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FOREWORD
The proceedings of the international scientific - methodical conference “URGENT
QUESTION OF NATURE MANAGEMENTS ” is an edition of scientific articles, issued
as print (ISSN 2345-0002) edition.
The conference was held on 6-8 May 2015 at Kaunas Forestry and Environmental
Engineering University of Applied Sciences, Liepu str. 1, Girionys, Kaunas distr.,
Lithuania.
The authors of the papers are teachers, researchers and practising professionals
from Lithuania, Hungary, Spain and Poland.
In the research papers are the problems of protected areas, nature tourism,
ecology, forest use law, management and economics, renewable energy resources, territorial planning, landscape architecture are analysed.
Each author is responsible for correct information of his/her article.
The articles for publishing are compiled 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.
Editorial board

PRATARMĖ
Pranešimų rinkinys “URGENT QUESTION OF NATURE MANAGEMENTS”
yra sudarytas pagal tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos „Gamtotvarkos
aktualijos“ mokslinius straipsnius, kurie išspausdinti (ISSN 2345-0002) leidiniu.
Konferencija vyko 2015 m. gegužės 6–8 dienomis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva.
Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš
Lietuvos, Vengrijos, 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, LT-53101 Kauno r.; Tel.: + 370-37-383 082, faks.:
+ 370-37-383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt.
Redkolegija
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LEGISLATION OF PARTICULATE MATTER AND PM10 POLLUTION IN HUNGARY
Erika Farkas Csamangó
University of Szeged
Abstract: Beside PM10 and PM2.5, the Directive 2008/50/EC on ambient air quality in
force imposes regulations concerning sulphur dioxide, nitrogen dioxide, lead, benzene, carbon monoxide and the ozone-content of the troposphere. The Directive sets limit values and target dates for
the reduction of suspended particulate matter. When the Directive came into force, PM10 got its
own limit value in Hungary, first among EU members, following the Swiss model. The new directive extends legislation to PM2.5, although it does not set limit values as the member states
found compliance too difficult. As a first step, target values have been set. From 2010, the target
value to meet is 25 micrograms/m3 in a calendar year, from 2015, however, 25 microgram/m 3 is the
obligation value. 20 micrograms/m³ has been set as an indicative limit value, which is to be met by
1st of January, 2020.
The effect of suspended particulate matter is highly dependent on the exposure time, therefore EU legislation distinguishes between daily and annual limit values. According to the Directive
2008/50/EC in one calendar year the threshold cannot be exceeded more than a given times, in the
case of PM10, for example, the 24-hour limit value cannot be exceeded more than 35 times in any
calendar year. According to the Government Decree 306/2010 (XII.23.) on the protection of air, a
short-term action plan and a smog alert-plan shall be drawn up and implemented in settlements
where there is a risk of smog and the conditions of continuous measurements are met. These plans
determine the level of air pollution at which measures are to be taken. These measures have two
degrees: information and the alert state, the latter accompanied with actual constraints.
The adoption and implementation of European Union measures to address emission at
source contributes most efficiently to improving air quality. These measures, however, are not suitable on their own to guarantee compliance with limit values, further action is needed on regional or
local level. No member state is able to tackle these problems alone, its efforts would fail because of
another state’s passivity. Everywhere in Hungary we have to strive to guarantee citizens the right to
a clean and healthy environment.
Keywords: particulate matter, smog situation, emission, microgram, air pollutants.

Introduction
According to the scientific definition, suspended particulate matter (PM) is tiny
(less than 10 micrometres1 in diameter) pieces of solid or liquid matter associated with the
atmosphere2. The clarification „suspended” is used to distinguish it from deposed particles
(particles greater than 10 micrometres in diameter tend to settle to the ground by gravity in
a matter of hours)3.
One of the most dangerous air pollutants is the high concentration of particulate
matter (PM). With regard to air particulates, Hungary is one of the most polluted countries
in the European Union (EU); it regularly exceeds the limit values, which is mainly due to
the aging vehicle fleet (especially diesel buses), emissions from motor vehicles (the wear
and tear of vehicles, brakes, tyres etc.), domestic heating and uncovered red mud reser1

micrometres= μm
particulate matter, PM
3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1ll%C3%B3_por (2014. 01. 02.)
2
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voirs. Public roads are also significant sources of pollution, due to the absence of dust removal from public roads and hard shoulders4. In 2008 the European Commission launched
infringement proceedings against Hungary over the excessive PM10 concentrations in ambient air, which proceedings are still ongoing.5
Definition
According to the Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of
the Council6 Article 2(18) “PM10 shall mean particulate matter which passes through a
size-selective inlet as defined in the reference method for the sampling and measurement
of PM10, EN 12341, with a 50 % efficiency cut-off at 10 µm aerodynamic diameter.”7 As
we see, PM is categorized – regardless of its chemical composition – on the basis of physical properties, namely the diameter of the particulates. Particle size is the main indicator of
PM concerning its legislation as well. Particles less than 100 micrometres in diameter are
inhalable, but most of them will not penetrate deeply in the respiratory system. Particles
less than 10 micrometres in diameter get over the pharynx; the ones under 4 micrometres
get into the lungs. Particles less than 2.5 micrometres in diameter will never or hardly ever
leave the lungs. From the health point of view the boundaries of 10 and 2.5 micrometres
are significant. Legislation uses the notations PM10 and PM2.58 respectively.
Main sources
Of human activities, the main source of pollution is the soot particles originating in
the burning of fossil fuels in vehicles with two-stroke and Diesel engines. Beside transportation and traffic, domestic heating can also produces fine particulate matter. With the rise
in the price of natural gas more and more people are turning towards wood, coal and oil
combustion, which also contributes to the rise in PM emissions. Agricultural activities also
produce significant dust emissions. There are technologies that contribute effectively to the
reduction of PM10 emission in agricultural areas, for example the prohibition of ploughing, stubble stripping and other tillage activities in the case of certain wind-force, or the
plantation of protective woodland belts.9 The burning of litter and garden waste makes a
significant contribution to PM10 pollution, therefore the general prohibition in Hungary is

4

http://nol.hu/lap/tudomany/20130207-a_szallo_por_a_halalunk (2014. 01.14.)
5 The European Commission has warned Bulgaria to comply with ceilings on emissions of sulphur-dioxide,
nitrogen dioxide and dust from industrial plants. Forecasts for 2012 show Bulgaria again exceeding ceilings.
Concluding that the continuing absence of structural measures to reach compliance indicates that this consistent
pattern of violation is likely to continue, the Commission is sending a reasoned opinion (the second stage in EU
infringement proceedings), giving Bulgaria two months to reply. In the absence of a satisfactory response, the
Commission may refer it to the EU Court of Justice
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20130124_januari_ketelezetsegszegesi_eljarasok_
hu.htm (2014. 01.24.)
6
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality
and cleaner air for Europe OJ L 152./1. P.
7
Government Decree 306/2010. (Dec. 23.) on air protection Article 2 (33)
8
PM2,5 particulate matter. PM2,5 shall mean particulate matter which passes through a size-selective inlet as
defined in the reference method for the sampling and measurement of PM2,5, EN 14907, with a 50 % efficiency cut-off at 2,5 µm aerodynamic diameter. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of
the Council Article 1(19). Government Decree 306/2010. (Dec. 23.) on air protection Article 2 (34).
9
Government Decree 1330/2011 (Oct. 12) on the inter-sectorial programme of measures for reducing smallsize particulate matter (PM10) Annex 1 Section II. C.
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justified, but the determination of the time and frequency of burning is the competence of
local governments.
PM10 particulates may occur naturally, originating from volcanoes, forest and
grassland fires.
WHO10 data support, that more than 80% of the European population is exposed to
PM pollution exceeding limit values. In a case the European Court (Second Chamber)
ruled that where there is a risk that the emission limit values in respect of particulate matter
PM10 or alert thresholds may be exceeded, persons directly concerned must be in a position to require the competent national authorities to draw up an action plan11. Court proceedings have been initiated in a similar case, when a Budapest resident sued the Municipality of Budapest on the grounds of his allergic symptoms resulting from air pollution.
Suspended PM2.5 is the most hazardous to human health. The pollution level of a
city depends on the terrain, the size of the population, the level of industrialization, the
amount of heat emitted by the population, population density and the size of green areas12.
Suspended particulate matter is a significant environmental problem in Hungary
and Europe. In 2003 in Hungary pollution significantly exceeded European averages
(31,2 micrograms/m³ in the EU, 40,1 micrograms/m³ in Hungary). In Hungary the situation
has significantly improved in the past few years, and pollution levels have been reduced to
EU average levels (EU 26,8 micrograms/m³ in the EU, 27,1 micrograms/m³ in Hungary)13.
Legislation of suspended particulate matter
Beside PM10 and PM2.5, the Directive 2008/50/EC14 on ambient air quality in
force imposes regulations concerning sulphur dioxide, nitrogen dioxide, lead, benzene,
carbon monoxide and the ozone-content of the troposphere. The Directive sets limit values
and target dates for the reduction of suspended particulate matter. When the Directive
came into force, PM10 got its own limit value in Hungary, first among EU members, following the Swiss model.
Earlier, the Directive that regulated the concentration of PM1015 did not include
limit values for suspended particulate matter. None the EU members had a threshold in
their national legislation; individual cities introduced rules and regulations in their local
legislation.
The new directive extends legislation to PM2.5, although it does not set limit values as the member states found compliance too difficult. As a first step, target values have
been set16. From 2010, the target value to meet is 25 micrograms/m3 in a calendar year,

10

WHO: World Health Organization
In a case the European Court. Judgment of the Court (Second Chamber) of 25 July 2008 (reference for a
preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht - Germany) - Dieter Janecek v Freistaat Bayern C237/07. (Case C-237/07 ECR 2008 Page I-06221.)
12
Bános Katalin: A szálló por terheltség környezeti hatásai és csökkentésének gazdasági alternatívái. PhD
értekezés, Gödöllő, Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, 2012
13
Bános, 2012, 16.
14
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council OJ L 152.
15
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (OJ L 163, 29. 6.1999, p. 41)
16
‘target value’ shall mean a level fixed with the aim of avoiding, preventing or reducing harmful effects on
human health and/or the environment as a whole, to be attained where possible over a given period
11
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from 2015, however, 25 microgram/m3 is the obligation value. 20 micrograms/m³ has been
set as an indicative limit value, which is to be met by 1st of January, 2020.
Under the earlier directive, member states were required to meet the air quality
requirements on their whole territories respectively. The directive in force, however,
requires the member states to reduce pollution to the set levels in zones or agglomerations
determined by the states themselves from a given deadline.17 This means that the member
states designate the areas where they have to measure the concentration of air pollutants.
The effect of suspended particulate matter is highly dependent on the exposure
time, therefore EU legislation distinguishes between daily and annual limit values. Annex
XI. to the Directive incudes the daily and annual limit values for different air pollutants
(also for PM10). Since 2005 the daily limit value set for PM10 (24-hour average) is 50
micrograms/m³, the annual is 40 micrograms /m³. The margin of tolerance for the daily
limit value is 50 %, for the annual limit value 20 %. According to the Directive
2008/50/EC18 in one calendar year the threshold cannot be exceeded more than a given
times, in the case of PM10, for example, the 24-hour limit value cannot be exceeded more
than 35 times in any calendar year19. Hungary exceeds this threshold every year, most frequently in and around Budapest, in the Sajó-valley20, in Nyíregyháza and Szeged, mainly
in winter months. In comparison with USA regulations, the daily level value set by the US
Environmental Protection Agency (EPA) is 150 micrograms/m³. In January 2013, in Beijing the concentration of PM2.5 exceeded 900 micrograms/m³. The level of 300 micrograms/m³ is considered hazardous, regular detection devices measure up to 500 micrograms/m³. Yet, Beijing is not among the ten most polluted cities of China. Air pollution
is a frequent problem in China, too.
In 2008 the European Commission warned eight member states21 – among them
Hungary – for delays in meeting limit values for PM10 in ambient air before the set
deadline. In accordance with the Directive22, however, the member states are allowed to
postpone the application of certain limit values in a given zone or agglomeration on
condition that an air quality plan is established and it is demonstrated how conformity will
be achieved with the limit values before the new deadline, so the member states had to
demonstrate that they put the air quality plan into practice, which will result in the
reduction in the concentration of suspended particulate matter in all air quality zones. The
member states were exempt from the obligations to apply the limit values until 11 June
201123. In 2008 Hungary applied for extensions, in the application claiming that
17

Directive 2008/50/EC Article 2(5) and COM (2005) 446. Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament: Thematic Strategy on air pollution. 21September 2005
18
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality
and cleaner air for Europe OJ L 152./ Annex 9, 1. p
19
Ministry of Rural Development Decree No. 4/2011. (I. 14.), Account on the Government Decree 1330/2011
(Oct. 12) on the inter-sectorial programme of measures for reducing small-size particulate matter (PM10) for
the Committee on Sustainable Development, Annex 1 Section I. 2 p.
20
In 2008 the Commission has initiated infringement proceedings against Hungary over the exceeding of
PM10 limit values, among others in the Sajó-valley zone
21
Hungary, Austria, Belgium, Denmark, Greece, France, Slovakia and Romania
22
Directive 2008/50/EC Article 22. on the postponement of attainment deadlines and exemption from the obligation to apply certain limit values
23
Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga, Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2012, 288-289 p.
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conformity cannot be achieved because of site-specific dispersion characteristics and
adverse climatic conditions, that is, the country’s geographical situation in the Carpathianbasin enhances unfavourable climatic conditions24. Beside The Netherlands, Austria and
Germany, Hungary was also granted additional time25 (until 2011) to comply with limit
values for particulate matter (PM10) emissions.26
Measurement and control
PM concentrations have been measured since 1987. Before 2008, PM10 was
measured together with sulphur-dioxide and limit values were also set combined. At this
time coal combustion (with high soot and SO2 emission) was the main source of air pollution. Since then coal combustion has become of secondary importance, heating systems
have been modernized, therefore sulphur-dioxide levels rarely exceeded the set combined
limit values, and as there were no independent limit values for PM10, smog alerts could
not be issued.
Member states are to assess air quality; they have to specify measurement systems
to assess ambient air quality. According to the directive, member states are to install sampling points in cities and conurbations with a population in excess of 250.000 inhabitants,
while the minimum number of rural background stations is one per 100.000 km2. PM2.5
levels have been assessed since 1997. Up to 250.000 inhabitants 2 measuring stations, in
the case of 1500.000-1999.000 inhabitants 7 measuring stations and on every 100.000 km2
one sampling point are to be installed27. As regards the placement of measuring stations
that assess load levels, the requirements are specified in the Ministry of Rural Development Decree 6/2011. (I.14.)28. Based on the location of the measuring station according to
the source of emission, we can distinguish among regional, urban, industrial background
and traffic stations29.
Smog situation
The new limit values set for suspended particulate matter has led to more frequent
smog alerts. Smog is a form of excessive air pollution. According to the geographical and
climatic circumstances and the types of air pollutants two types of smog can be distinguished. London-type smog occurs in due to the burning of fossil fuels, mainly coal. In
December 1952, London was covered in smog for five days. It is known to be the worst
air-pollution event in history. For this type of smog, the circumstances are mainly given in
winter. The other type of smog is the Los Angeles-type. Its typical prevalence areas have
24

