration of the land plots with 
large discrepancies between the cadastral survey measurements and planning documents and 
it was decided to redesign the plots. Following an analysis of selected plots of land, it  can 
be said that the most common problems in the measurements on the basis of the land spatial 
planning documents appear in the result of planing quality.     

Keywords: detailed plans, land-management planning documents, plot plan,  
cadastral surveying. 
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POLITIKOS TYRIMAS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SAUGUMO KONTEKSTE 
TAIKANT KONSTRUKTYVISTIŠKĄ METODOLOGIJĄ 
 
Rasa Vegienė1, Dalia Perkumienė2 
1 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 
2 Aleksandro Stulginskio universitetas. 
 

Nagrinėjant, kaip galima tirti politiką kostruktyvistiškai, pirmiausia atskleidžiami politikos 
teoriniai aspektai, pateikiama viešosios politikos samprata, jos interpretavimas, o sekančiu žingsniu 
siekiama parodyti, kaip politikos disciplinoje atsispiriant nuo pagrindinių konstruktyvistinės 
socialinio pasaulio analizės principų formuluojama konstruktyvistinė teorija: pirma, atskleidžiami 
metateoriniai konstruktyvizmo pagrindai ir problemos, kylančios taikant jas tolesniuose tyrimuose, 
antra, išskiriami pamatiniai konstruktyvizmo, kaip metateorijos teiginiai (intersubjektyvus reikšmių 
konstravimas; idėjų svarba materialiam pasauliui suprasti; veikėjo ir struktūros sąveikos proceso 
abipusiškumas) ir parodoma, kokią formą jie įgauna ir kaip taikomi konkretesniuose teoriniuose 
svarstymuose ir tyrimuose. 

Raktažodžiai: tarptautiniai santykiai, politika, saugumas, konstruktyvizmas. 
 

Įvadas 
 

Analizuojant politiką saugumo kontekste tikslinga įvertinti politikos teorinius 
aspektus ir galimus tyrimo metodologinius pasirinkimus, kurie gali būti taikomi tiriant 
politiką. Šiame darbe iš esmės ieškoma ir vertinama tam tikros metodologijos, kuri 
geriausiai atskleistų politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą, pasirinkimo 
tikslingumas, aptariami šių metodologijų principai, bruožai, privalumai.  

Tyrime siekiama atskleisti konstruktyvizmo paradigminius rėmus, kas pasitarnautų 
tiriant politiką. Darbe atsižvelgta ir vadovaujamasi „angliškąja mokykla <...>, kuri plėtojasi 
remdamasi konstruktyvistine meta-teorija, <...> angliškajai mokyklai būdinga tarptautinės 
visuomenės idėja siejama būtent su <...> intersubjektyvia socialine struktūra, tokia kaip 
bendros taisyklės, vertybės ir institucijos“93 Be to, modifikuotas Barry Buzano angliškosios 
mokyklos teorijos variantas, kuriuo dalinai94 bus remiamasi šiame darbe, tiesiogiai 
inkorporuoja „Wendtiškojo“ konstruktyvizmo elementus bei apima regioninės tarptautinės 
visuomenės prielaidas.95  

Konstruktyvizmas politologijos moksle nėra monolitinė tyrimų prieiga: nors šios 
prieigos šalininkai tradiciškai oponuoja racionalaus pasirinkimo teorijos ir struktūrinio 
funkcionalizmo metodologinėms nuostatoms, tarpusavyje konstruktyvistai nesutaria tiek 
dėl analizės vieneto ir lygmens, tiek dėl tinkamiausio metodo, kuris atskleistų abipusį agento 
ir struktūros konstravimą96. Galima identifikuoti bent tris konstruktyvistinės teorijos 

                                                 
93Dunne T. Inventing International Society: A History of the English School. Basingstoke: Macmillan, 1998.  
p. 185, 188. Apie angliškosios mokyklos ir konstruktyvizmo sąsajas TS disciplinoje taip pat ţr.: Reus-Smit C. 
Imagining Society: Constructivism and the English School // British Journal of Politics and International Rela-
tions, 2002, Vol. 4, No. 3, p. 487-509 .  
94B. Buzano teorijoje tarptautinę valstybių visuomenę atsveria „pasaulinė visuomenė“ (angl. world society), ku-
rią sudaro individų ir tarptautinių NVO tinklas, tačiau šiame darbe į pasaulinės visuomenės raidą gali būti atsiž-
velgiama kiek tai įtakoja ES politiką ir ES saugumo klausimus.  
95Žr.: Buzan B. From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globa-
lisation. New York: Cambridge University Press, 2004; Buzan B. The Middle East through English School The-
ory // Buzan B., Gonzalez-Pelaez A. (eds.). International Society and the Middle East: English School Theory at 
the Regional Level. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. p. 24-44.  
96 žr.: Ruggie J. G. What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist 
Challenge // International Organization, 1998, Vol. 52, No. 4, p. 880-882;  
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variantus, kuriuos Christianas Reus-Smitas kildina iš sociologinio institucionalizmo, 
J. Habermaso komunikacinio veiksmo teorijos ir M. Foucault, bei J. Derrida post-
struktūralizmo97. Sociologinio konstruktyvizmo atstovai pabrėžia „prideramo elgesio 
logiką“ (angl. logic of appropriateness) ir refleksyvumą (t. y. gebėjimą mokytis), o štai 
„habermasiškas“ konstruktyvizmo variantas apima ir „argumentavimo logiką“ (angl. logic 
of argument), kuomet veikėjai diskutuoja ir interpretuoja taisykles, apeliuodami į 
fundamentalesnes ir mažiau ginčijamas taisykles98.   

Konstruktyvistinės tyrimo prieigos etapai: 
1. Kas yra konstruktyvistinis požiūris į socialinio pasaulio tyrimą;  
2. Analizės būdo pristatymas;  
3. Svarbiausi terminai ir jų ryšiai;  
4. Tyrimo dizainas. 
 

Politikos teoriniai aspektai 
 

Analizuojant politiką ir jos įgyvendinimą tikslinga įvertinti politikos teorinius 
aspektus ir galimus tyrimo metodologinius pasirinkimus, kurie gali būti taikomi tiriant 
politiką. Tiek konkrečios srities politikos, tiek viešosios politikos pagrindiniai principai yra 
panašūs, tad nagrinėjant politiką neatsiejamos yra būtent viešosios politikos teorijos ir 
metodologija. 

 

Viešosios politikos samprata ir jos interpretavimas 
 

Terminas politika (policy) yra kildinamas iš graikų, sanskrito ir lotynų kalbų. Graikų 
polis (miestas – valstybė), o sanskrito kalba pur (miestas) tapo lotynišku žodžiu politia 
(valstybė) ir vėliau anglų kalbos žodžiu policie, reiškiantį viešųjų reikalų tvarkymą ar 
vyriausybės administravimą. Aristotelis valstybės valdymui aprašyti naudojo terminą 
„politea“.99 Viešosios politikos sampratos raida neatsiejama nuo visuomenės bei valstybės 
plėtros. Nuolatiniai pokyčiai reikalavo sistemingų, racionalesnių valstybės valdymo, 
komercinės veiklos ir gamybos organizavimo, planavimo, koordinavimo ir biurokratinės 
kontrolės būdų.100 

Nors politikos reiškinys egzistuoja per visą tūkstantmetę žmonijos istoriją, o ją 
analizuoti pradėta dar Senovės Graikijoje, vienareikšmio atsakymo, kas yra politika, jos 
prigimtis, esmė ir kuo ji skiriasi nuo kitų visuomenės gyvenimo sferų, nėra. Politiką, kaip 
valstybės ar vyriausybės veiklą, vertino Platonas, Aristotelis, Makiavelis, T. Hobsas ir kiti 
garsūs filosofai. Politika – tai valstybės valdymo menas. Tai gebėjimas nustatyti taisykles, 
kurių laikydamiesi žmonės galėtų gyventi tokioje visuomenėje, valstybėje, kurioje galėtų 
siekti savo užsibrėžtų tikslų. Kiti politiką supranta, kaip įstatymo leidybos procesą, teisinį 
reglamentavimą. Tai techninis požiūris į šį reiškinį. Jis atsiriboja nuo normatyvinių teiginių 
ir remiasi daugiau empirika. Galiausiai politiką reikėtų suprasti ne tik kaip reiškinį, kuris 
vyksta tik valstybės lygmeniu, ji vykdoma daugelyje gyvenimo etapų ir įvairiais lygmenimis. 
Kiekvieną dieną, valandą, akimirką mes deramės su kuo nors, norėdami įgyvendinti savo 
interesus. Visa tai yra politika – socialinis procesas, mediatorius, kuris padeda išspręsti 