Tar Károly, Kircsi Andrea, Vágvölgyi Sándor: Temporal changes of wind energy in hungary in connection
with the climate change. University of Debrecen, Meteorological Department
25
Brussels, 26.6.2008 COM(2008) 403, Communication from the Commission on notifications of postponements of attainment deadlines and exemptions from the obligation to apply certain limit values pursuant to
Article 22 of Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
26
Belgium, Denmark, Greece, Spain, France, and Slovakia also applied for an exemption, but their application
was rejected by the Commission. http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6001 (2014. 01.20.)
27
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council Article 6 (5)
28
Ministry of Rural Development Decree No. 6/2011 (I. 14.), on the rules of the examination control and evaluation of the load level of the air and the fixed air polluting sources
29
Uramné Lantai Katalin: Levegőminőség vizsgálata, szmoghelyzetek elemzése az Észak-magyarország
régióban, in: Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. 2013, 309–318. http://www.matarka.hu/koz/ISSN_20636784/38k_1_2013/ISSN_2063-6784_38k_1_2013_309-318.pdf (2014. 02.14.) 312
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high traffic and dry, sunny summer periods. This type of smog was first detected in Hungary in 1985.30
In the case of air pollution that endangers the environment, emergency measures
are to be taken. Exceptional and critical circumstances requiring immediate action may
occur when in unfavourable weather conditions, for an extended period in wide areas the
air pollutant emission from several sources leads to air pollution which reaches or exceeds
the information or alert level of one or more air pollutants31.
According to the Government Decree 306/2010 (XII.23.) on the protection of air, a
short-term action plan and a smog alert-plan shall be drawn up and implemented in settlements where there is a risk of smog and the conditions of continuous measurements are
met32. These plans determine the level of air pollution at which measures are to be taken.
These measures have two degrees: information and the alert state, the latter accompanied
with actual constraints. In case of smog, the population has to be informed. Information
state is declared when the short-term exposure to suspended particulate matter exceeding
thresholds poses danger to especially sensitive groups of inhabitants, such as children, the
elderly and the ones suffering from chronic diseases. Municipalities are to inform the inhabitants if the concentration of suspended particulate matter exceeds 75 micrograms/m³
on two successive days, an alert is due if the concentration of suspended particulate matter
exceeds 100 micrograms/m³ on two successive days and according to the weather forecast
no improvement is expectable for the third day either. Members of the public who may be
affected are to be informed about exceedances of information thresholds and alert thresh
olds, and also about the improvement in these exceedances by means of radio, television,
newspapers or the Internet, or in a locally conventional manner. The restrictions included
in the smog-alert plan are to be imposed taking the characteristics and severity of the smog
situation and meteorological forecast into account33. In official cases relating to matters of
the implementation of the smog-alert plan the mayors exercise at first instance jurisdiction34. Pollution reduction is high priority public interest35.
Emergency measures, sanctions
During smog alerts, there are numerous sanctions provided by the Hungarian environmental and misdemeanour law. 36 In the case of PM10 pollution, at the alert state of a
smog37 alert the following measures can be taken:
1. Warning the operators of stationary sources emitting suspended particulate matter to reduce their activity, or enforcing them to reduce or suspend their activity
2. Suspending dust-emitting (constructing work etc.)
30

http://nol.hu/lap/tudomany/20130207-a_szallo_por_a_halalunk (2014. 1.10.)
Csák Csilla: Környezetjog I. kötet Előadásvázlatok az általános és különös részi környezetjogi gondolkodás
köréből, Miskolc, Novotni Alapítvány, 2008, 122-123. Lásd még Miklós László (szerk.): A környezetjog alapjai, Szeged, JatePress, 2011, 83., 91., Farkas Csamangó Erika: Környezetjogi szabályozások, Szeged, JatePress,
2014, 150-151.
32
Bándi Gyula: Környezetjog, Budapest, Szent István Társulat, 2014, 460-461 p.
33
Government Decree 306/2010. (Dec. 23.) Article 20
34
Government Decree 306/2010. (Dec. 23.) Article 36 (3)
35
Report of the Hungarian Parliamentary Commissioner for Future Generations
http://beszamolo.jno.hu/pdf/JNO_beszamolo_2008-2009.pdf (2014.02.14.) 119
36
Report of the Hungarian Parliamentary Commissioner for Future Generations 2008-2009.
http://beszamolo.jno.hu/pdf/JNO_beszamolo_2008-2009.pdf (2014.02.14.) 119
37
Annex 3 Section B to 306/2010. (XII.23.) Government Decree
31
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3. Requesting the population and public institutions to reduce the use of oil and
solid fuel heating appliances
4. Taking measures that concern traffic and transportation, for example restricting
or banning transit traffic, designating bypass(es), restricting traffic, “alternating traffic,”
allowing only vehicles with either odd or even licence plate from 6 a.m. to 10 p.m., requesting the favouring of public transport.
5. Under appropriate circumstances cleaning public areas with water
6. Prohibition of the open-air burning of litter and garden waste.
Beyond these measures, the environmental authorities may impose a fine on those who
infringe air protection requirements38. Annex 9 to 306/2010. (XII.23.) Government Decree
sets the fines. In the case of non-compliance with the requirements of the smog-alert plan a
fine of 500 000 HUF may be imposed on a non-natural person pursuing economic activities, and a fine of 100 000 HUF may be imposed on a natural person.
Whoever violates traffic restrictions and measures concerning the use of mobile
emission sources during a smog alert can be held liable for “Infringement of rules of smog
alert with mobile sources” 39.
Conclusions
1. Although PM10 pollution is one the greatest environmental problems in Hungary, since joining the EU there has been vast improvement. Hungary has complied with its
legislative obligations, air quality is continuously measured and assessed in a sufficient
number of monitoring stations, the air protection action plan has been drawn up and implemented. These measures are also aimed at eliminating the already existing PM pollution.
2. Legislation concerns providing information and the measures which could be
put in place at different levels of a smog situation. Exceedances of information thresholds
and alert thresholds always occur in heating periods.
3. The National Environmental Programme40 (NEP) includes the Action
Programme of Urban Environmental Quality, of which sections about the protection of
urban green areas, increasing their proportion and improving their status, tree plantations,
the modernization of urban roads, dust removal from roads, the extension of the bicycle
lane-network and the development of public transport could be highlighted. In NEP, the
20% reduction of suspended particles less than 2.5 micrometres in diameter between 2010
and 2020 is one of the concrete objectives. The responsibilities of municipalities include
reaching the statutory air protection objectives; favouring non-polluting or least-polluting
solutions when making decisions on transport and industrial development; the local legislation of burning litter and garden waste; making, revising and, if necessary, modifying
smog-alert plans; taking necessary measures in the case of smog alert (for example
restricting traffic) and giving the population continuous information. The NEP also specifies objectives to be reached by the population, for example the regular maintenance of

38

Government Decree 306/2010. (Dec. 23.), Article 34
Act No. II of 2012 on misdemeanours, misdemeanour procedure and registration system. Article 230
40
Parliament Resolution No. 96/2009. (XII.9.) OGY on the National Environmental Programme for 2009-2014
39
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domestic combustion plants (stoves, boilers and convectors) and chimneys, the use of
cleaner fuels and the modernization of heating systems. 41
4. In order to avoid smog situation, increasing the share of less environmentally
destructive alternative fuels and drive systems in transportation, and especially facilitating
the widespread use of electric vehicles stand out as an important option to consider. In
addition to reducing emissions, traffic regulations, by which the emission site can be
changed, are necessary. Building bypasses reduces air pollution from transport emissions
in populated areas. In addition to the development of infrastructure it is also important that
bicycle use and cycling as a form of recreation is supported.
5. The replacement of old boilers and the development of combustion plants
should be promoted with green development programs. Significant emission reductions
can be made with the modernization of present technologies.
6. It is necessary to regularly monitor the activities of industrial emitters and to
oblige them to modernize obsolete equipment and use the best available technology
(BAT).
7. The adoption and implementation of European Union measures to address emission at source contributes most efficiently to improving air quality. These measures, how
ever, are not suitable on their own to guarantee compliance with limit values, further action
is needed on regional or local level. No member state is able to tackle these problems
alone, its efforts would fail because of another state’s passivity. Everywhere in Hungary
we have to strive to guarantee citizens the right to a clean and healthy environment.
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Erika Farkas Csamangó
Kietųjų dalelių teisės aktų ir KD10 taršos reguliavimas Vengrijoje
Santrauka
Direktyva 2008/50 / EB dėl aplinkos oro kokybės nustato taisykles dėl KD10 ir
KD2,5, taip pat sieros dioksido, azoto dioksido, švino, benzeno, anglies monoksido ir ozono kiekio troposferoje.
Ši direktyva nustato ribines vertes ir tikslines datas dėl kietųjų dalelių mažinimo.
Direktyvai įsigaliojus, KD10 įgavo savo ribinę vertę. Vengrija pirmoji iš ES valstybių narių, pradėjusi KD10 dalelių teisinį reguliavimą.
Ši direktyva priimta pagal Šveicarijos modelį. Naujoji direktyva išplečia teisės aktus, reguliuojančius kietųjų dalelių PM2,5 ribines vertes. Kietųjų dalelių poveikis labai
priklauso nuo poveikio trukmės, pagal Direktyvos 2008/50 / EB vienerius kalendorinius
metus riba negali būti viršyta daugiau leistino karto, KD10 atveju, pavyzdžiui, 24 valandų
ribinės vertės negali būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per bet kuriuos kalendorinius metus. Pagal Vyriausybės dekretą 306/2010 (XII 23,) dėl oro apsaugos smogas yra perspėjimas gyvenvietėse, kur yra smogo rizika, todėl reikalingi nuolatiniai matavimai.
Labai svarbus Europos Sąjungos priemonių priėmimas ir įgyvendinimas siekiant
spręsti oro kokybės gerinimo problemas. Dabartinės priemonės neefektyvios, jos nepajėgia
užtikrinti ribinių verčių laikymosi, todėl reikia imtis tolesnių veiksmų regioniniu ar vietos
lygiu. Nors valstybė narė ir gali spręsti šias problemas savarankiškai, tačiau jos pastangos
žlugs dėl kitų valstybių pasyvumo.
Raktažodžiai: kietosios dalelės, smogas, emisija, mikrogramas, oro teršalai.
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JURIDINIŲ ASMENŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS TEISINIO REGULIAVIMO
ASPEKTAI
Haroldas Juška, Giedrė Subačiūtė
Kauno kolegija
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 straipsnyje numatyta, jog juridinis asmuo yra
savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei
pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Pažymėtina, kad juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė nėra baudžiamosios teisės novela. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė numatyta daugelio Europos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, pavyzdžiui, Suomijos baudžiamajame kodekse, Prancūzijos baudžiamajame kodekse, Kroatijos juridinių asmenų atsakomybės už kriminalinius pažeidimus įstatyme, Airijos korupcijos prevencijos akte, Portugalijos, Belgijos baudžiamuosiuose įstatymuose. Juridinio asmens atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens baudžiamosios
atsakomybės, todėl baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje aprašyta veikos sudėtis nustatoma tik įrodinėjant konkretaus fizinio asmens dalyvavimą ją padarant. Tam, jog
būtų pasiektas šis tikslas, nepakanka vien nustatyti baudžiamąją atsakomybę juridiniams asmenims būtina tinkamai ir pagrįstai taikyti šios teisinės atsakomybės rūšį juridiniams asmenims.
Raktažodžiai: juridinis asmuo, baudžiamoji atsakomybė, bausmė, nutartis, teismų praktika.

Įvadas
Temos aktualumas ir probleminė situacija: baudžiamoji teisinė atsakomybė – tai
griežčiausia negatyviosios teisinės atsakomybės rūšis, į kurią, pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso (toliau BK) 2 straipsnį, traukiamas asmuo, jeigu jo padaryta veika
buvo uždrausta baudžiamojo įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu.
Tai reiškia, jog nusikalstama veika yra pripažįstama tik asmens veika, kuri aprašyta baudžiamajame įstatyme ir už jos padarymą atsako tik tas asmuo, kuris konkrečiai kaltas dėl
nusikalstamos veikos padarymo. Baudžiamoji atsakomybė taikoma už pačias pavojingiausias visuomenei veikas, kuriomis kėsinamasi į žmogaus gyvybę, sveikatą, fizinę neliečiamybę, nuosavybę, įvairias teises ir pan. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės
įtvirtinimas Lietuvos baudžiamajame kodekse laikytinas viena iš esminių baudžiamosios
teisės novelų, todėl neatsitiktinai dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės nustatymo kyla daug abejonių ir diskusijų. Dėl to labai svarbu formuojant efektyvią, kvalifikuotą teisėsaugos institucijų veiklą bei vieningą teismų praktiką detaliai išanalizuoti tinkamą ir
pagrįstą baudžiamosios atsakomybės taikymą juridiniams asmenims.
Tyrimo objektas
Baudžiamosios atsakomybės taikymo juridiniams asmenims problematika Lietuvos Respublikoje.
Straipsnio tikslas
Išanalizuoti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės atsiradimą, teismų praktiką nagrinėjamos kategorijos bylose siekiant išsiaiškinti problemas, kylančias taikant baudžiamąją atsakomybę juridiniams asmenims.
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Tyrimo uždaviniai
Išanalizuoti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės teisinį reguliavimą.
Rengiant straipsnį taikyti dokumentų analizės, sisteminės analizės ir analitinis kritinis metodai.
Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės atsiradimo raida
Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimas BK laikytinas viena iš
esminių baudžiamosios teisės novelų, todėl neatsitiktinai dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės nustatymo kyla daug abejonių ir diskusijų. Šiuo metu valstybes pagal jų
požiūrį į juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę ir jos įteisinimo momentą galima
skirstyti į tris grupes: valstybės, kuriose juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė buvo
įteisinta ir pradėta taikyti seniai ir kuriose susiformavusi mokslinė doktrina ir teismų praktika pagrindžia arba bando pagrįsti tokios atsakomybės būtinumą (Didžioji Britanija, JAV,
Kanada); valstybės, kuriose tokia nusikaltimo subjekto rūšis buvo įteisinta tik pastaraisiais
metais arba praėjusį dešimtmetį (Belgija, Danija, Norvegija, Prancūzija, Vokietija). Šiose
valstybėse tik keliama užduotis baudžiamojo įstatymo nuostatas pagrįsti konceptualiu
doktrininiu aiškinimu; valstybės, neįteisinusios juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės (Lenkija, Latvija, Rusija). Lietuva papildė antrosios grupės valstybių gretas1. Mūsų
valstybėje juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės institutas pirmą kartą buvo kodifikuotas 2003 metų gegužės 1 d., įsigaliojus baudžiamajam kodeksui2.
Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės kilmė nėra tiksliai nustatyta. Baudžiamąją atsakomybę įmonėms bendrosios teisės valstybėse imta taikyti XIX a. viduryje.
Jau tada common law sistemoje buvo sprendimų, leidusių taikyti bausmę ne vien fiziniams
asmenims. Tai vadinamoji vicariuos hability (pakaitinė atsakomybė) konstrukcija, kuri
leidžia taikyti darbdaviui baudžiamąją atsakomybę už jam pavaldžių darbuotojų nusikaltimus3. Tarptautiniu lygmeniu plačiau diskutuoti apie juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę imta XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Pirmuosiuose Europos Tarybos dokumentuose, kuriuose užsimenama apie juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę, rekomenduojama tik apsvarstyti galimybę ją taikyti. Pažymėtina, kad 1988 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė rekomendaciją R (88) 18 „Dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės nustatymo už nusikalstamas veikas, padarytas vykdant jų veiklą“. 1999 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, iš dalies pakeitusiai Europos Sąjungos sutartį,
Europos Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus, Europos Sąjungos valstybės narės ėmė veiksmingai bendradarbiauti baudžiamųjų reikalų srityje, ypač
kovodamos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, neteisėtu žmonių gabenimu, nusikaltimais prieš vaikus, narkotikų ir ginklų kontrabanda, korupcija ir pan. Atsižvelgiant į tai
dauguma pastaraisiais metais priimamų Europos Sąjungos dokumentų, susijusių su baudžiamąja teise, numato valstybių narių pareigą juridiniams asmenims taikyti atsakomybės
priemones. Bene reikšmingiausias juridinių asmenų atsakomybei yra 1995 m. liepos 26 d.
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1997 m. Antrasis protokolas, kurio preambulėje nurodyta, kad Europos Sąjunga yra suinteresuota suderinti valstybių
narių baudžiamuosius įstatymus, siekdama garantuoti Bendrijų finansinių interesų apsaugą,
1

Drakšas, R. Baudžiamoji atsakomybė ir jos realizavimo formos. Vilnius: Justitia, 2008. 231 p.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas// Valstybės žinios, 2000. Nr. 74-2262
3
Drakšas, R. Baudžiamoji atsakomybė ir jos realizavimo formos. Vilnius: Justitia, 2008. 232 p.
2
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nustatyti atsakomybę už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai, korupcinius ir finansinius
nusikaltimus. Antrojo protokolo 3 straipsnyje buvo nustatytos juridinių asmenų atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas sąlygos, kurios buvo įtrauktos į kitus Europos Sąjungos teisės aktus, pvz. į 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pagrindų sprendimą
2001/413/TVR, skirtą kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų
klastojimu, 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2002/629/TVR dėl kovos su
prekyba žmonėmis, 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2004/757/TVR,
nustatantį būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikos sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, ir pan.
Tačiau iš esmės nė vienoje iš šių rekomendacijų valstybės narės nėra kategoriškai
įpareigotos atsakomybės priemones įtraukti vien į nacionalinę baudžiamąją teisę.
V.Piesliakas pagrįstai pabrėžė, jog juridinio asmens atsakomybė yra išvestinė iš fizinio
asmens baudžiamosios atsakomybės, todėl baudžiamojo kodekso specialiosios dalies
straipsnio dispozicijoje aprašyta veikos sudėtis nustatoma – tik įrodinėjant konkretaus fizinio asmens dalyvavimą ją padarant. Vertinant juridinio asmens atsakomybę nustatomi ne
baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos veikos sudėties požymiai,
bet baudžiamojo kodekso bendrosios dalies 20 straipsnyje nustatytos jo atsakomybės sąlygos4.
Bausmių paskirtis ir rūšys juridiniams asmenims
Teisės doktrinoje nurodoma, kad bausmės paskirtis yra galutinis rezultatas, kurio
siekia valstybė, nustatydama ir taikydama bausmes 5. Atsižvelgiant į bausmės paskirtį formuluojami ir bausmės tikslai. Nūdienos Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamajai teisei
artimiausia yra mišrioji bausmės tikslų teorija, apimanti absoliučiąją ir praktinę bausmės
tikslų doktrinas. Šio vienodinimo teisinė išraiška yra daugelio valstybių gana liberalios ir
humaniškumo principu pagrįstos baudžiamųjų įstatymų normos, kurias taikant siekiama ne
tik įbauginti ar nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir įgyvendinti bendrąją
bei specialiąją prevenciją, garantuoti nusikaltimą padariusio asmens reabilitaciją ir socialinio teisingumo atkūrimą6. Šiuolaikinėje Europos šalių baudžiamojoje teisėje pastebima akivaizdi tendencija: kriminalinė bausmė turėtų derinti bausmę su žmoniškumo, pagarbos žmogui, jo orumui išsaugojimu, o bausmės tikslas būtų atkurti nusikaltimu pažeistą
tvarką bei užtikrinti žmonių saugumą. Svarbu yra nusikaltimą padariusio asmens resocializacija, jo pagarbos įstatymams ugdymas per bausmės atlikimo laiką. Reikšmingas baudžiamųjų įstatymų principas yra tas, jog juose įtvirtintos bausmės neturi būti griežtesnės
negu reikia, kad padaręs nusikaltimą asmuo pasitaisytų, t. y. ateityje nebenusikalstų 7. BK
41 straipsnio normos tiek, kiek tai yra susiję su bausmės tikslų klausimu abiejų rūšių nusikaltimo subjektams, yra lex generalis. Tai reiškia, kad skiriant bausmę ir fiziniams asmenims, ir juridiniams asmenims siekiama šių tikslų. Tokia išvada grindžiama loginiu BK
nuostatų aiškinimu, nes būtų visiškai neracionalu, jeigu skiriant bausmę fiziniam asmeniui
būtų siekiama konkrečių tikslų, tuo tarpu taikant valstybės prievartos priemonę juridiniam
4