                                                 
97Reus-Smit, Imagining society: constructivism and the English School, The British Journal of Politics & Inter-
national  Relations, 2002, Op. cit., p. 493-494.  
98žr.: Risse T. “Let‟s Argue!”: Communicative Action in World Politics // International Organization, 2000, 
Vol. 54, No. 1, p. 10-11, 14-19.  
99 Dunn N. W., Viešosios politikos analizė. Įvadas, Vilnius, 2006, psl. 47-48. 
100 Raipa A., Viešoji politika ir viešasis administravimas: raida, struktūra ir sąveika, Viešoji politika ir administ-
ravimas, 2002, Nr.1, 11-20 psl. 
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iškilusius konfliktus surandant kompromisą. Anot Helco (1972), terminas 
„politika“ paprastai yra taikomas tam, kas yra „daugiau“ nei atskiri sprendimai, bet 
„mažiau“ nei masiniai socialiniai judėjimai.101  

Pagal vienus autorius, viešąją politiką galima laikyti valstybinių institucijų santykiu 
su aplinka, pagal kitą apibrėžimą - valdžios pasirinkimu, ką nors daryti ar kam nors priešintis. 
Dar kiti autoriai mano, kad viešoji politika – tai ilgalaikiai, strateginiai sprendimai ir 
veiksmai, tam tikros veiklos kursas bei tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Prancūzų ir anglų 
politikos mokslų mokyklose vyrauja nuomonė, kad politika apima pirmiausiai valstybės ir 
jos institucijų bei politinių partijų veiklą. Teigiama, kad valstybinė valdžia atsiranda ir 
išsilaiko todėl, kad įvairios socialinės grupės tarpusavyje susitaria.  

Pagal A. Raipą, „terminas viešoji politika dažniausiai vartojamas apibūdinant 
valdžios institucijų, oficialių asmenų elgseną, veiksmus, veiklos kurso pasirinkimą ir 
praktinį jo įgyvendinimą politikos procese. Viešosios politikos akademinės studijos 
suprantamos kaip galimybė fiksuoti, aprašyti, analizuoti, vertinti politikos procesą, jį 
sąlygojančius faktorius ir politinius veiksmus.“102 

T. Dye nuomone, „viešoji politika yra tai, ką valdžios pasirenka daryti arba ko nedaryti. 
Savo ruožtu politikos analizė gali susitelkti arba į tam tikros politikos (veiklos krypties) priežastis, 
tai yra politines, socialines arba ekonomines aplinkybes, kurios suformavo konkrečią politiką, arba 
į politikos padarinius, pavyzdžiui, kokį poveikį konkreti politika darys konkrečiai problemai. Bet 
kuriuo atveju politikos analizės tikslas yra tas pats: apibūdinti ir paaiškinti kiekvienos politikos 
priežastis arba padarinius. Informacija gali būti naudinga politikos formuotojui, tačiau 
naudojimasis ja yra tik šalutinis dalykas platesnės teorinės vyriausybės veiksmų sampratos 
atžvilgiu.“ 103 

Taip pat viešąją politiką galima apibūdinti nurodant, kas yra viešosios politikos veikėjas, 
ką jis veikia, kodėl veikia ir kuo remdamasis. Šiuo požiūriu viešoji politika yra inicijuojama 
valdžios institucijų, interpretuojama ir vykdoma viešųjų arba privačių veikėjų, sudaryta iš teisinio 
reglamentavimo, sprendimų priėmimo, skirta visuomeniniams tikslams bei ateities vizijai 
įgyvendinti ir problemoms spręsti, pagrįsta viešuoju interesu, kuris turėtų lemti vertybes ir 
principus. 

Taigi, pagrindiniu ir svarbiausiu viešosios politikos požymiu galima laikyti tikslingą 
elgseną, veiksmus, veiklos pasirinkimą ir įgyvendinimą, politinių problemų sprendimą.  

 

Politikos tyrimo metodoligijos 
 

1. Konstruktyvizmas. Konstruktyvizmas žinomas užsiimantiems politikos 
tyrimais.104 Jis skelbia, kad siekia tirti, kaip tarptautinėje politikoje formuojasi reikšmės, 
normos, taisyklės, institucijos, tapatybės, sistemos ir pan., nes socialinį pasaulį konstruoja 
patys veikėjai ir savo ruožtu yra jo kuriami.  Jis išpopuliarėjo paskutiniu XX a. dešimtmečiu 
ir pretendavo nei daugiau, nei mažiau – sujungti iki tol radikaliai oponavusius vienas kitam 
požiūrius į tarptautinių santykių analizę.105 Tačiau netrukus, suvokus, kad tiltų statymas nėra 
nei tinkama, nei labai prasminga veikla, buvo pereita prie „įprastų“ besiformuojančios 

                                                 
101Parsons, W., Viešoji politika. Politikos analizės teorijos ir praktikos įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p 27.  
102 Raipa A., Viešoji politika ir viešasis administravimas: raida, struktūra ir sąveika, Viešoji politika ir administ-
ravimas, 2002, Nr.1, 11-20 psl.  
103 Denhardt R. B., Viešųjų organizacijų teorijos, Vilnius, 2001, psl. 79  
104Price R., Reus-Smit C., „Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Con-structivism“, European 

Journal of International Relations 4 (3), 1998, p. 259–29 
105Keohane R. O., „International   Institutions: Two Approaches“, International Studies Quarterly 32(4), 1988, 
p. 379–396. 
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paradigminės pozicijos darbų: savo epistemologijos, metodologijos apibrėžčių, pamatinių 
teiginių formulavimo. Tai pasirodė ne mažiau keblus uždavinys nei bandyti bendram 
pokalbiui pakviesti racionalizmo ir reflektyvizmo atstovus106.  

Konstruktyvistinės tyrimo prieigos etapai: 
1. Konstruktyvistinis požiūris į socialinio pasaulio tyrimą;  
2. Analizės būdo pristatymas;  
3. Svarbiausi terminai ir jų ryšiai;  
4. Tyrimo dizainas. 
Toliau darbe siekiama atskleisti, kaip politologijos disciplinoje konstruojama 

konstruktyvistinė teorija. Toliau išskiriami pamatiniai konstruktyvizmo, kaip metateorijos, 
teiginiai ir kaip taikomi teoriniuose ir empiriniuose tyrimuose. Taip pat aptariama 
konstruktyvizmo reikšmė, konstruktyvistinio tyrimo būtent tarptautiniuose santykiuose 
principai. 

 

1.1. Konstruktyvizmas socialiniuose moksluose. Konstruktyvizmo terminą pirmą 
kartą pavartojo Giambatista Vico 1710 m., rašęs apie tai, kad žinojimas yra konstruojamas, 
ir teigęs, kad žmogaus protas gali žinoti tik tai, ką jis pats sukūrė. XX a. psichologas Jeanas 
Piaget ėmėsi tyrinėti, kaip vaikas konstruoja savąjį pasaulio supratimą, ir terminas pradėtas 
vartoti kognityvinėje psichologijoje bei edukologijoje, o vėliau ir kituose socialiniuose 
moksluose107 . 

Konstruktyvizmo sąvoka naudojama įvairiais mąstymo ir pažinimo lygmenimis. 
Tikslingiausia naudotis Knuto Eriko Jorgenseno įvestu konstruktyvizmo lygmenų 
skirstymu: a) filosofinis konstruktyvizmas, (diskutuoja apie būties ir pažinimo ribas);  
b) metateorinis konstruktyvizmas (interpretuoja bendriausius konstruojamos socialinės 
tikrovės analizės pagrindus); c) teorinis konstruktyvizmas (formuluoja tarptautinių santykių 
analizės principus) ir d) empirinis konstruktyvizmas (empirinių tarptautinės politikos 
klausimų analizė)108.  

Šioje dalyje, trumpai aptarę filosofinį, daugiausiai dėmesio skirsime metateoriniam 
konstruktyvizmui, antroje dalyje nagrinėsime teorinio konstruktyvizmo teiginius, o 
empirinio konstruktyvizmo bandymais remsimės kaip pavyzdžiais. 