Drakšas, R. Baudžiamoji atsakomybė ir jos realizavimo formos. Vilnius: Justitia, 2008.240 p.
Švedas, G. Laisvės atėmimo bausmė: baudžiamosios politikos, baudžiamieji teisiniai ir vykdymo aspektai.
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asmeniui aiškūs tikslai nebūtų įvardyti8. Taigi BK 41 straipsnyje nurodyti bausmės tikslai
yra įgyvendinami ir kai ji skiriama juridiniam asmeniui. Tačiau įvertinant tai, kad juridinis
asmuo yra suigeneris nusikaltimo subjektas, net ir tradiciniais laikomi bausmės tikslai
tampa specifiniai, kai analizuojama įmonių bausmės tikslų problema. Ši specifika yra susijusi su pagrindiniu siekiu – įstatymų leidėjo pastangomis baudžiamajame įstatyme „užprogramuoti" tokius juridinio asmens bausmės tikslus, kuriuos pasiekus būtų sumažintas
įmonių nusikalstamumas ir visuomenės narių gyvenimo sąlygos taptų saugesnės. Todėl
kiekviena įmonėms skirtina bausmė yra orientuota pirmiausiai į pačią įmonę (juridinį asmenį), o ne į pavienius su ja susijusius asmenis, pavyzdžiui, administracijos vadovą arba
kitus darbuotojus9. BK 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytas bausmės tikslas – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamos veikos, juos įbauginti, paprastai pirmiausiai siejamas su
individualiąja ir specialiąja prevencija. Įgyvendinant šį tikslą siekiama, kad nusikalstamą
veiką padaręs asmuo daugiau nesiryžtų pažeisti baudžiamajame įstatyme nustatytų reikalavimų ir draudimų, o kiti asmenys – „pasimokytų iš svetimų klaidų“, žinodami, kokia
valstybės prievartos priemonė gali būti taikoma už nusikalstamą veiką. Kriminaline bausme yra siekiama paveikti nusikaltimą padariusį asmenį, kad jis nebepadarytų naujų nusikaltimų, t. y. pataisyti nusikaltėlį, taip pat daryti poveikį kitiems visuomenės nariams, kad
jie nenusikalstų. Kartu atkuriama pažeista tvarka ir teisingumas. Tapati įbauginimo bausmės tikslo formulė taikytina ir juridiniams asmenims. Kriminalinė bausmė – valstybės
reakcija į jau padarytą nusikaltimą10. BK numatytos bausmės juridiniams asmenims: bauda, juridinio asmens veiklos ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė, viešas paskelbimas
apie padarytą nusikalstamą veiką.
Baudos bausmė juridiniams asmenims
Bauda yra piniginė nuobauda, skiriama teismo už nusikalstamą veiką, jeigu ši
bausmė yra numatyta baudžiamosios teisės normos sankcijoje. Teisės doktrinoje nurodoma, kad bauda yra humaniška, ekonomiška valstybei ir veiksminga bausmė11. Juridinius
asmenis, kaip nusikaltimo subjektus, nuo fizinių asmenų, darančių nusikalstamas veikas,
dažniausiai skiria jų ekonominė galia ir finansinis potencialas. Juridiniai asmenys nuodugniai vertina „nusikalstamo pelno" gavimo galimybes, todėl bauda yra itin svarbi siekiant
bausmės tikslų. Bauda taip pat pasiekiamas juridinio asmens nubaudimo tikslas verčiant
organizaciją patirti finansinių sunkumų ir sudarant jai prielaidas įvertinti neigiamos organizacinės kultūros arba nepakankamos kontrolės padarinius. Bauda gali būti skiriama juridiniams asmenims už visas nusikalstamas veikas, kurias padaro juridinis asmuo. BK 43
straipsnyje nustatyta juridiniams asmenims skiriamų bausmių sistema nurodant, kad bauda
yra viena iš juridiniam asmeniui galimų taikyti bausmių (BK 43 str. 1 d. 1 p.). Atkreiptinas
dėmesys, kad baudos numatymas nacionaliniuose baudžiamuosiuose įstatymuose atitinka
tarptautinę praktiką. Materiali baudos išraiška yra suma, kurią juridinis asmuo privalo sumokėti bausmių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi bauda
yra piniginė nuobauda, tai ši bausmė priskiriama prie piniginių valstybės prievartos prie-
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monių. BK 47 straipsnyje numatyta, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriama iki
50 000 MGL dydžio bauda12.
Juridinio asmens veiklos ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė
Vieningai sutariama, kad bauda sudaro realias prielaidas tinkamai įgyvendinti
įbauginimo ir nubaudimo tikslą. Šios bausmės indėlis yra labai didelis siekiant užtikrinti
veiksmingą juridinio asmens nusikalstamumo prevenciją. Tačiau ši prevencija negali būti
visapusiška ir nuosekli, jeigu remiamasi tik įbauginimo arba juridinio asmens nubaudimo
bausmės tikslais ignoruojant kitus svarbius siekius, įskaitant atėmimo galimybės daryti
nusikalstamą veiką tikslą. Juridinio asmens veiklos ribojimas ir įmonės likvidavimas yra
būtent tos valstybės prievartos priemonės, kuriomis yra įgyvendinamas pastarasis tikslas,
nes jos atima arba bent jau riboja juridinio asmens galimybę nusikalsti. Šios bausmės ypatingos tuo, kad jos yra labiausiai orientuotos į prevencinio bausmės poveikio užtikrinimą,
valstybės, visuomenės ir jos pavienių narių apsaugą nuo galimo juridinio asmens nusikalstamų veikų recidyvo. Organizacijos veiklos ribojimas, kaip ir juridinio asmens likvidavimas, priskiriamas prie valstybės prievartos priemonių, kuriomis ribojama organizacijų
laisvė. Paprastai analizuojama valstybės prievartos priemonė yra susijusi su dviem šios
bausmės taikymo formomis: terminuotu arba kai kuriose valstybėse neterminuotu draudimu organizacijai užsiimti (verstis) tam tikra veikla ir įpareigojimu likviduoti juridinio asmens struktūrinį padalinį13. Teisės literatūroje nurodoma, kad draudimas verstis tam tikra
veikla yra priverstinis reikalavimas įmonei nutraukti tam tikro pobūdžio komercinę arba
kitokią veiklą. Jeigu juridiniam asmeniui yra išduota licencija arba leidimas užsiimti konkrečia veikla (pvz., licencija organizuoti lažybas, verstis draudimo veikla ir pan.), valstybės
institucija, išdavusi tokią licenciją (leidimą),teismui paskyrus draudimo verstis konkrečia
veikla bausmę, privalo paskelbti tokį dokumentą negaliojančiu14. Įpareigojimas likviduoti
juridinio asmens struktūrinį padalinį reiškia pareigos nutraukti organizacijos filialo arba
atstovybės veiklą nustatymą. Pabrėžtina, kad paprastai juridinio asmens padaliniu yra laikomi ne tik minėti savarankiški struktūriniai vienetai, bet ir juridinio asmens vidaus padaliniai - skyriai, departamentai ir panašiai. Taigi juridinio asmens laisvės ribojimo bausmės
esmė yra priverstinis organizacijos laisvės veikti suvaržymas arba draudimas jai organizuoti ir vykdyti veiklą naudojant tokią organizacinę struktūrą, kuri jai atrodo tinkama, tačiau, teismo nuomone, objektyviai lemia nusikalstamą veiką15. Juridinio asmens likvidavimas yra radikaliausia valstybės prievartos priemonė, kuri gali būti skiriama organizacijai
už jos nusikalstamą veiką. Šios bausmės esmę sudaro valstybės įpareigojimas likviduoti
juridinį asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Juridinio asmens likvidavimu laikomas jo pasibaigimas, veiklos nutraukimas, kai juridinio asmens teisės ir pareigos nėra niekam perleidžiamos. Likvidavimas yra „mirties bausmė" organizacijai16. Įvertinant tai, jog aptariama bausmė yra pati griežčiausia priemonė, taikytina juridiniams asmenims, jos skyrimas
turėtų būti išimtinis. Juridinio asmens likvidavimas numatytas visose valstybėse, kur taikoma juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. BK 53 straipsnyje nustatyta, kad teismas
turi teisę skirti juridiniam asmeniui likvidavimo bausmę ir įpareigoti jį per nustatytą termi12
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ną nutraukti visą ūkinę, komercinę, finansinę arba profesinę veiklą bei likviduoti savo padalinius17.
Viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą veiką
Juridinio asmens dalykinė reputacija yra labai didelė vertybė. Kiekvienu konkrečiu atveju pakanka tik peržiūrėti organizacijos investuojamas lėšas į rinkodaros programas,
tiesioginę reklamą ir į kitus su tuo susijusius procesus ir galima nesunkiai nustatyti, kokią
vertę įmonei turi jos vardas, dalykinė reputacija. Tiek juridinio asmens klientai, tiek veiklos partneriai (kreditoriai) nuolat vertina organizacijų patikimumą, todėl pastarosios yra
ypač suinteresuotos išsaugoti vertę rinkoje. Viešas paskelbimas apie nusikalstamą veiką
orientuotas į viešą juridiniam asmeniui pamatinio gėrio kvestionavimą. Šios bausmės tikslas yra įbauginti juridinį asmenį ir priversti jį atsisakyti nusikalstamų ketinimų apeliuojant
į galimus neigiamus finansinius padarinius, kuriuos lems viešas paskelbimas apie nusikalstamą veiką. Šia bausme siekiama įgyvendinti bendrąją prevenciją. Be to, analizuojama
bausme siekiama įgyvendinti atėmimo galimybės pakartotinai padaryti nusikalstamą veiką
tikslą, nes, viešai paskelbus apie juridinio asmens polinkį daryti nusikalstamas veikas, potencialios nusikalstamų veikų aukos natūraliai saugosis galimų neigiamų padarinių. Šios
bausmės esmė yra viešas paskelbimas per visuomenės informavimo priemones apie juridinio asmens pavojingumą. Kitaip tariant, ši valstybės prievartos priemonė yra orientuota į
nusikalstamos veikos paviešinimą per radiją, televiziją, laikraščius, žurnalus, lankstinukus
ir kitas žiniasklaidos priemones18.
Baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims taikymo ypatumai
Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimas Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse yra susijęs su įstatymų leidėjo siekiu Baudžiamojo kodekso nuostatas suderinti su iš tarptautinių dokumentų, ES teisės, (Tarptautinė konvencija dėl kovos
su terorizmo finansavimu, JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir
t.t.) kylančiais reikalavimais. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pažymėjo, jog
LR baudžiamojo kodekso 20 straipsnio „Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė“ 1,2,3,
5 dalių nuostatos bei 43 straipsnio „Bausmių rūšys juridiniams asmenims“ 4 dalies nuostata – neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai19. Juridinio asmens baudžiamajai
atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pagal BK 20 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo
veiklą, ir fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais,
veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu20. Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2
dalies formuluotė „juridinio asmens naudai“ reiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam, kontroliuojamam ar pan.
juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Minėta BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio
17
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asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis
ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan. Nauda paprastai yra aiškinama, kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis
kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Taigi „intereso“ sąvoka
platesnė nei „naudos“ sąvoka ir gali apimti pastarąją. Konstatuojant šią juridinio asmens
baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens
veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta (pvz., neteisėtu būdu išgryninti pinigai, naudojami įmonės interesams užtikrinti) arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais (pvz., juridinio asmens panaudojimas darant
nusikalstamą veiką buvo realiai naudingas: įmonės ūkinės veiklos perspektyvai ir jos konkurencingumui; įmonės įvaizdžiui; ar suteikė įmonei kokių nors pranašumų prieš kitas
įmones konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose). Juridinio asmens nauda ar interesas
yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog
už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką esant ir kitoms BK 20 straipsnio 2
dalyje numatytoms sąlygoms baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis
asmuo21.
Tačiau galimos tokios teisinės situacijos, kai fizinis asmuo, siekdamas asmeninės
naudos ir turėdamas vieningą sumanymą pasisavinti juridinio asmens turtą, padaro kelias
nusikalstamas veikas, taip pat ir tokias, dėl kurių padarymo objektyviai atitinkamą naudą
gauna ir jo vadovaujamas juridinis asmuo. Sprendžiant ar tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos BK 20 straipsnio prasme gali būti pripažįstamos veikomis, padarytomis juridinio asmens naudai ar interesais, jas reikia vertinti ne atskirai, o kartu su kitomis veikomis, kurias darant buvo įgyvendintas vieningas fizinio asmens sumanymas pasisavinti juridinio asmens turtą. Iš tiesų kiekviena atskirai paimta nusikalstama veika gali suponuoti tam
tikros turtinės naudos juridiniam asmeniui atsiradimą. Tačiau sprendžiant klausimą dėl
juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės turi būti atsižvelgta ir į tai, kad, fiziniam
asmeniui įgyvendinus savo sumanymą asmeniniais tikslais pasisavinti juridinio asmens
turtą, visų šių nusikalstamų veikų (taip pat ir tokių, iš kurių juridinis asmuo objektyviai
gavo tam tikros naudos) galutinis padarinys (rezultatas) gali būti turtinės žalos juridiniam
asmeniui padarymas. Būtent juridiniam asmeniui atsiradusi turtinė žala gali paneigti tą
naudą, kurią juridinis asmuo gavo iš atskirų nusikalstamų veikų, apjungtų fizinio asmens
vieningos tyčios pasisavinti juridinio asmens turtą, padarymo. Taigi tokiu atveju šios nusikalstamos veikos, net jeigu jas padarius juridinis asmuo objektyviai ir gavo tam tikros
naudos, BK 20 straipsnio prasme gali būti nelaikomos veikomis, padarytomis juridinio
asmens naudai ar interesais. Kita vertus, ir negavus naudos, bet nustačius kaltininko – fizinio asmens siekį gauti tokią naudą, tai gali rodyti fizinio ir juridinio asmenų ryšį. Taip pat
pažymėtina, kad kai kartu su fiziniu asmeniu kaltinamas ir juridinis asmuo ir kai kaltininkas – fizinis asmuo, kurio įgaliojimai nustatyti BK 20 straipsnio 2 dalyje, savo nusikalstama veika yra gavęs turtinę naudą, pavyzdžiui, pasisavinęs juridinio asmens pinigus, būtina
tirti, kur buvo naudojami fizinio asmens pasisavinti pinigai: asmeniniams poreikiams ar
21
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bendrovės naudai, ar interesais. Tai yra svarbi faktinė aplinkybė sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės klausimą, todėl ją būtina nustatyti ikiteisminio tyrimo ir
teisminio nagrinėjimo metu. Ši aplinkybė lemia ir juridinio asmens teisę žinoti, kuo jis
kaltinamas, teisę į gynybą bei padeda teisiškai įvertinti veiką ir leidžia nustatyti, kada fizinio asmens padaryta nusikalstama veika gali būti vertinama, kaip juridinio asmens nusikalstama veika, t. y. kai iš tokios veikos juridinis asmuo turi konkrečios naudos ir tą naudą
pripažįsta arba kai juridinis asmuo yra suinteresuotas tokia veika ir jos sukeliamais padariniais22.
Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės23. Juridinio asmens specifika suponuoja ir atitinkamų jo baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų nustatymą BK, inter alia tai, kad pagal BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo
naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi norint juridinį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn būtina nustatyti, ar
buvo padaryta atitinkama fizinio asmens nusikalstama veika. Vadinasi, baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 1, 2, 3 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas,
kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo gali atsakyti ir nenustačius nusikalstamos veikos24.
Taigi atsižvelgiant į juridinio asmens specifiką (juridinis asmuo yra specifinis teisinių santykių subjektas inter alia tuo aspektu, kad teisinių santykių dalyvis jis yra per fizinius asmenis) baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas
nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Tokiu atveju juridinio asmens veikos vertinimo sąlyga atsižvelgiant į baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindus, yra fizinio asmens padaryta nusikalstama veika. Taigi BK 20
straipsnio prasme juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji
atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo. Sprendžiant, ar juridinis asmuo turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, reikia nustatyti ir juridinio asmens kaltę. BK 20
straipsnyje, kuriame nustatytos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos, tiesiogiai apie juridinio asmens kaltę nekalbama. Pažymėtina, kad atskleidžiant teisės normų
turinį paprastai nepakanka taikyti vien lingvistinį (verbalinį) metodą. Tai galima padaryti
taikant įvairius teisės aktų aiškinimo metodus tarp jų sisteminį, nes kiekviena teisės norma
yra vientiso teisės akto sudedamoji dalis, susijusi su kitomis teisės akto normomis. Taigi
aiškinant BK 20 straipsnio nuostatas reikia atsižvelgti į kitas baudžiamojo kodekso normas
inter alia baudžiamojo kodekso 2 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad asmuo atsako
pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką.
Būtent BK 20 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su BK 2 straipsnio 3
dalyje nustatytu reguliavimu konstatuotina, kad juridinis asmuo už fizinio asmens padarytą
nusikalstamą veiką atsako tik esant juridinio asmens kaltei. Nors juridinio asmens kaltė yra
glaudžiai susijusi su fizinio asmens kalte, tačiau ji nėra tapati šiai kaltei ir negali būti savaime perkeliama juridiniam asmeniui. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad įrodyta fizinio asmens, padariusio nusikalstamą veiką, kaltė yra tik prielaida juridinio asmens kaltės
22
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nustatymui25. Sprendžiant, ar juridinis asmuo kaltas BK 20 straipsnio 2 dalies prasme, reikia atsižvelgti į kaltininko – fizinio asmens bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšį su
juridiniu asmeniu. Konstitucinis neismas pabrėžė, jog šį ryšį gali lemti juridinio asmens
veiklos politika, strategija, jo organizacinė struktūra ir pan.26. Tokio ryšio nėra, „kai juridinio asmens veiklos politika, organizacinė struktūra buvo nukreipta į tai, kad juridinis asmuo negalėtų veikti nusikalstamai“, o ryšio egzistavimą parodo tai, kad „juridinio asmens
veiklos strategija, vidaus procedūros sudaro prielaidas (ar net yra orientuotos) juridiniam
asmeniui veikti nusikalstamai, kai juridinis asmuo pripažįsta jo naudai padarytos nusikalstamos veikos rezultatus ex post facto ir pan“. Nagrinėjant konkrečią bylą juridinio asmens
strategija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į juridinio asmens veiklos kryptis, tikslus,
numatomas perspektyvas ir pan. Teisiškai reikšmingą ryšį tarp fizinio asmens padarytos
nusikalstamos veikos ir juridinio asmens padeda atskleisti juridinio asmens veiklą reglamentuojantys norminiai aktai, organizacinė struktūra, veiklos formavimas, įgyvendinimas
ir pan. Svarbu tai, ar juridinio asmens savininkas (akcininkai) užtikrino veiksmingą fizinio
asmens veiklos kontrolę, ar toleravo atitinkamą veiklą ir kita. Nustatant ryšį tarp fizinio
asmens padarytos nusikalstamos veikos ir juridinio asmens, reikia įvertinti, ar fizinio asmens padaryta nusikalstama veika ir jos sukeliamais padariniais buvo suinteresuotas juridinio asmens savininkas (akcininkai). Tai, kad juridinio asmens savininkas (akcininkai)
nežinojo, neskatino arba nesudarė sąlygų fizinio asmens neteisėtiems veiksmams, yra viena iš aplinkybių, pagal kurias sprendžiama apie juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę.
Taigi juridinio asmens savininkas ar pagrindiniai juridinio asmens akcininkai, kurie turi
sprendžiamojo balso teisę, fizinio asmens (kurio įgaliojimai nustatyti BK 20 straipsnio 2
dalyje) nusikalstamus veiksmus turi suvokti ir skatinti arba suvokti ir juos toleruoti.
Sprendžiant juridinio asmens kaltumo ir baudžiamosios atsakomybės klausimą toks abipusis ryšys tarp kaltininko – fizinio asmens ir trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio
asmens turi būti nustatytas. Tokio ryšio nebuvimas gali reikšti, kad fizinis asmuo, darydamas nusikalstamą veiką, veikė savarankiškai ir savavališkai, o tokiu atveju juridinio asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn reikštų objektyvų pakaltinimą, t. y. juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę nesant jo kaltės. Darytina išvada, kad sprendžiant
klausimą dėl juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už fizinio asmens padarytas
nusikalstamas veikas turi būti nustatyta ne tik tai, kad šios nusikalstamos veikos buvo padarytos juridinio asmens naudai ar interesais, bet ir fizinio asmens bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšys su juridiniu asmeniu. Pripažinus, kad fizinio asmens nusikalstama
veika buvo padaryta siekiant gauti turtinę naudą ar kitais juridinio asmens interesais, kartu
reikia nustatyti, ar juridinio asmens savininkas (akcininkai) žinojo apie tokią kaltininko –
fizinio asmens daromą ar rengiamą nusikalstamą veiką, ją skatino, ar sudarė sąlygas tokios
nusikalstamos veikos padarymui, ar, priešingai, toks fizinio asmens nusikalstamas elgesys
buvo savarankiškas ir savavališkas, t. y. juridiniam asmeniui nežinomas. Vien tik nusikalstamos veikos padarymas juridinio asmens naudai ar interesais nesant minėto juridinio asmens ryšio su tokia nusikalstama veika bei ja padariusiu fiziniu asmeniu negali būti laikomas pakankamu juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagrindu27.
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Teismai, priimdami sprendimus, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sprendimų-precedentų. Precedento galią turi ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti
analogiškose bylose, t.y. precedentas laikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės
yra tapačios arba labai panašios į tas aplinkybes, kuriomis buvo sukurtas precedentas. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis teismas, saistomas 2012-01-10 LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarties Nr. 2K-P-95/2012, panaikino Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį bei perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, pažymėdamas, kad skundžiamajame nuosprendyje neanalizuotas akcijų pasiskirstymas, nepaklausti visi UAB (duomenys neskelbtini) akcininkai, neįvertinta, kaip (visuotinis susirinkimas)
kontroliavo direktoriaus J.A.Ž. veiksmus, ar jie turėjo informacijos apie byloje nustatytus
pinigų išgryninimo, mokesčių išvengimo faktus, ar nebuvo šie neteisėti veiksmai kitų akcininkų toleruojami, ar jiems vykdyti nebuvo sudarytos sąlygos. Šiame kontekste paminėtina
ir tai, kad neįvertinti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo tvarka surinkti
duomenys apie akcininko A.R. bendravimo su A.K. aplinkybes, nepatikrinti bylos duomenys, ar bendrovė buvo aktyvi, siekdama iš fizinio asmens išieškoti pasisavintą bendrovės
turtą, neįvertinta, kaip vykdomas UAB (duomenys neskelbtini) valdybos 2009 m. lapkričio
20 d. nutarimas, įpareigojantis atlyginti bendrovei padarytą žalą. Todėl darytina išvada,
kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė LR BPK 286 straipsnio 2 dalies reikalavimo
įvykdyti visų kasacinės instancijos teismo duotų privalomų nurodymų, nesiėmė priemonių
nustatyti ir patikrinti visų svarbių bylos aplinkybių, reikalingų įvertinti BK 20 straipsnio 2
dalyje numatytų juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Taigi prieštaraujant
BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatai teismo išvados dėl juridinio asmens atsakomybės sąlygų padarytos, neišsamiai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir nepašalinus atskirų bylos
duomenų prieštaravimų28.
Atkreiptinas dėmesys į 2012 m. balandžio mėn. 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo
teismo nutartį, kurioje pažymima, jog pagal BK 36 straipsnį nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas ne tik fizinis, bet ir juridinis asmuo. Sprendžiant juridinio
asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą reikia atsižvelgti į jo baudžiamosios atsakomybės ypatumus, kurie yra nulemti juridinio asmens teisinio statuso
specifikos. Būtent juridinio asmens specifiškumas suponuoja tai, kad juridinio asmens
baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Pagal BK juridinio
asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai ar (ir) interesais
padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi
atsižvelgiant į minėtą juridinio asmens specifiką baudžiamosios atsakomybės juridiniam
asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su
juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Lietuvos Aukščiausiojo
teismo praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą turi būti atsižvelgta ir į kaltininko – fizinio asmens – bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšį su juridiniu asmeniu. Šiuo atveju svarbu, ar juridinio
asmens savininkas (akcininkai) užtikrino veiksmingą fizinio asmens veiklos kontrolę, ar
toleravo atitinkamą veiklą ir kita. Taigi nustatant ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos veikos ir juridinio asmens reikia įvertinti, ar fizinio asmens padaryta nusikalstama veika ir jos sukeliamais padariniais buvo suinteresuotas juridinio asmens savininkas
(akcininkai). Tai, kad juridinio asmens savininkas (akcininkai) nežinojo, neskatino arba
28
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nesudarė sąlygų fizinio asmens neteisėtiems veiksmams, yra viena iš aplinkybių, pagal
kurias sprendžiama apie juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę. Nagrinėjamos bylos
kontekste pažymėtina, kad į minėtas aplinkybes tam tikru aspektu turi būti atsižvelgta ir
sprendžiant juridinio asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 36
straipsnį klausimą, kai pasikeičia šio asmens savininkas (savininkai), jo vadovybė. Šiuo
atveju reikia įvertinti ir tai, ar nauji juridinio asmens savininkai, įsigydami juridinį asmenį,
žinojo ar bent turėjo ir galėjo žinoti apie fizinio asmens padarytas (daromas) juridinio asmens naudai (interesams) nusikalstamas veikas, juridiniam asmeniui gresiančią baudžiamąją atsakomybę, ar, įsigiję juridinį asmenį toleravo juridinio asmens interesais padarytas
(daromas) nusikalstamas veikas, pripažino šių veikų nusikalstamus rezultatus ir pan., ar
priešingai – apie tai nesuvokė ir negalėjo suvokti, nebuvo suinteresuoti tokia nusikalstama
veika ir jos rezultatais. Taip pat sprendžiant, ar dėl aplinkybių pasikeitimo juridinis asmuo
prarado pavojingumą ir gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, svarbu nustatyti, ar nauji savininkai, įsigiję juridinį asmenį ir perėmę jo valdymą, šio asmens veiklos politiką, organizacinę struktūrą pakeitė taip, kad nebūtų sudarytos prielaidos juridiniam asmeniui veikti nusikalstamai. Vien tai, kad pasikeitus juridinio asmens savininkui (savininkams) šis asmuo nebuvo likviduotas, o tik atitinkamu būdu pertvarkytas, savaime nepaneigia galimybės taikyti jam BK 36 straipsnio29.
Išvados
1. Juridinio asmens atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės.
2. Lietuvos Respublikoje juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės institutas
pirmą kartą buvo kodifikuotas 2003 metų gegužės 01 d., įsigaliojus baudžiamajam kodeksui.
3. Kiekviena įmonėms skirtina bausmė yra orientuota pirmiausiai į pačią įmonę
(juridinį asmenį), o ne į pavienius su ja susijusius asmenis, pavyzdžiui, administracijos
vadovą arba kitus darbuotojus.
4. BK numatytos bausmės juridiniams asmenims: bauda, juridinio asmens veiklos
ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė, viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą
veiką.
5. BK numatytos bausmės juridiniams asmenims: bauda, juridinio asmens veiklos
ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė, viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą
veiką.
6. Juridinio asmens veiklos ribojimas ir įmonės likvidavimas yra valstybės prievartos priemonės, kuriomis valstybė atima arba bent jau riboja juridinio asmens galimybę
nusikalsti.
7. Viešas paskelbimas apie nusikalstamą veiką, apie juridinio asmens pavojingumą, atliekamas per visuomenės informavimo priemones.
8. Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš
kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą
nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą
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veiką esant ir kitoms BK 20 straipsnio 2 dalyje numatytoms sąlygoms baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis asmuo.
9. Juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių,
kurie jį sieja su juridiniu asmeniu.
10. Baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas
nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo.
11. Juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo. Sprendžiant, ar
juridinis asmuo turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, reikia nustatyti ir juridinio asmens kaltę.
12. Teisiškai reikšmingą ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos veikos
ir juridinio asmens padeda atskleisti juridinio asmens veiklą reglamentuojantys norminiai
aktai, organizacinė struktūra, veiklos formavimas, įgyvendinimas ir pan.
\
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Haroldas Juška, Giedrė Subačiūtė
Criminal responsibility of legal persons
Summary
Paragraph 2.33 of the Civil Code of the Republic of Lithuania provides that a legal person is a company, institution or organisation with its name, which can obtain and
have rights and responsibilities on its name, as well as to be as a plaintiff or defendant in a
court. It should be noted that criminal liability of a legal person is not a novel of a criminal
law. Criminal liability of legal persons is foreseen in the criminal laws of many European
countries, such as Finnish Criminal Code, French Criminal Code, Croatian Law of Legal
Persons’ Liability for Criminal Offences, Irish Act of Corruption Prevention, Criminal
Laws of Portugal and Belgium. The liability of a juridical person is derived from the criminal liability of a physical person. Therefore, the activity’s composition, described in the
disposition of a special part of the Criminal Code, is determined only by proving the participation of a concrete physical person in its committing. In order to achieve this target, it
is not enough to determine the criminal liability of legal persons only – it is necessary to
apply properly and reasonably the type of this legal liability for legal persons.
Keywords: legal person, criminal liability, punishment, ruling, judicial practice.
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THE DEFINITIONS OF CIVIL ORGANISATION AND PUBLIC BENEFIT LEGAL
STATUS IN HUNGARY
Zsófia Kaprinay
University of Szeged
The field of my research is the detailed overview of associations from a legal aspect. Association as a legal person is usually attached with several different attributes and can be listed into
several different sectors, such as non-governmental organs, civil society, non-profit organisations,
civil organisations, third sector, and public benefit organisations. They are called in many ways and
carry out many kinds of activities. This phenomenon can be experienced both in the international
and Hungarian legal literature.
The topicality of my research field is that the legal environment regulating associations has
changed significantly in the last one and a half years. The “Civil act” that regulates associations is
titled the “Act on associations, the public benefit legal status, and the functioning and support of
civil organisations” and it entered into force on 1 st January, 2012.1 This new act comprehensively
regulates the functioning of associations, the rules on the registration of organisations, as well as
their management, bookkeeping, the public benefit legal status, and termination. Beside this, the
new rules of each legal person, such as the association, were placed in the new Hungarian Civil
Code2. This new Civil Code has brought significant changes both in its structure and its content. On
the one hand, it formulates a general provision on legal persons that is applicable to all legal persons, therefore, to associations as well, and on the other hand, it disposes of associations in greater
detail, which does not necessarily ease the job of legal professionals.

Results
The new Civil act resulted in innovation of two questions, namely, it introduced
the definition of civil organisation, and it entirely transformed the public benefit qualification system, which does not seem to be such a big change. It will turn out, for 31 th May,
2014 was the deadline for the organisations that previously functioned as public benefit
organisations to decide, whether they keep their public benefit legal status or not. From the
statistics of this year we will get to know more next year about how many civil organisations remained to be for public benefit at the national level.
Civil/non-profit organisations have played an important role both in social and
economic processes since 1990.3 Earlier there was no collective term for the civil organisations in the present sense. Associations were identified with the term “social organisation”,
therefore, legislators also felt the absence of the determination of the name of the association. That is why it was set as an aim before the adoption of the current Civil act that its
most important task should be the determination of the definition of civil organisation. The
name social organisations4 did not cover the same organisations as the current civil sector.
As a result of the problems of the application and interpretation of law and the vigorously
1

Act CLXXV of 2011 on associations, the legal status of public benefit, and the functioning and support of
civil organisations (hereinafter referred to as Civil act)
2
In Hungary the Act V of 2013 on the Civil Code entered into force on 15 th March, 2014
3
Sík, László: A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának egyes kérdései. Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára (Sík, László: Certain Questions of the Regulation of Non-profit Organisations. Basic Handbook
for Civil Organisations). NIOK-Soros, Budapest, 1995
4
According to the Act II of 1989 on the right of association social organisations were the association, the political party, the trade union, however, it did not include foundation
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declared demand of civil society, the draft of the act uses the new and – even in its content
– different collective term “civil organisation” instead of “social organisation” (that often
had an undefinable content). Therefore, civil organisations are the non-profit company, the
association – except the political party, the trade union, and the mutual association –, as
well as the foundation – except the public foundation, and the political party foundation.5
Definition is provided neither by the Civil act and the explanation, nor by the legal literature. In my opinion, this enumeration on the basis of the organisational form is elegantly
short, marks obvious borders and is unsatisfying.
I would summarize he criteria of the civil organisation as follows:
- prohibition of profit-distribution and the exclusion of performing economic activity entirely or primarily,
- they are established through contract, articles or statutes, and are functioning
within organized frameworks,
- exclusion of political party or church activities,
- their aim is to ease, help and improve the life of citizens in any social fields.
The other significant innovation is the new definition of the public benefit activity
in the Civil act that substantially differs from the previous one.6 The new public benefit
legal status is built upon the definition of public service. Each activity is for public benefit
that serves the performance of the public service determined in the establishing instrument
(articles or statutes), and through this it contributes to the satisfaction of the common needs
of the society and the individual. Therefore, the legislator has widened the circle of public
benefit activities, its only barrier is the finite number of public services. Public service can,
however, be only a state or municipal task determined by law (therefore, not only an obligatory task set out in the act on local governments, but also a voluntarily undertaken task set
out in a local government decree) that is carried out by the obliged state organ for public
interest without profitable purposes, in compliance with the requirements and terms determined by law. A public benefit activity can serve the performance of a public service not
only directly but indirectly as well.
Chapter VII of the Civil act on the public benefit legal status is applicable to all
public benefit organisations, therefore, beside civil organisations, also to the non-profit
company established according to the rules that regulate companies, as well as to social cooperatives established according to the Civil Code and the Act X of 2006 on co-operatives.
The Civil act provides different definitions for public benefit activity, public benefit organisation, and public benefit qualification. Only those organisations can use this attribute that
were registered this way at the registering court, however, organisations that do not have
the public benefit legal status may still carry out public benefit activities. If an organisation
wants to acquire the public benefit qualification, it has to verify (the act does not use the
words “verification” or “proving”, but the expression “presentation”) that it has satisfied
the requirements of public benefit for two entire years before submitting the application.
Two indicators are to be examined when deciding the compliance for the public
benefit legal status: on the one hand, whether there are sufficient resources available for
the organisation, and on the other hand, whether the public support is demonstrable. The
5
6

Civil act 2 §, point 6
Act CLXXVI of 1997 on public benefit organisations
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legislator determines 3-3 conditions by both indicators, from which only one has to be attained in both.
Sufficient resources7 are available for the organisation, if regarding the previous
two completed financial year:
- its average yearly income exceeds 1 million forints, or
- the together calculated profit or loss of the two years, after taxation (economic
result for the year), is not negative, or
- its personnel costs (expenses) – without taking the allowance of the chief executive into consideration – reach the one-fourth of the total expenditure (expenses).
Sufficient public support8 of an organisation can be demonstrated, if one of the following conditions is met, regarding its previous completed financial years:
- the sum granted from the sum that was offered to the organisation from a certain part of the personal income tax, according to the decision of the taxpayer, reaches 2
percent of the total income, or
- the costs and expenses, incurred in the interest of the public benefit activity,
reach the half of the total expenditure averaged over the two years, or
- the work of the organisation and the performance of the public benefit activities
is helped permanently (averaged over 2 years) by at least 10 public benefit volunteers.
The organ that is authorized to register the legal status of public benefit examines
at the time of each deposit, whether the abovementioned conditions are met, according to
the data of the account, since during two following completed financial years the requirements have to be fulfilled. If these conditions are not met, then the court terminates the
public benefit legal status (however, not the organisation itself) and deletes the regarding
data from its register.9
The content of the establishing instrument of the organisation that applies to be
registered into the public benefit register has to be modified as well. The establishing instrument has to contain what public benefit activity it carries out, in relation to which public service and according to which legal provision. A further condition of the establishing
instrument is that it cannot exclude the possibility for others to come in for the public benefit service beside its own members.
According to the research of “Civiltárs” 10, at present 53 % of 121 public benefit
organisations declared that the current public benefit conditions are harder to be met. This
indicates that the new rule has not become stricter in comparison with the previous regulation. According to the former public benefit qualification, only those could not be for public benefit, who did not want to be. The chosen public benefit activity just had to be indicated in the establishing instrument, and further control was very rare. Within that system
the legislator provided full discretion to the judge, and the actual requirement was to meet
7

Civil act § 32 (4)
Civil act § 32 (5)
9
Act CLXXXI of 2011 on the judicial registration of civil organisations and the regarding rules of procedure
(hereinafter referred to as Civil proc. act), § 44/A
10
Kutatási jelentés: Civil szervezetek és jogalkalmazók részvételévével készült kérdőív eredményei a civil
szervezetek működésének egyes kérdéseiről. 2013. január-február (Research report: the result of a survey, with
the participation of civil organisations, on certain questions of the functioning of civil organisations. JanuaryFebruary, 2013)
8

THE DEFINITIONS OF CIVIL ORGANISATION AND PUBLIC BENEFIT LEGAL STATUS IN HUNGARY
CIVILINĖS ORGANIZACIJOS IR VIEŠOSIOS NAUDOS TEISINIO STATUSO SAMPRATA VENGRIJOJE

31

the conditions of the exhaustive list. It is sure that the new regulation at least requires that
the organisation has to carry out public benefit activity for two years, but the conditions are
going to be as easy to meet as earlier. However, here the legislator does not provide opportunity for judicial discretion, because the criteria are objective, but complying with the
conditions of the form and content of the establishing instrument has not become harder.
The requirement of one condition from each condition-group might seem to be more serious, but in prac tice this cannot cause difficulties for a functioning organisation. The other
problem can be that the legislator links the public benefit status to a definition having primarily economic and resource basis.11 Its reason is that the legislator wanted to create an
objective standard that might only be achieved by the help of cost-efficiency. The question
is, however, whether it is necessary to expose a fundamentally subjective definition to objective requirements. Since the definition of public benefit is continuously changing within
the particular political – economic – historic environment of a society, it will always be
judged differently what is to be considered as public service in the particular social situation, and what is not.
It is also worth mentioning the result of the research carried out by the “Ökotárs” in
respect of how civil organisations think about public benefit. When asking each civil organisation – not only the ones with public benefit –, 70% answered that public benefit means that
the organisation carries out its tasks in the interest of the public, and only 22% replied with
the current legal definition. In the case when only public benefit organisations were examined, 87% answered that they act in the interest of the public and carry out their tasks for
public benefit. As a result the question arises: if the objects themselves think about their activity in a totally different way than the legislator, is the current definition well formulated?
Can only state/local government tasks be considered as public benefit activities?
To many people it occurs whether it is even worth to be an organisation with the
public benefit qualification with the increased administrative burdens and beside the financial-economic transparency, and what actual advantages connect to the public benefit qualification. One of these related advantages is that public utility contracts may only be concluded by public benefit organisations. Secondly, donations allocated to such an organisation reduce corporate tax to a certain degree. Thirdly, the plus points can be mentioned as
advantages that can be acquired in case of an application or those tender dossiers that provide the opportunity for application only for public benefit organisations. The easier borrowing and the facilitation of employment (such as exemptions of social contributions) can
also be mentioned as advantages.
Conclusions
The question is whether through the current regulation the legislator managed to
reach the content of public benefit that is really its substance: that not only the state but
other civil, non-profit organisations could carry out those tasks that are useful and essential
for the public. This is beneficial for both the state and the community, since these organisations promote the task of the state, and the community also wins because these organisations are much more direct and informal with the communities and the target public.

11

It is of interest that at present the legislator does not link the public benefit status to an economic and
resource-based definition
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However, for this, disposable resources are needed that could be obtained on a
normative basis. Not by normative state allowance, not by operational or programrealization tenders either, but through a system built among legal rules that makes the public benefit legal status serious and handles it in its true place.
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Zsófia Kaprinay
Civilinės organizacijos ir viešosios naudos teisinio statuso samprata Vengrijoje
Santrauka
Asociacija, kaip juridinis asmuo, gali būti suprantama, kaip nevyriausybinės organizacijos, ne pelno organizacijos, pilietinės organizacijos, trečiojo sektoriaus ir viešosios
naudos organizacijos. Asociacijomis gali būti vadinami įvairūs juridiniai asmenys atsižvelgiant į jų vykdomą veiklą.
Civilinės teisės aktas, kuris reguliuoja asociacijas „Įstatymas dėl asociacijų
visuomenės labui juridinio statuso veikimo ir paramos pilietinės visuomenės organizacijų “
įsigaliojo sausio 1 d., 2012. Šis naujas aktas išsamiai reglamentuoja asociacijų veikimą,
organizacijų registraciją, taip pat jų valdymo, buhalterinės apskaitos, viešosios naudos
juridinį statusą ir jų nutraukimo taisykles.
Raktažodžiai: asociacija, organizacija, teisinis statusas.
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Culture - the informal aspects of organizations- are the values, beliefs, ethics, and motives
of individual participants in addition to the shared norms and understandings that broadly characterize the organization or its subunits.
The article analyses peculiarities of ethics and working culture in the public sector. The authors try to reveal and evaluate the peculiarities of the ethics and working culture of the Klaipėda
municipality employees.
Conflicts in the work of public sector officers are the negative appearance, because of their
negative impact on the person itself and the people around - customers, colleagues. It has a negative
impact on the efficiency of work, communication, working atmosphere.
Keywords: working culture, ethics, employees, public sector.