 

1.2. Filosofinis konstruktyvizmas. Retas tyrinėtojas, siekiantis analizuoti 
tarptautinius santykius konstruktyvistiškai, gilinasi į filosofines diskusijas apie pasaulio 
konstravimą ir ypač retai diskusijos šiuo lygmeniu daro įtaką kitiems konstruktyvizmo 
lygmenims. Dėl šios priežasties šiame darbe apsiribojama dėmesio atkreipimu į Ben Ze’evo 
siūlomą konceptualizaciją, pabrėžiančią, kad svarbu nesupainioti epistemologinių diskusijų 
apie tai, ar pažinimas yra konstruojamas ir kiek jis priklauso nuo veikėjo „indėlio“ su 
ontologinėmis diskusijomis apie pažinių objektų egzistavimą. Reikia skirti tris pozicijas:  
„a) naivųjį realizmą, teigiantį, kad veikėjai nei epistemiškai, nei ontologiškai nedaro įtakos 
aplinkiniam pasauliui; b) konstruktyvistinį realizmą, tvirtinantį, kad veikėjai turį episteminę, 
bet ne ontologinę įtaką, tai yra žinojimas yra pagal savo prigimtį konstruojamas, bet pasaulio 
egzistencija nepriklauso nuo veikėjo egzistavimo; c) konstruktyvistinį idealizmą, tikinantį, 

                                                 
106Ruggie J.G.,„Wha tMakes the World Hang Together?Neo-utilitarianism and the So-cial Constructivist 
Challenge“, International Organization 52 (4), 1998, p. 855–885.  
107Žr. Glasersfeld E., An Exposition of Constructivism: Why Some Like It Radical, University of Massachu-
setts, 1989, <http://www.oikos.org/constructivism.htm , 2009 10 19.  
108Jorgensen K. E., „Four Levels and a Discipline“, Fierke K. M., Jorgensen K. E. (eds.), Constructing 
International Relations: The Next Generation, New York and London: M. E. Sharpe, 2001, p. 37. 
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kad veikėjas daro ir epistemiologinę ir ontologinę įtaką pažiniam pasauliui.“109 Šis 
skirstymas leidžia patogiai įvertinti ir palyginti įvairias konstruktyvizmo formas, be to, 
leidžia pastebėti, kad dauguma konstruktyvistų, laikosi konstruktyvistinio idealizmo 
pozicijos, pasisakydami apie socialinio pasaulio ir jo pažinimo konstravimą. Paprastai jie 
pabrėžia, kad yra esminis skirtumas tarp „grynųjų“ (šiurkščių, gamtinių) faktų ir socialinių 
faktų110. Pirmieji išlieka tikri, neatsižvelgdami į žmogaus veiklą, antrieji priklauso nuo 
socialinių konvencijų. Lavina kalnuose krinta, nežiūrėdama į tai, ar kas nors ją pastebi. O 
pinigas turi tam tikrą vertę ir reikšmę tik tuomet, kai visuomenė pripažįsta ją turint. Todėl 
būtų klaidinga sumaišyti šiuos faktus, nes tai reikštų, kad tam tikras sąlygas ir aplinkybes 
priimame, kaip galutines, būtinas, nors jos buvo sukurtos ir dėl to gali kisti. Būtent šia 
prasme mes gyvename „savo pačių susikurtame pasaulyje“111. Konstruktyvistai 
socialiniuose moksluose pabrėžia, kad, suteikdami sąvokoms prasmes, žmonės konstruoja 
savąją pasaulio sampratą. Požiūrį į pasaulį asmuo konstruoja, socialiai sąveikaudamas su 
kitais, ir todėl tas požiūris įgyja intersubjektyvų pobūdį. 

 

1.3. Metateorinis konstruktyvizmas. Konstruktyvistiniam požiūriui socialiniuose 
moksluose išplisti labai padėjo Peterio Bergerio ir Thomaso Luckmanno knyga Socialinis 
tikrovės konstravimas112. Šie žinojimo sociologijos atstovai savo veikalą rašė, kaip žinojimo 
sociologijos traktatą113. Žinojimo sociologijoje randa atgarsį visai sociologijai reikšmingų 
mąstytojų Émilio Durkheimo ir Maxo Weberio idėjos, taip pat Alfredo Schutzo mintys. 
Visuomenė yra objektyvi, nes ji tikrai negali išnykti, mums vos tik to panorėjus. Kita vertus, 
visuomenę galima laikyti ir subjektyvia tikrove, nes mūsų vaizdiniai ir idėjos yra socialiai 
reikšmingi. Šiuo požiūriu visuomenė yra nuolatinis eksternalizacijos, objektyvacijos ir 
internalizacijos procesas114. Kitaip tariant, galėtume pasakyti, kad socialiniame gyvenime 
nuolat realizuojame idėjas, verčiame jas objektyvia tikrove, o šią, savo ruožtu, subjektyviai 
įsisąmoniname. Tarptautinių santykių disciplinos atstovai-konstruktyvistai dažniausiai irgi 
laikosi panašios pozicijos: „žmonių pasaulis nėra tiesiog duotybė ir / ar natūralus, bet, 
priešingai – žmonių pasaulis yra tam tikras kūrinys, jis yra ‘konstruojamas’ pačių veikėjų 
veiksmais“115. P. Bergeris ir T. Luckmannas žinojimą apibrėžia, „kaip įsitikinimą, kad 
reiškiniai yra tikri ir kad jie turi specifinių bruožų“116.  

Socialinė tikrovė yra kuriama iš kartos į kartą, ji nėra lengvai rekonstruojama ar 
dekonstruojama. Visi socialinės tikrovės pažinimo rezultatai gali būti ir turi būti 
intersubjektyviai patikrinami. Jais remiamasi siekiant, kad socialinės reformos, kuriomis 
siekiama įgyvendinti vienus ar kitus teisingumo, lygybės, laisvės, demokratijos ar gerovės 
idealus, būtų iš tikrųjų įgyvendintos, o ne liktų vien svajotojo vizijos. Konstruktyvizmo 
nuostatų įvairiausiuose socialiniuose moksluose besilaikantys tyrinėtojai, kaip tik ir remiasi 
P. Bergerio ir T. Luckmanno įtikinamai išdėstyta nuostata, kad socialinė tikrovė yra 
konstruojama ir ją galima pažinti įprastine to žodžio prasme. Taigi, pripažinus, kad socialinė 
tikrovė konstruotina, nėra būtinybės kurti naują jos tyrimo metodologiją, nes socialinę 
tikrovę galima tyrinėti, remiantis jau seniai  pripažintais ir taikomais metodais. Sukonstruotą 
                                                 
109Ben Ze’evas cituojamas iš Jorgensen, p. 39. Ben Ze’evas taip pat pažymi, kad logiškai įmanoma ir naivaus 
idealizmo pozicija, tačiau ji preziumuoja ontologinę, bet ne epistemologinę priklausomybę, kuri nėra įmanoma.  
110Skirtis paimta iš Brown, Ainley, p. 49.  
111Žr. Onuf, 1989  
112Berger P. L., Luckmann T., Socialinis tikrovės konstravimas, Vilnius: Pradai, 1999 [1966]. 
113P. Bergerio ir T. Luckmanno knygos paantraštė yra „Žinojimo sociologijos traktatas“. 
114Ten pat, p. 163.  
115Kratochwil F., „Constructivism as an Approach to Interdisciplinary Study“, 2001, p. 16–17. 
116Berger, Luckmann, p. 11.  
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socialinę tikrovę galima tyrinėti taip pat, kaip ir gamtinę. Auguste’o Comte’o požiūriu, tris 
proto raidos stadijas atitinka trys visuomenės raidos stadijos būtent todėl, kad visuomenės 
raidą lemia proto raida. Mąstantis protas yra ir kuriantis protas, o kuria jis ir socialinę tikrovę. 
P. Bergeris ir T. Luckmannas galėtų pasakyti, kad A. Comte’as aiškiai supranta, jog mūsų 
idėjos yra eksternalizuojamos ir objektyvizuojamos. Taigi šiuo klausimu A. Comte’as, kaip, 
beje, ir Johnas Stuartas Millis, laikėsi iš esmės tų pačių nuostatų, kaip ir dabartiniai 
konstruktyvistai117. 