Introduction
Ethics covers various areas of life: personal, public and professional relations.
Personal ethics studies the well-being of certain individual and his development methods.
Social ethics emphasizes the well-being of society, the duties of individual persons in the
society. In professional ethics the main attention is paid to the behaviour of the representatives of a special field (Raipa, 2001).
Employees working in the public sector inevitably face ethic and working culture
problems. Perhaps even more often the representatives of other fields, because they are
constantly communicating with people, help them to solve their problems every day,
inform people about new products (Wagner-Tsukamoto, 2005).
When having some contact with employees, people judge the morality and working culture of higher officers in all sectors according to their behaviour (Chen, 2005),
Therefore, ethics and working culture the of public sector employees should be as high as
possible. Ethics is important not only in communication with customers (external environment), it's important also internally in the organization, in the mutual relations between
colleagues and staff members (Palidauskaite, 2001).
Ethical problems might cause various different consequences. Some of them are
solved almost unnoticed; the others have strong impact on separate persons or organizations. Ethical problems may occur and disappear or have continuous character.
The aim of the work
To disclose the importance of ethics and working culture of employees in
Klaipėda municipality sector.
The object of the study
Ethics and working culture of employees.
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Materials and methods
In this paper the analysis of scientific literature, analysis of legislation, survey
with a questionnaire, statistical analysis of the data, graphical modelling, specifying and
summarizing, and logical abstraction methods were used. There also were analysed scientific and practical materials of national and foreign authors (Raipa, Palidauskaitė, Chen,
Fassin and others). In order to disclose the importance of ethics and working culture of
employees, we have chosen the municipality of Klaipėda region for the research.
Results
In our everyday life we use the notions of ethics, morality, virtue and other similar
quite widely. However, not always we think about their content and significance. Sometimes we refer these notions in wrong places, very often we identify them, use them as
synonyms. However, we shouldn't mix these notions and divide them: ethics is a field of
certain knowledge, science; morality and virtue – are its research subjects (Kulik, 2005).
From a historical perspective, the cultural norm placing a positive moral value on
doing a good job, because work has intrinsic value for its own sake, was a relatively recent
development (Lipset, 1990). Work, for much of the ancient history of the human race, has
been hard and degrading. Working hard-in the absence of compulsion-was not the norm
for Hebrew, classical, or medieval cultures (Rose, 1985). It was not until the Protestant
Reformation that physical labour became culturally acceptable for all persons, even the
wealthy ones.
The concept "Ethics" has its background from ancient Greek word "Ethos". This
word in the beginning meant usual place of living (in the poems of Homer), later it
acquired new meanings: "habits, temperament, custom, character" (Fassin, 2005).
Work ethics is a cultural norm that places a positive moral value on doing a good
job and is based on a belief that work has intrinsic value for its own sake (Cherrington,
1980; Quinn, 1983; Yankelovich & Immerwahr, 1984). Like other cultural norms, a
person's adherence to or belief in the work ethic is principally influenced by socialization
experiences during childhood and adolescence. Through interaction with family, peers, and
significant adults, a person "learns to place a value on work behaviour as others approach
him in situations demanding increasing responsibility for productivity" (Braude, 1975, p,
134). Based on praise or blame and affection or anger, a child appraises his or her performance in household chores, or later in part-time jobs, but this appraisal is based on the
perspective of others.
Another significant factor shaping the work attitudes of people is the socialization
which occurs in the workplace. As a person enters the workplace, the perceptions and reactions of others tend to confirm or contradict the work attitudes shaped in childhood
(Braude, 1975). The occupational culture, especially the influence of an "inner fraternity"
of colleagues, has a significant impact on the attitudes toward work and the work ethics
which form part of each person's belief system.
According to some researchers (Randall & Cote, 1991; Fodor, 1990), work ethic
can induce employees to be highly involved in their jobs.
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Ahmad (1976) argued that the Islamic work ethics stands not for life denial but for
life fulfilment and holds business motives in the highest regard. Consequently, it is more
likely that those who believe in Islam and practice it, tend to be more committed to their
organizations and presumably more satisfied with their jobs.
Work ethics– of whatever variety– involves the ascription of value to work. Work
is valued as the means to some end1. And, being bound up with the attainment of some
state of affairs which is valued, people are motivated to work (Gay et al, 2007).
Besides work ethics, another important thing that comes under consideration,
which influences organizational commitment, is organizational culture. In today’s organization environment, corporate culture is used as a powerful tool to quantify the way a
business functions (Gray et al, 2003).
Work ethics, as we know today, is a secularized construct derived from Max Weber which is written in his writing more than 100 years ago. Protestant work ethics has
been widely used as an explanation for the success of capitalism in the West (Hill, 1995),
even though Islam has emerged globally, but Muslim societies are very much influenced
by Western work ethics, and Malaysia is not an exception.
Ethics is not simply a glorified intellectual game, having no practical relevance.
We become moral individuals, as Aristotle says, by practice; good at being truthful by
habitually telling the truth; becoming characteristically honest by trying always not to be
dishonest (Vallance, 2001).
Ethics is a matter of science, validating moral issues rising between a human
being and the surroundings, in the mutual relations of human beings, among people related
by various connections (Kučinskas, 2003; Gudas, 2000).
Lithuanian authors present various descriptions of ethics, G. Beržinskas (2002)
describes ethics as a philosophy of morality, theory, human activity the purpose of which
is internal perfection of the personality.
D. Vyšniauskienė (1999) in the book "Verslo etika (Business ethics)" provides this
kind of the notion of ethics: Ethics is practical philosophy talking about human behaviour
in his practical activity. V. Kučinskas (2003) defines ethics as a subject of science, validating moral issues, rising between a human being and his surroundings, mutual human relations and relations among human beings related to each other by various connections; it's a
branch of philosophy analysing values and evaluating human acts.
Culture is the environment that surrounds you at work all of the time. Culture is a powerful
element that shapes your work enjoyment, your work relationships, and your work processes. But, culture is something that you cannot actually see, except through its physical
manifestations in your work place (Heathfield, 2010).
An organization’s culture is made up of all of the life experiences each employee
brings to the organization. Culture is especially influenced by the organization’s founder,
executives, and other managerial staff because of their role in decision making and strategic direction (Heathfield, 2010).
In order to disclose the importance of ethics and working culture of the employees
we have chosen the municipality of Klaipėda region2 for the research. Empirical research
1

Including the possibilities that work itself serves as the end or that work is not valued per se

36

APLINKOSAUGOS IR CIVILINĖ TEISĖ
ENVIRONMENTAL AND CIVIL LAW

survey was performed in order to find out the ethical and working culture problems of employees of the public sector, in the municipality of Klaipėda region, when the employees
were interviewed. The period of the research – January – March 2013. There were investigated 85 employees working in Klaipėda municipality.
After the analysis of the empirical research data was done, it can be stated that
63% of the respondents are familiar with legal regulations regulating the ethics of
employees and working culture, 18% – partly and 19% are unfamiliar.
Asked how they understand what is ethics, most of the respondents – 72%
answered that ethics is a science about the norms of behaviour, morality, 14% stated that
this is a science researching morality and virtue.
Even 85% of the interviewed stated that they are following special rules of ethics
and working culture in their job, 15% didn’t know anything about such rules.
In Fig. 1 we can see the distribution of opinions of the employees concerning what
should follow the officer when performing his job.

100%
Professional
values/Profesiniai įgūdžiai

80%
60%
40%

Ethical standarts/ Etikos
standartai
85%

20%
18%

17%

Organizational
values/Organizacijos
vertybės

0%

Fig. 1. Distribution of answers of the respondents on what should follow the
employee when performing his job
Pav. 1. Respondentų atsakymų, kuo turi vadovautis darbuotojas savo darbe
sklaida
65% of the interviewed think that they should follow professional values and
standards, 18% – ethical standards, 17% – organizational values. It shows that professional
and organizational values are more important for the employees of the public sector than
per sonal ones. This is a good sign, because that is the difference between the officers in
the public sector and the officers in the private sector.
The opinions were distributed more or less equally concerning the question on
which principle of public service is the hardest to implement. It can be seen in Fig. 2.

2

The questionnaires were distributed between employees of public sector, Klaipeda regional municipality
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50%

To take personal
responsibility/Prisiimti
asmeninę atsakomybę

40%
30%
20%

To obey the laws/Laikytis
įstatymų

46%
30%

10%
0%

24%

To serve for public interests/
Tarnauti visuomenės
interesams

Fig. 2 Spread of the answers of the respondents which principle of public sector is
the hardest to implement
Pav. 2. Respondentų atsakymų, kurios principus sunkiausia įgyvendinti viešajame
sektoriuje atsakymų sklaida
The hardest is to take personal responsibility for 46% of the respondents, it is hard
to obey the laws and implement them for 30% of the employees. As one of the employees
has mentioned, it is the hardest part to obey the laws, because laws are changing constantly, and sometimes they are really very confusing, complicated and absurd, 24% of the interviewed stated that the hardest thing is to serve for public interests.
It is thought that the activity of the employees of public sector should be honest. It
means that it should be fair, open, correspond to the existing norms of behaviour and always increase the welfare of people. However, sometimes under certain circumstances the
situation requires not to be completely open ad tell the real truth because of completely
understandable good intentions or precautions. Sometimes the circumstances make us say
that silence is the best thing, sometimes it is thought that “the truth should be used economically”; sometimes it’s better to lie or to confuse.
Most of the respondents negatively valuate giving or acceptance of gifts, or grafts,
because they treat it as a beginning of corruption (66%), attempt to bribe, to gain the employee to the side (34%).
The answer to what is a gift for the job done, 80% of the respondents answered
that its flowers, others have mentioned candies, verbal or written thanks, special literature,
helping to perform the job better, souvenirs.
All employees who participated in the survey confirmed with one accord that they
treat as graft money, most some other material values; the others have mentioned drinks,
souvenirs, candies.
The research which was done helped to know the ethical and working culture problems of the employees of Klaipėda municipality; to find out their point of view to the ethical problems, their actions when facing one or another kind of problem.
Conclusions
1. Organizations are unlikely to have just a single overarching culture. Instead,
multiple cultures or subcultures are often present. Organizational cultures are shared expe38
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riences resulting from both low-and high profile successes and failures, patterns of conduct, and self-regulating practices.
2. Ethic and working culture in the work of the public sector is even more important than in the work of other professions, because they have to communicate with people every day.
3. Work culture change is a process of giving and taking by all members of an organization. Formalizing strategic direction, systems development, and establishing measurements must be owned by the group responsible for them.
4. Conflicts in the work of public sector have a negative appearance, because of
their negative impact on the person itself and the people around - customers, colleagues. It
has negative impact on the efficiency of work, communication, working atmosphere.
5. The employees of Klaipėda municipality who participated in the survey agreed
with the opinion that the standards of ethics applicable to the public officers are stricter
than those applied to ordinary citizens and also the proper image of the employee helps to
support public confidence in service.
6. After separate evaluation on how men and women face ethical problems, it appeared that men face ethical problems quite rarely (66%), women stuck face problems
very often (27%), or quite often (27%). Employees who have been working is public sector
for 10 or more years faced ethical problems more often as well. Salary and education has
no influence.
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Rasa Merkienė, Dalia Perkumienė
Kultūros ir etikos aspektai rajono savivaldybėje
Santrauka
Kultūra – yra vertybės, įsitikinimai, etika, ir atskirų dalyvių motyvacijos sistema.
Straipsnyje analizuojama etikos ir darbo kultūros viešajame sektoriuje principai. Autoriai
bando atskleisti ir įvertinti, kad etikos ir darbo kultūrą Klaipėdos savivaldybėje. Viešojo
sektoriaus pareigūnų darbiniai konfliktai daro neigiamą poveikį pačiam asmeniui, o taip
pat klientams, kolegoms. Taip pat turi neigiamą poveikį bendravimo, darbo atmosferą
efektyvumui.
Raktažodžiai: darbo kultūra, etika, darbuotojai, viešasis sektorius.
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ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ NAMINIAMS BEI ŪKINĖS PASKIRTIES
GYVŪNAMS PADARYTĄ ŽALĄ PAGAL LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ
ĮSTATYMUS
Kristina Tylenienė1, Dalia Perkumienė1,2
1Kauno kolegija
2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Administracinė atsakomybė už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą –
tai asmenų įsipareigojimas elgtis pagal visuomenėje priimtinas teisės normas bei principus, o taip
pat ir atlyginti visiems nukentėjusiems dėl teisės normų, reglamentuojančių gyvūnų teises, pažeidimo. Asmenims už žiaurų elgesį su gyvūnais valstybė, įgyvendindama administracinę atsakomybę
bei taikydama teisės pažeidėjams sankcijas, vykdo teisingumą, t.y. tik juridiškai įformina teisės
pažeidėjo statusą, kurį pats teisės pažeidėjas ir susikūrė, atsisakydamas vykdyti jam valstybės pavestas teisines pareigas. Pagal nacionalinius teisės aktus visos uždraustos veikos su gyvūnais atsižvelgiant į padarytą nusikalstamos veikos sunkumą asmenims užtraukia arba administracinę, arba
baudžiamąją atsakomybę. Tokiu būdu „valstybė taiko teisės pažeidėjui prievartą, kad, siaurindama
jo teises, mažintų jo pavojingumą visuomenei“1. Tad administracinė atsakomybė už naminiams bei
ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą be sankcijų yra neįmanoma, nes šiuo atveju asmeniui
taikoma sankcija už žiaurų elgesį su gyvūnais yra tarsi priemonė, leidžianti sugrąžinti teisių ir pareigų vienovę, kuri buvo pažeista dėl asmens tam tikrų pareigų neatlikimo, t.y. negerbiant valstybės
įstatymais numatytų gyvūnų teisių.
Raktažodžiai: naminiai gyvūnai, žiaurus elgesys su gyvūnais, gyvūnų teisės, gyvūnų
gerovė, gyvūnų apsauga, ūkinės paskirties gyvūnai.

Įvadas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 54 straipsnyje yra parašyta „Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos <...> apsauga,
prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama <...> skurdinti augaliją ir gyvūniją“2, tai reiškia, kad valstybė turi pareigą
ne tik rūpintis gyvūnija, bet ir ją ginti visomis teisinėmis priemonėmis. Galima daryti prielaidą, jog į šią Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodytą gyvūnijos sąvoką yra įtraukiami ne vien laisvėje gyvenantys laukiniai žvėrys, bet ir naminiai bei ūkinės paskirties,
žmogaus artimoje aplinkoje laikomi bei auginami gyvūnai.
Nors „mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad tyčinis brutalumas gyvūnų atžvilgiu
(skirtingai nuo aplaidumo ir nepriežiūros) yra glaudžiai susijęs su kitomis socialinėmis
problemomis3“, o tie asmenys, kurie jaučia malonumą kankindami gyvūnus, dažnai būna
linkę ir į smurtą žmonėms, vis dar daug yra manančių, jog kasdieniniame gyvenime yra
kur kas svarbesnių problemų nei gyvūnų gerovės klausimų sprendimas. Šio fakto patvirtinimą galime matyti Lietuvos Respublikos įstatymuose, kuriuose už žiaurų elgesį su

1

Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. 356 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014
3
Straipsnis „Psichologė: gyvūnus kankina itin agresyvūs žmonės“ http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/psichologegyvunus-kankina-itin-agresyvus-zmones.d?id=56920855 Peržiūrėta 2014-12-14
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naminiais bei ūkinės paskirties gyvūnais vis dar numatyta pernelyg švelni administracinė
atsakomybė.
Lietuvos Respublikoje naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų gerovę ir jų apsaugą
reglamentuoja tokie teisės aktai, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas,
taip pat Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Europos Sąjungos konvencijos bei direktyvos.
Darbo aktualumas
Pagal Lietuvos teismų praktikos ataskaitos nuo 2011 metų statistiką4 administracinių teisės pažeidimų aplinkos apsaugai, gamtai bei gyvūnijai Lietuvoje vis daugėja, todėl
gyvūnų gerovės klausimų sprendimas yra itin aktuali tema.
Darbo problema
Už naminiams ir ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą yra skiriamos per mažos administracinės baudos lyginant su padarytų pažeidimų padariniais bei baudomis, skiriamomis už laukinių gyvūnų žalojimą.
Darbo tikslas
Išanalizuoti administracinę atsakomybę už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą. Darbo tikslui pasiekti buvo naudojami šie metodai: istorinis, literatūros šaltinių analizės metodas, lyginamasis, teismų praktikos analizės metodas, statistikos
analizės metodas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti administracinės atsakomybės sampratą už naminiams bei ūkinės
paskirties gyvūnams padarytą žalą.
2. Išnagrinėti naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinį reguliavimą
Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje ir Skandinavijos šalyse.
3. Išanalizuoti administracinės atsakomybės už naminiams bei ūkinės paskirties
gyvūnams padarytą žalą įgyvendinimą Lietuvos teismų praktikoje.
Darbo objektas
Administracinė atsakomybė už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą.
Administracinės atsakomybės samprata už naminiams ir ūkinės paskirties gyvūnams
padarytą žalą
Asmuo, kuris suvokia savo veiksmus bei numato jų padarinius, visai visuomenei
įsipareigoja elgtis tinkamai, tai reiškia, kad asmuo privalo elgtis taip, jog savo veiksmais
nepažeistų kitų individų teisių o jeigu vis dėlto jos buvo pažeistos – atlyginti patirtą žalą,
kuri atsirado dėl tų teisių pažeidimo, todėl teisinė atsakomybė yra vienas iš svarbiausių
teisės institutų5, nes „tai pareiga veikti pagal pageidautino visuomenėje elgesio modelį ir

4
5

Lietuvos Teismų praktikos statistika http://www.teismai.lt/lt/visuomenei/statistika/106 Peržiūrėta 2015-04-27
Lastauskienė, G. Požiūrio į teisinę atsakomybę paieška. Jurisprudencija. 2001. 19 (11). 161 p.
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pareiga atsakyti už savo veiksmų padarinius“6. Teisinės atsakomybės už gyvūnams padarytą žalą pagrindinė funkcija yra nubausti asmenį, žiauriai besielgiantį su gyvūnais, ši teisinė
atsakomybė taip pat atlieka ir auklėjamąją funkciją – skatina asmenis gerbti kitų individų
teises bei jų teisėtus interesus ir tuo pačiu atlieka atkuriamąją funkciją – nubaudžiant asmenį už žiaurų elgesį su gyvūnais yra atstatomos pažeistos teisės.
Teisinės atsakomybės už gyvūnams padarytą žalą pagrindas yra asmenų neteisėtas
elgesys atliktas veikimu arba neveikimu, kuriuo buvo pažeisti gyvūnų teisių reikalavimai ir
už kuriuos yra numatyta teisinė atsakomybė.
Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme žiaurus elgesys su gyvūnais yra apibrėžiamas, kaip sąmoningas gyvūno padarymas bešeimininkiu ar bepriežiūriu, gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas, nužudymas, naudojimas taikiniams, zoofiliniai
veiksmai su gyvūnu, jų skerdimas neapsvaiginus ir t.t.7. Tad teisinė atsakomybė asmenims
atsiranda tada, kai jie, sąmoningai veikdami ir suprasdami savo veiksmų pasekmes, įvykdo
šias nusikalstamas veikas, nes teisinės atsakomybės subjektu gali būti tik kaltas asmuo.
Jeigu asmens „veiksmuose nėra kaltės, tai jis neatsako už tokius veiksmus, nors jais ir būtų
padaryta žala teisės saugomoms vertybėms“8. Taigi, jeigu asmuo yra teismo pripažintas
kaip nepakaltinamas, tai toks asmuo ir negali būti teisinės atsakomybės už gyvūnams padarytą žalą subjektu. Pagal nacionalinius teisės aktus visos uždraustos veikos su gyvūnais
atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą asmenims užtraukia arba administracinę, arba baudžiamąją atsakomybę. Tokiu būdu „valstybė taiko teisės pažeidėjui prievartą, kad, siaurindama jo teises, mažintų jo pavojingumą visuomenei“9. Tad teisinė atsakomybė už gyvūnams padarytą žalą be sankcijų yra neįmanoma, nes šiuo atveju asmeniui
taikoma sankcija už žiaurų elgesį su gyvūnais yra tarsi priemonė, leidžianti sugrąžinti teisių ir pareigų vienovę, kuri buvo pažeista dėl asmens tam tikrų pareigų neatlikimo, t.y.
negerbiant valstybės įstatymais numatytų gyvūnų teisių.
Asmenims už žiaurų elgesį su gyvūnais valstybė, įgyvendindama teisinę atsakomybę bei taikydama teisės pažeidėjams sankcijas, vykdo teisingumą, t.y. tik juridiškai
įformina teisės pažeidėjo statusą, kurį pats teisės pažeidėjas ir susikūrė, atsisakydamas
vykdyti jam valstybės pavestas teisines pareigas. Teisinė atsakomybė už gyvūnams padarytą žalą yra tik asmens, padariusio teisės pažeidimą, teisių ir pareigų atkūrimas žemesniuoju
lygiu.
Taigi teisinė atsakomybė už naminiams gyvūnams padarytą žalą – tai asmenų įsipareigojimas elgtis pagal visuomenėje priimtinas teisės normas bei principus, o taip pat ir
atlyginti visiems nukentėjusiems dėl teisės normų, reglamentuojančių gyvūnų teises, pažeidimo.