Konstruktyvistai siekia ne tik atkreipti dėmesį į socialinės tikrovės, jos faktų 
konstruojamumą, bet ir atskleisti to konstravimo mechanizmus. Taip norima padidinti 
socialinio pasaulio suvokimo refleksyvumą ir spręsti anksčiau nenagrinėtas su tikrovės 
socialiniu konstravimu susijusias problemas. Toliau nagrinėjama, kaip šių tikslų siekiama 
tarptautinių santykių disciplinoje. 

 

2.Konstruktyvistinės analizės nuostatos. Konstruktyvistinis požiūris į tarptautinius 
santykius, kad „tarptautinė politika nėra objektyvi, materiali tikrovė, ji yra intersubjektyvi, arba 
socialinė, tikrovė, ją kuria veikėjų veiksmai ir tapatybės, kuriems savo ruožtu daro įtaką 
normos, idėjos, sąveikos ir struktūra“118, mažai skiriasi nuo kituose socialiniuose moksluose 
formuluojamų pamatinių konstruktyvistinių teiginių. Taip suprantamas konstruktyvizmas yra 
teiginių apie socialinį pasaulį, jo pažinimo galimybes bei bendruosius analizės principus 
sistema. Remdamiesi ja tyrinėtojai gali pasirinkti vieną ar kitą tyrimo kryptį ir būdą. Jie tai ir 
darė rinkdamiesi vieną iš alternatyvų, todėl ilgą laiką konstruktyvizmui priekaištauta, kad tarp 
gausybės jo formų sunku rasti „tikrąją“ konstruktyvistinę tarptautinių santykių teoriją119. 
Pabrėžus, kad konstruktyvizmą domina socialinės reikšmės, priskiriamos objektams ir 
praktikoms, galima išskirti tris esminius konstruktyvizmo teiginius, kurių sukonkretinimas 
yra bandymų tarptautinių santykių analizę atlikti konstruktyvistiškai pagrindas: 1) reikšmės 
yra konstruojamos intersubjektyviai; 2) idėjos yra svarbios materialiam pasauliui suprasti;  
3) vyksta abipusė veikėjo ir struktūros sąveika120.  

 
2.1. Socialinis nacionalinių interesų sąvokos konstravimas. Vienas pagrindinių 

socialinio konstruktyvizmo postulatų – kad reikšmės ar prasmės atsiranda socialinių sąveikų 
procese, tai yra „žmonės objektų, tarp jų ir veikėjų, atžvilgiu elgiasi remdamiesi prasmėmis, 
kurias tie objektai jiems turi“121. Sąvokos, apibūdinančios socialinį pasaulį, turi kintančią 
reikšmę. Sąvokų reikšmės skiriasi ir priklauso nuo veikėjų sąveikų, diskurso, esamų praktikų 
ir normų. „Kadangi socialines reikšmes ir reiškinius esame linkę priimti kaip savaime 
suprantamus, aiškius ir daugiau ar mažiau stabilius, tai vienas iš svarbių uždavinių, kuriuos 
kelia tyrėjai konstruktyvistai, yra atskleisti, kaip tos sąvokos konstruojamos. Taip anarchiją 
bando analizuoti A. Wendtas, siekdamas parodyti, kad ši pamatinė tarptautinę sistemą 
apibūdinanti sąvoka valstybių praktikoje turi daug įvairesnių reikšmių, nei nurodo tradicinės 
tarptautinių santykių teorijos. Jis ragina tarptautinių santykių discipliną atsisakyti 
determinizmo, nes joje realizmas neatsiejamas nuo nuostatos anarchiją kaltinti dėl 
konfliktinio tarptautinių santykių pobūdžio, o tarptautinės visuomenės teorija ir 
                                                 
117Žr. Nekrašas E., Pozityvus protas: jo raida ir įtaka modernybei ir postmodernybei,Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2010, p. 380–384. 
118Jakniūnaitė, 2007, p. 43. 
119Žr., pavyzdžiui, Hopf.  
120Panašius konstruktyvizmo bruožus išskiria dauguma jo komentatorių: žr., pavyzdžiui:, Adler, 1998; Adler, 
2002; Hopf, Rungie, 1998; Jackson R. J., Sørensen, G., Introduction to International Relations: Teories and 
Approaches, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 161–177.  
121Wendt, 1992, p. 396–397. 
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liberalizmas – nuo nuostatos anarchijoje įžvelgti galimybes bendradarbiauti. „J. Weldes 
pabrėžia (tą padarytų ne vienas konstruktyvistas), kad intereso formavimosi pagrindas yra 
socialinis, mat naują užsienio politiką, taigi ir nacionalinio intereso sąvoką, formuoja esamos 
vyraujančios idėjos ir santykis su ankstesniais įvykiais. Remiantis jomis yra aprašoma 
konkreti situacija, apibrėžiamos problemos, įprasminama veikla. J. Weldes analizės logiką 
atspindi jos atsakymai į klausimus kas, kodėl ir kaip konstruoja“122. Kas juos konstruoja? 
Svarbiausios užsienio politikos sąvokos konstravimas vyksta valdžios institucijose ir „per 
praktikas, kurias vadiname valstybe“123. Valstybinės valdžios postų turėtojai yra pagrindiniai 
nacionalinių interesų diskurso kūrėjai, pasak J. Weldes.  

Reikšmės konstruojamos tam, kad valstybė pajėgtų veikti. Kad ji galėtų ir gebėtų 
priimti sprendimus, būtina interpretuoti konkrečias situacijas, o tam reikia įrankių, kuriuos 
suteikia esami bendri (intersubjektyvūs) suvokimai ir bendras žinojimas. „Svarstant kaip 
konstruojama reikia pastebėti, kad yra gausybė kultūrinių ir lingvistinių išteklių, iš kurių 
valstybės atstovai gali kurti reprezentacijas. Jose reprezentuojami visų pirma kiti objektai / 
veikėjai, kurie gali būti ir pati valstybė, kitos valstybės, valstybės sprendimų priėmėjai, 
nevalstybiniai veikėjai, socialiniai judėjimai, vidinės auditorijos ir t. t. Kiekvienam šių 
veikėjų yra priskiriama tam tikra tapatybė, kartais pateikiant tikslias ir aiškias 
charakteristikas, kartais neapibrėžtas ir painias (pvz., priešiškas, taikingas, agresyvus, 
lyderis ir pan).“124 J. Weldes atvejo tyrimas parodė, kad šaltojo karo metu JAV paprastai 
save suvokė, kaip atliekančias (ir priskirtą, ir prisiimtą) globalios lyderės vaidmenį, o 
„kitais“ laikė ir „agresyvų Kremlių, ir jo marionetes, nestabilias neišsivysčiusias valstybes, 
draugiškus diktatorius, laisvę mylinčius sąjungininkus ir necivilizuotus teroristus“125. 

Identifikavus tokias reprezentacijas, kitas žingsnis – nustatyti ir paaiškinti santykius 
tarp tų veikėjų. Quasi-priežastimis grindžiami elgesio motyvai. Priežastys laikomos 
tariamomis, nes yra svarbios ne todėl, kad yra tikslios, o todėl, kad turi galią tam tikrą 
nuostatą ar veiksmą padaryti tikėtinesnį, nurodantį, ką ginti, o ko ne. Štai šaltojo karo metais 
gerai žinoma „domino teorija“ teigė, kad mažai valstybei tapus komunizmo auka, kitos seks 
paskui. Būtent tokia logika, anot Weldes, skatino JAV įsitraukti į pokolonijinius karus, taip 
pat į Vietnamo karą.  Taigi, analizuojant nacionalinių valstybės interesų konstravimą 
klausiama ne to, kodėl tam tikras veiksmas bus pasirinktas, bet, kaip tapo įmanoma ir 
priimtina valstybės pareigūnams suprasti nacionalinius interesus tam tikru būdu ir kaip šis 
procesas lėmė valstybės užsienio politikos pobūdį. 