6

Baublys, L., Beinoravičius, D., Kaluina, A. ir kt. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: Leidykla MES, 2012. 468 p.
Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. 1997 m. lapkričio 6d. Nr. VIII-500, Vilnius.
4str.2dalis http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483657 Peržiūrėta 2014-12-07
8
Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. 359 p.
9
Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. 356 p.
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Administracinės atsakomybės principai naminiams ir ūkinės paskirties gyvūnams
padarytos žalos aspektu
Taikant administracinę atsakomybę asmenims už žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais neužtenka tik užtikrinti, kad administracinę atsakomybę nustatančios „teisės normos
neprieštarautų teisės principams“10, taip pat labai svarbu yra užtikrinti, jog administracinę
atsakomybę pritaikantys kompetentingi asmenys teisingai parinktų ir sankcijas asmenims
už žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais, nes tik tokiu būdu bus veiksmingai pasiekiami administracinės atsakomybės tikslai10.
Pagal S. Šedbarą, Lietuvos Respublikos administracinėje teisėje yra išskiriami šie
administracinės atsakomybės principai:
1. Atsakomybės teisėtumas – tai reiškia, jog asmeniui už žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais administracinė atsakomybė gali būti pritaikyta tik pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaraujantį nacionalinį įstatymą ar tuos tarptautinės teisės norminius aktus, kuriuos ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas. Taip pat asmuo gali būti baudžiamas administracine atsakomybe tik tada, kai yra padaryta konkreti administracinės
teisės uždrausta veika, o ne už asmens garsiai išsakytas mintis žiauriai elgtis su naminiu
gyvūnu, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra parašyta, jog žmogaus „minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma“11. Taigi asmeniui, žodžiais išreiškus neigiamą savo
požiūrį į naminius gyvūnus, dar neužtraukia administracinės atsakomybės.12 Šį administracinės teisės principą įtvirtina ir Administracinės teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK)
7 straipsnis – „Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka“13.
2. Asmenų lygybės principas – tai reiškia, jog visi asmenys, priklausantys Lietuvos Respublikos bendruomenei, turi būti vienodai lygūs įstatymui ir teisei. Tad tiek asmenys, patraukti administracinėn atsakomybėn už žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais, tiek
asmenys, turintys kompetencijos skirti administracinę atsakomybę asmenims už žiaurų
elgesį su naminiais gyvūnais, privalo vienodai laikytis jiems paskirtų įstatymų. Tad labai
svarbu, jog subjektai, turintys kompetencijos skirti administracinę atsakomybę asmeniui
žiauriai besielgiančiam su naminiu gyvūnu, neviršytų savo įstatymais suteiktų įgaliojimų, o
asmuo, įvykdęs žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais, taip pat vykdytų ir numatytas administracinės atsakomybės sankcijas.14
3. Nekaltumo prezumpcijos principas – tai reiškia, jog tam, kad asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) būtų paskirta administracinė atsakomybė už naminiams gyvūnams
padarytą žalą privalu laikytis visų nuobaudos skyrimo taisyklių, t.y. reikia atsižvelgti į asmens kaltės formą, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, kokie buvo
žiauraus elgesio su naminiu gyvūnu padariniai ir t.t.14
4. Atsakomybės proporcingumo principas – tai reiškia, jog asmeniui už žiaurų elgesį su naminiais gyvūnais turi būti taikomos tik tokios administracinės nuobaudos ir tik
tiek, kad būtų pasiektas tikslas14 ,t.y. įsipareigoti asmenį elgtis pagal visuomenėje priimti-

Šedbaras, S. Administracinė atsakomybė.Vilnius: Justitia, 2005. 79 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33
12
Šedbaras, S. Administracinė atsakomybė.Vilnius: Justitia, 2005. 80 p.
13
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Vyriausybės žinios. 1985, Nr. 1-1
14
Šedbaras, S. Administracinė atsakomybė. Vilnius: Justitia, 2005. 81 p.
10
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nas teisės normas bei principus, o taip pat ir atlyginti visiems nukentėjusiems dėl teisės
normų, reglamentuojančių gyvūnų teises, pažeidimo.
5. Atsakomybės teisingumo principas – tai reiškia, jog asmeniui už žiaurų elgesį
su naminiu gyvūnu paskiriant administracinę atsakomybę turi būti parinkta individuali
administracinės atsakomybės priemonė, kuri, įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes,
nebūtų nei per griežta, nei per švelni.14
Taigi šių administracinės atsakomybės principų pirmiausiai privalu laikytis tiems
administracinės teisės subjektams, kurių kompetencijoje yra leisti ir kurti įstatymus bei
kitus su administracine teise susijusius aktus, nes tik taip administracinė atsakomybė turės
tikslą.
Naminio gyvūno ir ūkinės paskirties gyvūno sąvokos samprata Lietuvos Respublikos
administracinėje teisėje
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK)
nedetalizuoja nei „naminio gyvūno“, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos, todėl ATPK
89 straipsnio ir 90 straipsnio dispozicijoje „gyvūno“ sąvoka apima tiek naminius gyvūnus,
tiek ūkinės paskirties gyvūnus, tiek laukinius gyvūnus, tiek bešeimininkius gyvūnus. Labai
aiškią „naminio gyvūno“ sąvoką pateikia šiuo metu galiojančios Gyvūnų laikymo <...>
taisyklės15, kuriose nurodoma, jog „naminiais gyvūnais“ yra laikomi „visi istoriškai prijaukinti (domestikuoti) gyvūnai.“15 „Naminių gyvūnų“ sąvokos sampratą taip pat papildo ir
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nurodyta „gyvūno augintinio“ sąvoka, kurioje nurodoma, jog tai yra gyvūnas, „laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti.“16
Nagrinėjant „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos sampratą tiek jau paminėtose Gyvūnų
laikymo taisyklėse, tiek Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme yra nurodomas tas pats šios
sąvokos aiškinimas - tai gyvūnas, „laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir
kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.“ 17
Taigi Administracinės teisės pažeidimų kodekse nėra suformuluota nei „naminio
gyvūno“ sąvokos samprata, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos samprata. Šio kodekso
straipsniuose, reglamentuojančiuose teisinę atsakomybę asmenims už gyvūnams padarytą
žalą, yra pateikiama tik bendrinė „gyvūno“ sąvoka, kuri apima absoliučiai visas gyvūnų
kategorijas, todėl šių sąvokų aiškinimo reikia ieškoti kituose gyvūnų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Taip pat visais laikais Lietuvos visuomenėje yra įprasta ūkinės
paskirties gyvūnus priskirti naminių gyvūnų sąvokai, tačiau teisiškai tai yra dvi skirtingos
gyvūnų sąvokų sampratos.

15

Gyvūnų laikymo taisyklės Kauno mieste http://www.sos-gyvunai.lt/lt/naudinga/gyvunu-laikymas-irmokesciai/taisykles/kauno-mieste.php Peržiūrėta 2015-04-17
16
Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. 1997 m. lapkričio 6d. Nr. VIII-500, Vilnius.
2str.5dalis http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483657 Peržiūrėta 2015-04-17
17
Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. 1997 m. lapkričio 6d. Nr. VIII-500, Vilnius.
2str. 27dalis http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483657 Peržiūrėta 2015-04-17
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Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės konvencijos bei kiti teisės aktai,
reglamentuojantys naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugą Lietuvoje
Lietuva, viena iš pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, ratifikavo visas Europoje
priimtas konvencijas, susijusias su naminių gyvūnų apsauga bei gerove.
1987 metais lapkričio 13 dieną Strasbūre buvo priimta Europos konvencija „Dėl
namuose laikomų gyvūnų apsaugos“. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 metais ir įsipareigojo imtis reikiamų priemonių, kad šios Europos konvencijos nuostatos būtų taikomos
namuose laikomiems gyvūnams, fizinio ar juridinio asmens laikomiems namų ūkyje ar
įstaigoje prekybai, komerciniam veisimui ar išlaikymui ir gyvūnų globos namuose bei atitinkamais atvejais benamiams gyvūnams.18
1976 metais kovo 10 dieną taip pat Strasbūre buvo priimta Europos konvencija „Dėl
gyvūnų, laikomų ūkininkavimo tikslams, apsaugos“. Pagal šios Europos konvencijos pirmąjį
straipsnį konvencija yra skirta gyvūnų laikymui, priežiūrai ir laikymui tvartuose, pirmiausiai
gyvūnams, kuriems taikomos modernios intensyvaus auginimo technologijos. Šioje Konvencijoje naudojamas terminas „gyvūnai“ reiškia gyvūnus, auginamus ar laikomus maistui, vilnai, odai, kailiui ar kitiems ūkininkavimo tikslams, o „modernios intensyvaus gyvūnų auginimo technologijos“ reiškia technologijas, kurias taikant daugiausiai naudojami techniniai
įrenginiai, dažniausiai valdomi automatiniais procesais.19 Šią konvenciją Lietuva ratifikavo
2003 metais. 1968 metais gruodžio 13 dieną Paryžiuje buvo pasirašyta Europos konvencija
„Dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu“. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004
metais ir įsipareigojo taikyti šios konvencijos nuostatas reglamentuojančias naminių neporakanopinių ir naminių galvijų, avių, ožkų ir kiaulių rūšių gyvūnų, taip pat naminių paukščių ir
naminių triušių, naminių šunų ir naminių kačių, kitų žinduolių ir paukščių bei šaltakraujų
gyvūnų vežimą iš vienos valstybės į kitą.20
1993 metais gruodžio 22 dieną Europos Taryba priėmė dar vieną direktyvą „Dėl
gyvūnų apsaugos juos skerdžiant arba užmušant“. Ši direktyva yra taikoma norint perkelti,
supančioti, uždaryti į aptvarus, apsvaiginti turint tikslą gyvūną paskersti ar užmušti, kuris
buvo veisiamas ir auginamas žmonių maistui, kailiams, odai ar kitiems iš gyvūnų gaunamiems produktams. Direktyva nėra taikoma su moksliniais gyvūnų eksperimentais susijusiomis veikomis, jeigu gyvūnas buvo užmuštas kultūrinio ar sporto renginio metu, o taip
pat laukiniams paukščiams bei žvėrims.21
2008 metais gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Taryba pasirašė direktyvą
2008/120/EB dėl būtiniausių apsaugos standartų nustatymo kiaulėms. Europos Sąjungos
valstybės-narės privalo užtikrinti, kad visi kiaulių ūkiai valstybės-narės šalies viduje atitik-

Europos konvencija „Dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos“ 2004 m. gegužės 14 d. http://www3.lrs.lt/pls
/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230381 Peržiūrėta 2014-12-11
19
European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes. http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Treaties/html/087.htm Peržiūrėta 2014-12-12
20
Europos konvencija „Dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu. 2004 m. kovo 16 d.
http://www3.lrs.lt/pls/
inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228596 Peržiūrėta 2014-12-12
21
1993 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva Nr. 93/119/EB dėl gyvūnų apsaugos juos skerdžiant ar užmušant.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0119:20070105:LT:PDF Peržiūrėta
2014-12-12
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tų šioje direktyvoje keliamus reikalavimus, nes joje yra „išdėstyti minimalūs veislinių ir
penimų kiaulių standartai“.22
Europos Sąjungos Lisabonos sutartyje gyvūnai yra pripažįstami, kaip juslūs individai, t.y. jie sugeba jausti malonumą, džiaugsmą, skausmą, liūdesį, todėl Europos Komisija, tai pripažindama priėmė Europos Sąjungos gyvūnų strategiją, kurios tikslas – pagerinti
gyvūnų, laikomų ūkiuose, auginamų zoologijos soduose bei naudojamų bandymams, gerovės sąlygas. „Europos Komisija stengiasi užtikrinti, kad ūkiniai gyvūnai būtų laikomi ir
transportuojami tokiomis sąlygomis, kuriomis nebūtų su jais blogai elgiamasi, jie nebūtų
išnaudojami, jiems nebūtų sukeliamas skausmas ar kančios.“23
Apibendrinant galima teigti, kad Europos Sąjungoje yra daug priimta teisės aktų
dėl naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinio reglamentavimo, tačiau visi jie
Europos Sąjungos valstybėms-narėms yra tik patariamojo pobūdžio, kad jos (valstybėsnarės) pagal pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų gaires galėtų savais teisiniais būdais
bei savom teisinėm priemonėm suvienodinti savo nacionalinius teisės aktus ir taip tapti
Europos Sąjungos vienalyčiu dariniu.
Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas Jungtinėje
Karalystėje
Jungtinė Karalystė iš pasaulio šalių išsiskiria, kaip šalis, turinti itin gilias tradicijas
gyvūnų apsaugos srityje. Šiandien Jungtinė Karalystė pasaulyje yra viena iš geriausiai užtikrinanti ne tik naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų, bet ir laukinių gyvūnų, bešeimininkių gyvūnų apsaugą savo šalyje. Kaip jau buvo minėta, Jungtinė Karalystė yra pirmoji pasaulyje šalis, 1822 metais išleidusi įstatymą, ginantį gyvūnų teises bei besirūpinantį gyvūnų gerove. Laikui bėgant šis įstatymas buvo pervadintas į Martino Aktą.24 Taip šis įstatymas buvo pavadintas dėl to, kad jį inicijavo garsus Airijos politikas bei gyvūnų teisių aktyvistas Ričardas Martinas. Šio aktyvisto dėka 1824 metais ir buvo įkurta Londone pirmoji
gyvūnų apsaugos organizaciją – Karališkoji žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos draugija.25
Jau Martino Akte buvo numatytos asmenims už žiaurų elgesį su naminiais bei ūkinės paskirties gyvūnais piniginės baudos nuo dešimties šilingų iki penkių svarų, kurią turėjo sumokėti to meto šalį valdančiam Karaliui.25
1911 metais Jungtinėje Karalystėje buvo išleistas dar vienas įstatymas – „Gyvūnų
apsaugos įstatymas“26, kuris buvo skirtas konsoliduoti, iš dalies pakeisti ir išplėsti jau esamus teisės aktus, susijusius su gyvūnų apsauga bei numatyti tolesnes šios srities naujas
nuostatas. Tad, galima sakyti, jog šis įstatymas tapo pagrindu kitiems įstatymams bei teisės
aktams Jungtinėje Karalystėje, numatantiems teisinę atsakomybę naminiams ir ūkinės paskirties gyvūnams apsaugoti. Šio įstatymo 15 dalies (a) punkte „gyvūno“ sąvoka yra apibrėžiama, kaip naminiai ar nelaisvėje laikomi gyvūnai. Šiame įstatyme nėra atskirai išski22