 

2.2. Idėjos ir materialūs veiksniai  saugumo kontekste - grėsmių įvardinimas. 
Politologijoje populiari nuostata materialiąsias valstybių gyvavimo sąlygas traktuoti, kaip 
objektyvias ir nulemiančias valstybių veiksmus pasaulinėje politikoje. Konstruktyvizmas ją 
labai kritikuoja. „Materialus pasaulis yra neapibrėžtas ir interpretuojamas platesniame 
reikšmių kontekste“126. Pasak A. Wendto, vienas iš pamatinių konstruktyvizmo principų yra 
teiginys, kad žmonių bendradarbiavimo struktūras (angl. structures of human association) 

                                                 
122D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59); 
123 Weldes J., „Constructing national interests“, European Journal of International Rela-tions 2 (3), 1996,  
p. 275–318;  
124D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59); 
125Weldes, 1996, p. 282.  
126 Tannenwald N., „Ideas and Explanation: Advancing the Theoretical Agenda“, Jour-nal of Cold War Studies 
7 (2), 2005, p. 19. 
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daugiausiai lemia idėjų bendrumas, o ne materialūs veiksniai127. „Tarptautinės politikos 
veikėjų tapatybės, interesai, net gebėjimai formuojasi ir yra formuojami per idėjines 
struktūras, kurios ne tiesiog riboja elgesį, bet lemia ir mūsų suvokimus. Šis principas 
išreiškia „idealistinį“ požiūrį į visuomeninį gyvenimą, o pabrėždamas idėjų bendrumą, yra 
ir „socialinis“, t. y. priešingas „materialistiniam“ požiūriui, besiremiančiam biologija, 
technologija ar aplinka. Tiesa, tai nereiškia, kad materialių veiksnių nėra paisoma.“128 
A. Wendtas teigia, kad idėjos vaidina lemiamą vaidmenį, tačiau kartu daro išlygas, 
pripažindamas, kad „šiurkštūs“ faktai taip pat daro įtaką pasaulinei politikai129. Kita vertus, 
reikia „išlaisvinti galią ir interesą nuo materializmo, parodant, kad jų turinys ir reikšmė yra 
nulemti idėjų ir kultūros“130. A. Wendtas užima nuosaikią vidurio poziciją, kurios stiprioji 
pusė ir yra būtent idealių ir materialių socialinio gyvenimo veiksnių sąveikos analizė. 

Materialūs veiksniai patys savaime mažai ką gali paaiškinti. Ar valstybės konkuruos, 
ar draugaus priklausys nuo jų bendrų žinojimo struktūrų. Štai, pavyzdžiui, Nina Tannenwald 
atkreipia dėmesį, kad, pasibaigus šaltajam karui, JAV ėmė visiškai kitaip traktuoti Tarybų 
Sąjungos branduolinį ginklą, nors, kaip materialus objektas (ar objektai), jis menkai tepakito. 
Supratus, kad šaltasis karas nebuvo tik vienos ideologijos sunaikinimas, bet visos 
tarptautinės idėjinės ir socialinės struktūros transformacija, galima parodyti, kad pasikeitė 
ne tik vyraujančių idėjų rinkinys, bet ir sistemos konstitutyvinės normos bei taisyklės, 
veikėjų praktikos, o kartu ir materialių veiksnių vertinimas131. 

„Įtampa tarp idėjų ir materialių veiksnių ypač ryški diskusijose dėl valstybės 
saugumo. Aktualiausias klausimas analizuojant valstybės saugumo politiką yra grėsmių 
valstybei lygio ir realumo įvertinimas.“132 Tačiau konstruktyvistinė sugrėsminimo analizės 
tradicija kelia kitokį klausimą ir siūlo analizuoti ne tiek grėsmes, kiek diskusijas dėl jų133. Iš 
tiesų šiuolaikiniame pasaulyje kalbama vis apie daugiau saugumo problemų: atrandama 
daug naujų grėsmių – nevaldoma migracija, kibernetinės grėsmės, aplinkosauga ir kt. 
Svarbu, kad grėsmių sąrašas atitiktų tikrovę, o saugumo analitikų tikslas yra klausti, kaip 
saugumo problemos tampa tokios ir tirti pačias diskusijas apie saugumo problemas. Grėsmių 
socialinio konstravimo analizė „leidžia tiksliau įvertinti konkrečios visuomenės socialinę 
dinamiką ir jos santykį su išoriniu pasauliu“. Diskusijos dėl saugumo problemų atskleidžia, 
kokias grėsmes tam tikra visuomenė, valstybė pripažįsta, kaip objektyviai egzistuojančias ir 
kaip išskiria savo saugumo politikos prioritetus. 

„Įvardyti kažką kaip (saugumo) problemą – vadinasi, atlikti tam tikrą politinį 
veiksmą. Šis įvardijimas apibūdinamas kaip kalbos aktas, kuriuo implikuojama egzistencinė 
grėsmė tam tikram visuomenei ar valstybei vertingam objektui (teritorijai, suverenitetui, 
tapatybei ir pan.). Kartu su šiuo kalbos aktu yra siūlomos ypatingos, šiam objektui apsaugoti 
skirtos priemonės. Taigi sugrėsminimo procesas susideda iš kalbėtojo, auditorijos, 
referentinio objekto, grėsmės apibūdinimo ir ypatingų priemonių išskyrimo. Procesas, kurio 
metu tam tikras referentas perkeliamas į saugumo diskursą, ir yra vadinamas sugrėsminimu 
(saugumizacija). Taigi, saugumo suvokimas priklauso nuo savęs ir savo aplinkos vertinimo, 

                                                 
127 Wendt, 1999, p. 1. 
128D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59); 
129Žr. Wendt, 1999, 3 skyrių. 
130Wendt, 2005 [1999], p. 393. 
131Tannenwald, 2005, p. 19. 
132D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59); 
133 Buzan B., Wæver O., Wilde J. D., Security: a new framework for analysis, Lyn-ne Rienner Publishers, 1998;  
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tai yra nuo idėjų apie supantį socialinį pasaulį ir nuo įvykusio kalbos akto, galima sakyti, 
įkūnijančio idėją ir paverčiančio ją apčiuopiama grėsme.“134 Tokia analizė verčia ginčyti 
tvirtinimą, kad tyrime pirmas atspirties taškas turi būti „realios grėsmės“ – materialūs 
veiksniai. Juo labiau, kad nė viena teorija iki šiol nesugebėjo pateikti metodologijos, kaip 
vertinti objektyvų grėsmių pavojingumą. Net ir toks veiksmas, kai sieną pervažiuoja kitos 
šalies tankai, ne visada automatiškai traktuojamas, kaip priešiškas veiksmas.  

„Aprašant idėjų ir materijos ryšį, tikslinga pažymėti netiesioginį idėjų poveikį. 
Idėjos suformuluoja sąlygas veikti, tad konstruktyvistai nesiims konceptualizuoti 
priežastinio idėjų ryšio. Idėjos apibrėžia tai, kas svarbu veikėjams, suteikia prasmę 
materialiems veiksniams ir formuoja veikėjų nuostatas bei preferencijas. Savo ruožtu 
materialios sąlygos lieka svarbi analizės prielaida: nevaldomi imigracijos srautai arba 
globalus klimato atšilimas ir miesto tarša yra skirtingo masto problemos. Saugumo politikoje 
svarbiausia, ką su šiomis sąlygomis, vartodamas kalbos kategorijas ir visuomenėje 
egzistuojančias reprezentacijas, padaro sugrėsminimo aktą atliekantis veikėjas. Taigi, 
analizuodama problemos virsmą saugumo problema ir grėsmių radimąsi, sugrėsminimo 
teorija siekia suprasti objektyvių grėsmių ir praktinės politikos santykį ir sąveiką“135. 

 

2.3. Veikėjo ir struktūros ryšys socialinėje sąveikoje-nacionalinio intereso 
sąvoka. Metateorinė socialinio konstruktyvizmo nuostata yra ta, kad veikėjai ir socialinės 
struktūros yra abipusiškai susiję per socialines sąveikas (P. Bergeris ir T. Luckmann 
vertinimu - internalizacija ir objektyvacija). Per socialines sąveikas daromos kolektyvinės 
reprezentacijos, per jas veikėjai kuria intersubjektyvias reikšmes, reprezentuojančias 
veikėjus ir padarančias jų veiksmus prasmingus. Siekiant nusakyti struktūrų, ribojančių 
žmogų ir socialinį veikimą, santykį su individualaus veikėjo laisve kyla problema. Padarius 
prielaidą, kad yra abipusis veikėjo ir struktūros ryšys, kyla klausimas, kiek struktūros lemia 
veikėjų elgesį ir kiek veikėjai geba savo veiksmais keisti struktūras?  

„Nacionalinio intereso sąvokos reikšmės konstravimas parodė kaip, formuluojant 
konkrečią sąvoką, jos reikšmės yra pasirenkamos iš esamų reikšmių. Analizėje faktiniai 
struktūriniai apribojimai laikomi pastoviais ir analizuojamos veikėjų galimybės tomis 
sąlygomis teikti savas vienų ar kitų sąvokų interpretacijas. Wendt’inė anarchijos 
interpretacija irgi parodo, kaip tam tikra anarchijos samprata tarptautiniuose santykiuose 
kuria ir bendradarbiavimo, ir konkuravimo, ir priešiškumo sąlygas, kurios daro įtaką tolesnei 
veikėjų sąveikai. Anarchijos reikšmė formuojasi valstybių sąveikos procese – „anarchija yra 
tai, ką valstybės iš jos padaro“, tačiau lygiai taip pat pripažįstama ribojanti (ir leidžianti) 
pačių veikėjų susikurtų reikšmių galia, apibūdinama kaip struktūra.“136 

Tokia abipusė veikėjo ir struktūros sąveika atsiskleidžia analizuojant tarptautinių 
normų radimąsi, įsitvirtinimą ir poveikį. Daugumą tarptautinių institucijų ir tarptautinio 
gyvenimo normų sukūrė ir kuria valstybės. Kita vertus, įsitvirtinusi norma socializuoja tiek 
ją kūrusias, tiek kitas valstybes ir kaip tarptautinė norma daro įtaką valstybėms net ir tuo 

                                                 
134D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59) 
135Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį, kad konstruktyvistinėse formuluotėse retai yra išlaikomas idėjų ir mate-
rialių veiksnių analizės balansas. Pavyzdžiui, ta pati sugrėsminimo tradicija retai bando ieškoti materialių paaiš-
kinimų, kodėl pakito grėsminančių veikėjų nuostatos. Dažniausiai akcentuojami idėjiniai veiksniai, nes remia-
masi prielaida, kad galiausiai būtent idėjos lemia, jog dėl tam tikro gebėjimų pasiskirstymo netolygumo kyla tam 
tikri reiškiniai (pvz., prievartiniai konfliktai) – žr. Sorensen G., „The Case for Combining Material Forces and 
Ideas in the Study of IR“, European Journal of International Relations 14 (1), 2008, p. 10.  
136D. Jakniūnaitė, E. Nekrašas. „Kaip tirti tarptautinius santykius kontruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teo-
rinių nuostatų analizė“. Politologija 2010/3 (59) 
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atveju, kai jos bando šios normos nesilaikyti ar nepaisyti. Taigi ir pačios valstybės, tiek 
laikydamosi, tiek nesilaikydamos normos, vėl formuoja ir performuoja ir pačios normos 
turinį, ir ją palaikančias institucijas, ir save pačias. 

 „Konstruktyvistas privalo, atsižvelgdamas į nagrinėjamą problemą, aiškiai nusakyti 
savo tyrimo nuostatas ir pasirinkti konkrečius tyrimo metodus. Kaip tai padarė J. Weldes 
tirdama socialinį JAV nacionalinio intereso reikšmių konstravimą, ji atliko valstybės 
reprezentacijų ir tapatybinių procesų analizę taikydama diskurso analizės metodus. 
Sugrėsminimo teorija, analizuodama saugumo problemų formulavimo procesą, siekia 
atskleisti veikėjų idėjų ir materialių jų veikimo pagrindų ryšį. Pasirinkus analitines sąvokas  
bei metodą formuluojama analizės schema ir kuriamas konkretaus tyrimo planas, dizainas. 
Jis leidžia identifikuoti galimus kelti klausimus, aktualius duomenis ir jų analizės būdą. 
Atskleisdami abipusį veikimo ir struktūros ryšį, tarptautinių normų tyrinėtojai dažniausiai 
naudoja proceso analizę, bandydami identifikuoti laikui bėgant kintančias tiek veikėjo, tiek 
struktūros galias ir poveikį.“137 

 

Išvados 
 

Taigi, kaip galima tirti politiką konstruktyvistiškai?  
1. Konstruktyvizmas nėra tokia pati tarptautinių santykių teorija kaip, pavyzdžiui, 

realizmas, anglų mokykla ar įvairūs liberalizmo variantai. Priešinti realizmą ir 
konstruktyvizmą nėra labai prasminga, kaip nėra prasminga lyginti augalus su gyvūnais. 
Konstruktyvizmas yra labiau „socialinių santykių analizės būdas“. Todėl ir sakoma, kad 
kiekvienas turi susikurti savo konstruktyvizmą tarptautinių santykių disciplinoje. 

2. Tarptautinių santykių konstruktyvistinė analizė verčia tyrinėtoją užimti 
konkrečią poziciją mažų mažiausiai trimis klausimais: 1) kokie yra socialinių reikšmių 
analizės principai ir metodai, 2) koks yra idėjų ir materialių veiksnių santykis ir 3) koks yra 
veikėjo ir struktūros ryšys. 

3. Tyrinėtojai skatinami nebijoti metodologinių eksperimentų. Konstruktyvizmui 
būdingas metodologinis pliuralizmas, o jau taikytų metodų paletė įvairi – iš jų galima 
paminėti įvairius diskurso analizės variantus, kalbos aktų analizę, proceso analizę. 

4. Konstruktyvistinis tyrimas yra neatsiejamas nuo pripažinimo, kad tyrimo 
dizainas yra glaudžiai susijęs su tiriama problema. Vis dėlto užsidėjus konstruktyvistinius 
„akinius“, paprastai pirmiausiai klausiama, kaip konstruojami tarptautiniai santykiai ir kaip 
jų tyrimo būdas leidžia suprasti ir socialinių reikšmių konstravimo, ir šio proceso pažinimo 
principus. 
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Rasa Vegienė, Dalia Perkumienė 
 

Research of Policy in the Context of International Relationship by Applying  
Constructive Methodology 
 

Summary 
 

In the analysis of how it is possible to study politics from constructivistic approach, 
the theoretical aspects of politics are firstly revealed, the concept of public policy is 
presented, its interpretation, and the next step is to show as a political discipline, resisting 
the fundamental principles of constructivist social analysis of the world, the constructivist 
theory is formulated: first, the metaphorical foundations of constructivism and / Problems 
arising from their subsequent research, on the other hand, are the basic definitions of 
constructivism as metatheory (intersubjective meaning, the importance of ideas for the 
material world, the reciprocity of the interaction between the actor and the interaction of the 
structure) and shows how they are acquired and how they are applied in more specific 
theoretical reflections and studies. 

When analyzing policy in the context of security, it is expedient to evaluate the 
theoretical aspects of the policy and possible research methodological choices that can be 
applied to policy research. In this paper, the purposefulness of choosing a particular 
methodology that best reveals the process of policy formation and implementation, in 
essence, discusses the principles, features, and advantages of this methodologies. 

Keywords: international relations, politics, security, constructivism. 
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LIDAR DUOMENŲ TAIKYMAS UPĖS BASEINO RIBOMS NUSTATYTI 
 
Gitana Vyčienė, Evaldas Pocius, Vilda Grybauskienė 

Aleksandro Stulginskio Universitetas  
 

Upės baseinuose vyksta įvairūs procesai, kuriuos lemia antropologiniai veiksniai, kurie per 
kelias dešimtis metų daro pokyčius upės baseinų takoskyroms bei riboms. Prieš kelis dešimtmečius 
nustatytos baseinų ribos gali skirtis nuo esamos situacijos. Projektuojant įvairius vandens ūkio 
objektus dauguma atvejų reikia atlikti hidrologinius skaičiavimus, todėl labai svarbu turėti kuo 
tikslesnes baseino ploto ir vandentėkmės ilgio reikšmes. Vystantis technologijoms atsirado galimybė 
nuotoliniu būdu surinkti didelį kiekį duomenų ir juos apdoroti naudojantis Geografinėmis 
Informacinėmis Sistemomis (GIS). 

Modeliuojant Dievogalos upės baseiną su ArcHydro įrankiu buvo nustatytas tankesnis 
vandentėkmių tinklas: bendras vandentėkmių ilgis (su intakais) – 15,19 proc. mažesnis; Dievogalos 
upės vagos ilgis – 11,27 proc. mažesnis; bendras baseino plotas – 1,8 proc. didesnis. Apibendrinant 
visą atliktą analizę svarbu paminėti, kad norint nustatyti tikslias upės baseino ribas ar analizuoti 
kitokius baseino parametrus, neaiškiose vietose reikia gautus duomenis palyginti su kitų duomenų 
bazių duomenimis. 

Raktažodžiai: LiDAR, GIS, hidrografinis tinklas, baseino plotas. 
 

Įvadas 
 

Nustatant upės baseino pagrindinius parametrus prieš kelis dešimtmečius buvo 
naudojamos įvairios geodezinės lentelės su lauko matavimo duomenimis ir planimetruojami 
baseino kontūrai iki takoskyrų. Tokie duomenys daugumai žmonių buvo neprieinami arba 
daug laiko ir finansinių lėšų reikalaujantys bei ne tokie tikslūs ir patikimi. Vystantis naujoms 
technologijoms tokie duomenys nebeaktualūs, kadangi naudojantis Geografinėmis 
informacinėmis sistemomis (GIS) yra aprėpiami dideli ir tikslūs duomenų kiekiai, kurie gali 
būti naudojami ne vien tik konkrečios upės parametrų skaičiavimui, bet ir suteikia galimybę 
aiškiai ir supaprastintai spręsti iškeltus uždavinius, kas sutrumpina darbo laiką. GIS sudaro 
galimybes išskirti: vandens telkimosi linijas, telkinius; reljefo aukščių skirtumus; vandens 
tekėjimo kryptį. Naudojantis naujomis technologijomis, galima sparčiau ir kokybiškiau 
patikslinti senus upių kadastro duomenis: baseino plotą, vandentėkmių ilgius ir kt. Duomenų 
tikslumas svarbus atliekant hidrologinius skaičiavimus, kurie reikalingi projektuojant 
vandens ūkio objektus ar kitus inžinerinius statinius. Hidrologinius skaičiavimus reikia 
atlikti vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų 
reikalavimai“. 

Baseinų takoskyros linijos Lietuvoje nežymios ir sudėtinga jas tiksliai išskirti. Kaip 
alternatyvą upių baseinų išskyrimui, šiomis dienomis su GIS įrankiais atliekamos 
procedūros turi svarbią poziciją darant sprendimus, kai sprendimai yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su subjektų pasiūlymais, unikaliomis galimybėmis valdant ir analizuojant 
erdvinių duomenų įvairovę (Prah ir kt., 2013). Šiuo atveju GIS programine platforma patogu 
analizuoti upės baseiną apdorojant ir modeliuojant LIDAR duomenis, kad būtų galima 
nustatyti upės baseino ribas. 

Pasak Kuncevičiaus ir kt., LiDAR duomenų gavimo būdas pastarąjį dešimtmetį 
plačiai vystomas ir naudojamas įvairioms reljefo analizėms atlikti (Kalantaitė, 2015; 
LiDAR, 2012). Šis metodas skirtas geografinei informacijai analizuoti, kaupti vietovės 
erdvinį paviršių nuskaitant lazeriu iš orlaivio. Pagal LiDAR technologiją fiksuojant aukščių 
duomenis pirmas spindulys pasiekia žemės paviršiuje esančius objektus, kuriuos galime 
traktuoti kaip kliuvinius (medžiai, pastatų stogai, elektros linijos ir t. t.), o paskutiniai 
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spinduliai atsispindi nuo žemės paviršiaus (Kuncevičius ir kt., 2012). Iš LiDAR 
technologijos būdu gautų duomenų galima nustatyti tam tikrus upės baseino parametrus: 
ribas, plotą, procentinį agrokultūros plotą, galimą taršos šaltinį. Taikant batimetrinį LiDAR 
duomenų rinkimą galima sumodeliuoti ir vandens telkinio (upės, ežero) dugno reljefą. 

Pagrindinis šio straipsnio tikslas įvertinti galimybę naudoti LiDAR duomenis 
tikslinant upės baseino ribas ir vandentėkmių ilgius.  
 

Metodika 
 

Tyrimo objektas yra Dievogalos upės baseinas (1 lent.) Kauno rajone. Dievogalos 
upės ištakos yra iš Digrių ir Alšėngirės miškų ir įteka į Nemuną kairiajame krante. Tyrime 
naudotas LiDAR žemės paviršiaus taškų debesis, „SEŽP_0,5LT – Lietuvos Respublikos 
teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys“, 
gauti iš Nacionalinės Žemės Tarnybos. 
 
1 lentelė. Dievogalos upės baseino pagrindiniai parametrai. Šaltinis: (Gailiušis ir kt., 2001) 

Table 1. Main parameters of the Dievogala river basin. Source: (Gailiušis et al., 2001) 
 

Parametrai 
Intakų pavadinimas 

Suma 
Dievogala Viekšnupis Kerupė I Liekė K-3 Kerupė II K-1  

Intakų ilgiai, km 14.2 3.9 8.1 7.0 2.6 3.6 3.6 43.0 

Intako baseino 
plotas, km2 

7.5 4.0 28.8 7.6 3.4 3.5 3.0 57.8 

 
Analizuojant Dievogalos upės baseino duomenis makro lygiu (upė ir jos pagrindiniai 

intakai be melioracinių griovių), imtus iš GDB10LT duomenų rinkinio, ir lyginant su 
ortofoto nuotrauka (ORT10LT-2015) nustatyta, kad 35,4 % sudaro žemės ūkio naudmenų 
plotai ir 28,3 % miškai, likusioje dalyje yra nedidelės gyvenvietės, vandens telkiniai, keliai. 
 

Rezultatai 
 

Su ArcHydro įrankiu buvo išskirta tėkmės vaga su pagrindiniais upės intakais 
(raudona spalva) ir palyginta su Dievogalos upės tėkmės vaga su pagrindiniais intakais 
(mėlyna spalva), remiantis GDB10LT duomenimis (1 pav.). 
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1 pav. ArcHydro įrankiu nustatytos Dievogalos upės baseino vandentėkmės įtraukiant 

GDB10LT 
Fig. 1. The ArcHydro tool-detected waterflows of the Dievogala River, including the 

GDB10LT 
 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus matyti, kad modeliuojant su ArcHydro įrankiu 1x1 
m gardelės dydžiu, buvo gauti palyginti dideli skirtumai (2 lent.). 
 

2 lentelė. Dievogalos upės ir intakų ilgių palyginimas 
Table 2. Comparison of the lengths of Dievogala river and its tributaries  

 

Modelio 
pavadini

mas 

Intakų pavadinimai Su
-

ma 
km 

Dievog
ala 

Kerupė 
I 

Kerupė 
II 

Kač-
upis 

K-3 K-1  
Dubra
valis 

Vieš
upis 

Viekš
nupis 

Balnar
agas 

Lie-
kė 

GDB10
LT 

15.30 9.17 4.07 2.27 2.78 3.60 0.59 0.79 4.38 0.81 7.45 51.21 

ArcHydr
o 

15.80 9.67 8.48 0.98 2.15 2.09 0.62 1.01 4.91 0.85 2.97 49.54 

Skirtum
as, % 

3.27 5.49 108.17 131.14 29.35 72.15 6.32 27.77 11.96 5.61 151.11   

 
Didžiausi skirtumai nustatyti Liekės ir Kačupio upeliuose. ArcHydro upės baseino 

vandentėkmės ilgius lyginant su GDB10LT duomenimis gauti skirtumai yra: mikro –  
35,09 %; makro – 3,38 % lygiu.  

Kitame tyrimo etape buvo išskirtos Dievogalos upės baseino ir jos pabaseinių 
takoskyros naudojant ArcHydro įrankį Catchment Grid Delineation. Šis įrankis sukuria 
tinklelį, kuriame kiekviena rastro gardelė turi tam tikrą vertę ir apibrėžia, kokiai zonai 
priskiriamas vandens tekėjimo srautas. BDB duomenų bazėje pateikiamos pabaseinių ribos 
(2 pav.) buvo palygintos su suformuotomis pabaseinių ribomis atsižvelgiant į išskirtas ta-
koskyras su ArcHydro įrankiu.  
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2 pav. Dievogalos upės pabaseinių plotai, remiantis BDB duomenimis, ir išskirtų su ArcHydro 
įrankiu 

Fig. 2. Dievogala river sub-basin areas based on BDB data and identified with ArcHydro Tool 
 
BDB pateiktos 25 pabaseinių ribos, o su ArcHydro įrankiu buvo išskirta 33 

pabaseinių ribos, kas leidžia teigti, kad su ArcHydro įrankiu gauta 32 % daugiau pabaseinių 
(3 lent.). 

 

3 lentelė. Pabaseinių plotų palyginimas 
Table 3. Comparison of sub-basin areas 

 

Remiantis BDB duomenimis 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

1 0.658 6 0.143 11 1.215 16 1.358 21 1.352 
2 1.445 7 1.154 12 3.197 17 2.738 22 2.156 
3 1.599 8 2.731 13 2.113 18 1.127 23 5.078 
4 5.814 9 1.891 14 3.126 19 3.880 24 1.758 
5 0.266 10 2.826 15 1.437 20 7.843 25 0.528 

ArcHydro įrankiu 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

Eil. Nr. 

Pabasein
ių 

plotas, 
km2 

1 0.285 8 1.400 15 1.651 22 0.935 28 1.270 
2 1.561 9 0.771 16 1.604 23 4.646 29 2.648 
3 1.552 10 0.398 17 2.772 24 1.650 30 2.977 
4 1.118 11 0.891 18 1.864 25 1.104 31 1.265 
5 1.206 12 5.350 19 0.169 26 0.359 32 1.324 
6 2.163 13 3.686 20 1.176 27 1.500 33 5.035 
7 0.657 14 0.462 21 1.357         

 
Tokį rezultatą nulėmė ArcHydro įrankiu sumodeliuotas tankesnis vandentėkmių 

tinklas (1x1 m gardelės dydžiu), o tai suformavo didesnį pabaseinių skaičių. Tačiau lyginant 
bendrą pabaseinių plotą (2 pav.) skirtumas gautas nedidelis – tik 1,1 %. 
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Modeliuojant su ArcHydro įrankiais, gautas didesnis upės pabaseinių skaičius ir 
tankesnis vandentėkmių tinklas, patvirtina, kad su ArcHydro galima gauti detalesnes 
skaitmenines upės baseino ribas. Nors ploto skirtumas nėra didelis, tačiau geometriškai 
matyti (3 pav.), kad didžiausi skirtumai gauti Liekės ir Kerupio II pabaseiniuose.  

Nustatant upės baseino ploto ribas nebuvo įtrauktas kelių tinklas, kadangi tyrimo 
objekte nėra valstybinės reikšmės kelių, kurių šlaitai yra statūs, o kelių važiuojamoji dalis 
plati. Literatūroje rekomenduojama (Aquaveo, 2012) tokius kelius įtraukti, nes modeliuojant 
vandens nuotėkio srautą, netiksliai įvertinama, kur vandenį nukreipti.  

Literatūroje teigiama (Aquaveo, 2012), kad keliai gali lemti geometrinį skirtumą ribų, 
jeigu analizuojama vietovė pasižymi nedidele reljefo kaita (lygumos). Todėl tikslinant baseino 
ribas į ArcHydro modelį buvo įtrauktas kelių tinklas, kad būtų įvertinta galima prielaida. 
 

 
 

3 pav. Baseino ribų, gautų su ArcHydro įrankiu, ir GDB10 LT duomenų palyginimas 
Fig. 3. Comparison of the data of watershed boundaries obtained by ArcGydro tool and 

GDB10 LT  
 

Įvertinus gautus rezultatus (3 pav. pažymėtos vietos), galima daryti išvadą, kad 
keliai modeliuojant su ArcHydro įrankiu, turi įtakos, kadangi Liekės upelio tėkmės linija 
prasideda prieš takoskyrą, kuri sutampa su keliu, nors su GDB10LT duomenimis ir iš 
ortofoto aiškiai matyti, kad upelio ištakos neprasideda ties nustatyta takoskyra. Liekės 
pabaseinio plotas, gautas su ArcHydro įrankiais – 2,772 km2

, o BDB duomenimis – 7,843 
km2, atitinkamai ilgiai 7,45 km ir 2,97 km. 

Apibendrinant visą atliktą analizę svarbu paminėti, kad norint nustatyti tikslias upės 
baseino ribas ar analizuoti kitokius baseino parametrus, neaiškiose vietose reikia gautus 
duomenis palyginti. Literatūroje (Amatya ir kt., 2013; Passalacqua, 2012) teigiama, kad 
skaitmeninius aukščio modelius (DEM), sukurtus remiantis LiDAR duomenimis, privalu 
lyginti su lauko tyrimo matavimo duomenimis. Todėl, kad didelės raiškos LiDAR duomenų 
pagrindu sukurti rezultatai neišvengiamai sukelia tam tikrose vietose neaiškumų ir klaidų, 
dėl LiDAR duomenų apdorojimo, naudojantis įvairiomis programomis ar techninių klaidų 
renkant duomenis. Galimos programinės klaidos, pavyzdžiui, neatskiriama algoritmo 
struktūra automatiškai nustatant baseino takoskyras (Amatya ir kt., 2013). 



 

LIDAR DUOMENŲ TAIKYMAS UPĖS BASEINO RIBOMS NUSTATYTI 119 
APPLICATION OF LIDAR DATA FOR THE ASSESSMENT OF RIVER BASIN BOUNDARIES 
 
  

Aptariant kadastro turimus duomenis (Gailiušis ir kt., 2001) ir lyginant juos su 
gautais ArcHydro įrankių rezultatais galima teigti, kad gautas skirtumas nėra žymus (4 pav.).  
  

 
 

4 pav. Dievogalos upės ir intakų ilgio ir baseino ploto palyginimas 
Fig. 4. Comparison of the length of the Dievogala River and its  tributaries and the area of 

the basin 
 

Nustatyti skirtumai tarp kadastro duomenų ir ArcHydro įrankio gautų rezultatų: 
bendras vandentėkmių ilgis (su intakais) – 15,19 proc. mažesnis; Dievogalos upės vagos 
ilgis – 11,27 proc. mažesnis; bendras baseino plotas – 1,8 proc. didesnis.  

Apibendrinant galima teigti, kad naudojantis naujomis technologijomis, galima 
sparčiau ir kokybiškiau patikslinti senus kadastro duomenis. Duomenų tikslumas svarbus 
visiems hidrologiniams skaičiavimams, kuriuos reikia atlikti vadovaujantis STR 
2.05.19:2005 ,,Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“. 
 

Išvados 
 

Modeliuojant Dievogalos upės baseiną su ArcHydro įrankiu buvo nustatytas 
tankesnis vandentėkmių tinklas: bendras vandentėkmių ilgis (su intakais) – 15,19 proc. 
mažesnis; Dievogalos upės vagos ilgis – 11,27 proc. mažesnis; bendras baseino plotas – 1,8 
proc. didesnis.  

Dievogalos upės baseino plotas, nustačius takoskyras pagal sudarytą DEM, gautas – 
56,8 km2, tai 1,1 proc. mažesnis lyginant su GDB10LT duomenimis. Išanalizavus susidariusį 
skirtumą, buvo nustatyta, kad dėl mažo reljefo pokyčio ir skersai upės nutiesto kelio,  
ArcHydro įrankis kelią pavaizdavo kaip takoskyrą ir dalis Liekės upelio neprateka per kelią, 
baseino plotas, kurio neaprėpė ArcHydro įrankis – 0,0128 km2. 

Galima teigti, kad naudojantis naujomis technologijomis, galima sparčiau ir 
kokybiškiau patikslinti senus kadastro duomenis. Duomenų tikslumas svarbus visiems 
hidrologiniams skaičiavimams projektuojant vandens ūkio objektus. 
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Gitana Vyčienė, Evaldas Pocius, Vilda Grybauskienė 
 

Application of LiDAR Data for the Assessment of River Basin Boundaries  
 

Summary 
 

River basins host a variety of processes that affect the anthropological factors that 
within a few decades make changes in the river basin boundaries and dividing lines. A few 
decades ago established basins may differ from the current situation. The designing of va-
rious water facilities in most cases need to be performed with hydrological calculations (STR 
2:05:19: 2005), so it is very important to have the most accurate catchment area of wa-
tercourses and length values. Technological developments have made it possible to remotely 
collect large amounts of data and processing them using geographic information systems 
(GIS), which make it easier to determine the boundaries of the river basin, flow lines and 
other parameters. 

Modeling with ArcHydro tool depending on the relief has been set a dense network 
of watercourses in the basin of Dievogala: total length of the watershed – 15,19 percent 
lower; the length of Dievogala river watershed – 11,27 percent lower, total catchment area – 
1,8 percent bigger.  

To sum up the whole analysis, it is important to mention that in order to determine 
the exact boundaries of the river basin or to analyze other parameters of the basin, in unclear 
locations, it is necessary to compare the data obtained with the data from other databases. 

Keywords: LiDAR, GIS, hydrographic network, river catchment area. 
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