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva Nr. 2008/120/EB nustatanti būtiniausius kiaulių apsaugos standartus.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:047:0005:0013:LT:PDF Peržiūrėta 2014-12-12
23
Europos Sąjungos gyvūnų strategija 2012-2015. Daugiau gerovės gyvūnams: naujoji ES strategija – naujas
metodas. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/docs/brochure_aw_strategy_lt.pdf Peržiūrėta 2014-12-12
24
Martin‘s Act United Kingdom [1822] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/366965/Martins-Act
Peržiūrėta 2015-04-19
25
Richard Martin (1754-1834) Chapter 11 http://www.animalethics.org.uk/i-ch6-4-martin.html Peržiūrėta
2015-04-19
26
Protection of Animal Act 1911 m. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27 Peržiūrėta 2015-04-19
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riami ūkinės paskirties gyvūnai, kaip kad Lietuvos Respublikos įstatymuose. Čia tie gyvūnai, kurie pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami „naminiams gyvūnams“ ir tie gyvūnai,
kurie pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami „ūkinės paskirties gyvūnams“, yra apibrėžiami viena bendra sąvoka – „naminiai gyvūnai“.27
Gyvūnų apsaugos įstatymo pirmoje dalyje yra apibrėžiama kiekvieno asmens teisinė atsakomybė už gyvūnams padarytą žalą, taip pat šioje pirmoje dalyje yra nurodyta, koks
elgesys su gyvūnu yra laikomas žiauriu bei kokios laukia pasekmės už žiaurų elgesį su
gyvūnais. Kaip jau buvo minėta, šiame įstatyme nėra atskirai išskiriama nei „naminių“, nei
„ūkinės paskirties“ gyvūnų sąvoka, todėl šio įstatymo pirmoji dalis galioja visiems, pagal
Lietuvos įstatymus įvardijamiems tiek naminiams gyvūnams, tiek ir ūkinės paskirties gyvūnams. Šioje įstatymo dalyje taip pat dar yra ir numatytos sankcijos asmenims už žiaurų
elgesį su gyvūnais, t.y. jeigu asmuo yra gyvūno savininkas ir jis be priežasties padaręs gyvūną bešeimininkiu, sukėlęs gyvūnui skausmą, kančias, neužtikrinęs, kad gyvūnas turėtų
pastogę, pagal gyvūno veislę parinkto maisto yra27 pripažįstamas kaltu. Jeigu yra padaromi
nusižengimai dėl gyvūno nepriežiūros, tada yra numatyta piniginė bauda, o jeigu gyvūnas
yra sužalojamas, kankinamas ar kaip kitaip su juo yra žiauriai elgiamasi, tada tokiam asmeniui yra skiriamas laisvės atėmimas.
Šis įstatymas taip pat numato ir gyvūno konfiskavimą iš gyvūno savininko, jeigu
gyvūno šeimininkas yra pripažįstamas žiauriai elgęsis su savo gyvūnu. Tokia nuostata yra
numatyta šio įstatymo trečioje dalyje. Taip pat konfiskuoto gyvūno savininkas privalo sumokėti už gyvūno nugabenimą į gyvūnų prieglaudą, už konfiskuoto gyvūno veterinarinę
apžiūrą, gyvūno išlaikymą gyvūnų prieglaudoje, medicininę pagalbą gyvūnui, jeigu tokios
prireikia.28
1981 metais Škotijoje buvo priimtas Gyvūnų sveikatos įstatymas. Laikui bėgant jis
buvo koreguotas ir 2006 metais buvo priimtas paskutinis šio įstatymo pataisymas. Dabar
jis vadinamas Gyvūnų sveikatos ir gerovės įstatymu. Šio įstatymo paskirtis yra užkirsti
kelią gyvūnų ligų plitimui, rūpintis gyvūnų gerove numatant žiauraus elgesio su gyvūnais
užkirtimą. Šiandien šis įstatymas yra vienas iš pagrindinių įstatymų Škotijoje, ginantis gyvūnų teises bei saugantis nuo žiauraus elgesio su jais.29 Šio įstatymo antros dalies 17
straipsnis apibrėžia gyvūnus, kuriuos saugo šis įstatymas – tai gyvūnai, kurie istoriškai
priskiriami kaip prijaukinti gyvūnai Didžiojoje Britanijoje, taip pat visi gyvūnai, kurie yra
nuolat ar laikinai globojami žmogaus bei visi kiti gyvūnai, kurie nepriklauso laukinei gamtai.30
Šio įstatymo antros dalies skyriuje „Žalos prevencija“ yra nurodomas asmenų elgesys, kuris yra pripažįstamas, kaip „žiaurus elgesys su gyvūnais“. Asmuo, pagal šį įstatymą yra laikomas kaltu, jeigu sukelia šio įstatymo saugomiems gyvūnams nereikalingą
kančią, jeigu asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad asmens elgesys su gyvūnu sukels jam
skausmą. Taip pat žiauriu elgesiu su gyvūnais, pagal šį įstatymą, yra laikomas ir asmens
neveikimas, kai susiklosčiusi situacija reikalauja iš asmens atitinkamų veiksmų.30 Teisinę
27

Protection of Animal Act 1911 m. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27 15 str. (a) ir (b) punktai.
Peržiūrėta 2015-04-19
28
Protection of Animal Act 1911 m. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27 3str., 12 str. Peržiūrėta
2015-04-19
29
Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006 http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/11/contents Peržiūrėta2015-04-20
30
Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006 http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/11/contents 2 dalis
17 str. Peržiūrėta 2015-04-20
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atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais šis įstatymas numato asmeniui laivės atėmimu iki
6 menėsių arba pinigine bauda iki 5 bazinių atlyginimų. Surinkęs užtektinai duomenų apie
asmens žiaurų elgesį su gyvūnais, prokuroras turi teisę per šešis mėnesius kreiptis į teismą
dėl bylos iškėlimo asmeniui įtariamam dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.31
2006 metais Jungtinėje Karalystėje buvo priimtas Gyvūnų gerovės įstatymas. 32
2007 metais šis įstatymas įsigaliojo Anglijoje bei Velse, kaip pagrindinis įstatymas, ginantis gyvūnų teises bei saugantis juos nuo žiauraus asmenų elgesio su jais. Šis įstatymas taikomas visoms stuburinių gyvūnų rūšims, tai yra tiek laukiniams gyvūnams, gyvenantiems
nelaisvėje, tiek naminiams gyvūnams, tiek ūkinės paskirties gyvūnams. Pagal šį įstatymą
asmuo už žiaurų elgesį su gyvūnais traukiamas teisinėn atsakomybėm nuo 16 metų amžiaus.
Šio įstatymo paskirtis yra apsaugoti gyvūnus nuo žiauraus elgesio, teisiškai įpareigoti gyvūno savininką rūpintis gyvūnu užtikrinant jam tinkamą aplinką, apsaugotą nuo
šalčio, ligų, kančių, pagal gyvūno rūšį tiekti gyvūnui atitinkamą mitybą. Pirmos dalies antrame straipsnyje yra nurodoma, kad šis įstatymas, kaip ir Škotijoje galiojantis Gyvūnų
sveikatos ir gerovės įstatymas, gina visus gyvūnus, kurie istoriškai priskiriami, kaip prijaukinti gyvūnai Didžiojoje Britanijoje, taip pat visi gyvūnai, kurie yra nuolat ar laikinai globojami žmogaus bei visi kiti gyvūnai, kurie nepriklauso laukinei gamtai. 32
Trečiasis pirmos dalies straipsnis numato atsakomybę asmenims už gyvūnus. Jame
nurodoma, kad gyvūno savininku yra laikomas tas asmuo, kuris yra nuolat arba laikinai
atsakingas už gyvūną. Taip pat pagal šį įstatymą asmuo yra laikomas kaltu, jeigu jis parduoda gyvūną asmeniui, kuris nėra sulaukęs 16 metų amžiaus, o norint parduoti tokiam asmeniui gyvūną yra privaloma turėti aiškų šio asmens tėvų/globėjų sutikimą. Šiame
įstatyme taip pat uždraustos ir gyvūnų kovos, asmenys, pažeidžiantys šias nuostatas, taip
pat yra traukiami teisinėn atsakomybėn. 32
Asmuo, sukėlęs gyvūnui nereikalingų kančių, suluošinęs gyvūną, pažeidęs šunų
uodegų trumpinimo reikalavimus bei dalyvavimą gyvūnų kovose, yra baudžiamas arba
laisvės atėmimu ne daugiau kaip iki 51 savaitės, arba pinigine bauda, nesiekiančią 20,00
svarų. Asmuo, pažeidęs atsakingo už gyvūną asmens pareigas, besiverčiantis veikla be
specialios licencijos, kuriai tokia yra reikalinga, yra baudžiamas arba laisvės atėmimu ne
daugiau kaip iki 51 savaitės, arba pinigine bauda iki 5 bazinių atlyginimų, arba ir laisvės
atėmimu iki 51 savaitės, ir pinigine bauda iki 5 bazinių atlyginimų. Asmuo, įvykdęs kitą
šiame įstatyme draudžiamą veiką, yra baudžiamas arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip
iki 51 savaitės, arba pinigine bauda iki 4 bazinių atlyginimų, arba ir laisvės atėmimu iki 51
savaitės, ir pinigine bauda iki 4 bazinių atlyginimų. Šiame įstatyme nurodoma 51 savaitė
turi būti suprantama kaip 6 mėnesiai. 32
Jungtinė Karalystė visame pasaulyje garsėja kaip šalis, labiausiai kovojanti už
gyvūnų teises ir gerovę, todėl šiandieniniai įstatymai čia yra itin griežti asmenims, kurie
žiauriai elgiasi su gyvūnais. Tačiau net ir Jungtinėje Karalystėje visuomenės aktyvus
dalyvavimas kovojant už gyvūnų teises nėra tvirtas garantas apsaugoti gyvūnus nuo smurto.
31

Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006 http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/11/contents 2 dalis
17 str. Peržiūrėta 2015-04-20
32
Animals Welfare Act 2006 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/pdfs/ukpga_20060045_en.pdf
Peržiūrėta 2015-04-20
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Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas Skandinavijos
šalyse
Viso pasaulio šalys daugiau ar mažiau turi įstatymų, kurie saugo gyvūnus nuo
žiauraus elgesio bei jų gerovę, todėl Skandinavijos šalys taip pat yra ne išimtis. Kalbant
apie Švediją – net 10 procentų šios šalies gyventojų yra vegetarai arba veganai. Vegetariškos mitybos produktai Švedijoje sparčiai populiarėja tarp jaunosios švedų kartos. 33
Švedijoje yra du pagrindiniai įstatymai, kurie reguliuoja gyvūnų priežiūrą bei jų
gerovę – tai Gyvūnų gerovės įstatymas bei Gyvūnų gerovės įsakymas. Gyvūnų gerovę
ginančius įstatymus prižiūri Švedų ūkio valdyba. Pagal Gyvūnų gerovės įstatymą asmenys
privalo rūpintis savo gyvūnais bei apsaugoti juos nuo nereikalingų kančių ir ligų. Rūpinimasis pirmiausiai turi būti pradėtas nuo tinkamo maisto tiekimo gyvūnui pagal jo rūšį bei
tinkamos aplinkos gyvūnui užtikrinimo. Jeigu gyvūnas suserga ar yra sužeidžiamas dėl
neatsargumo – atsakingas už gyvūną asmuo privalo, nedelsdamas kreiptis į gyvūnų
gydymo įstaigą. Asmenys, nesilaikantys gyvūnų gerovės reikalavimų, numatytų šiuose
dviejuose įstatymuose, gali būti nubausti arba bauda, arba laisvės atėmimu. Esant tam
tikrom aplinkybėm asmeniui, kuris žiauriai elgėsi su gyvūnais, gali būti iš viso uždrausta
juos laikyti.34
Gyvūnų gerovės įstatymo paskirtis yra užtikrinti naminių gyvūnų, laboratorinių
gyvūnų bei nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų apsaugą bei jų gerovę. Šis įstatymas taip
pat papildo Europos Komisijos išleistus reglamentus dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos.
Pagrindinėse šio įstatymo nuostatose dėl gyvūnų priežiūros ir gydymo yra nurodoma, kad
tie gyvūnai, kurie yra laikomi laboratoriniams eksperimentams, privalo būti apsaugoti nuo
nereikalingų kančių bei ligų. Ūkinės paskirties gyvūnams laikyti skirti pastatai privalo būti
švarūs, tvarkingi, pritaikyti gyventi pagal konkrečią gyvūnų rūšį bei sudaryti tokią aplinką
gyvūnams, kad būtų skatinama gyvūnų sveikata bei natūralus, nevaržomas elgesys.35
Asmeniui už gyvūnų pervežimo taisyklių pažeidimą, už gyvūno supančiojimą sukeliant jam skausmą arba kitaip suvaržant jo judėjimą, taip pat už gyvūnų skerdimo
taisyklių pažeidimą yra numatoma arba bauda, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.
Asmuo už sąmoningai įvykdytus pažeidimus gyvūnų gerovei yra baudžiamas laisvės
atėmimu ne ilgiau kaip iki dviejų metų. Asmeniui už nesunkius nusižengimus sankcijos
nėra taikomos. Jeigu asmuo sąmoningai35 pažeidžia Europos Komisijos priimtų reglamentų
dėl gyvūnų gerovės nuostatas, jis yra baudžiamas laisvės atėmimu iki dviejų metų.36
Gyvūnų gerovės įsakymo paskirtis yra savo nuostatomis papildyti Gyvūnų gerovės
įstatymą. Šiame nutarime yra įtrauktos ir Europos Komisijos nuostatos, kuriose nurodoma,
jog pagrindiniai Europos Komisijos reglamentai turi būti visiškai arba iš dalies įgyvendinami
pagal Gyvūnų gerovės įstatymą, kurį skelbia vyriausybė. Šiame įstatyme yra nurodyta, kad
visi galvijai, išskyrus laikomus pienui gauti, privalo būti vasarą ganomi ganyklose, kuriose
galėtų laisvai judėti. Kiaulės taip pat privalo vasarą būti ganomos ganyklose, kuriose galėtų
33

Internetinis straipsnis „Naujas tyrimas išduoda – Švedija virsta vegetarų šalimi“ http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/
naujas-tyrimas-isduoda-svedija-virsta-vegetaru-salimi.d?id=64361118 Peržiūrėta 2015-04-20
34
Government Offices of Sweden http://www.government.se/sb/d/2160/a/66243 Peržiūrėta 2015-04-20
35
The Animals Welfare Act http://www.government.se/content/1/c6/09/03/10/f07ee736.pdf Peržiūrėta 2015-04-20
36
The Animals Welfare Act http://www.government.se/content/1/c6/09/03/10/f07ee736.pdf Peržiūrėta 2015-04-20

50

APLINKOSAUGOS IR CIVILINĖ TEISĖ
ENVIRONMENTAL AND CIVIL LAW

laisvai judėti, ilsėjimuisi jos turi turėti specialius tvartus. Vištos, laikomos kiaušinių dėjimui,
taip pat turi turėti specialų „būstą“, kuriame būtų lizdas, lakta bei smėlio. 37
Taip pat šiame įstatyme asmenims uždrausta laikyti šunis, kurie yra agresyvūs, irzlūs, savo agresiją linkę nukreipti į žmones ar kitus šunis.
Atlikti oficialią šio įsakymo kontrolės priežiūrą kompetentinga Apskričių administracinė valdyba. Apskričių administracinė valdyba šią funkciją gali pavesti atlikti ir kitai
institucijai. Ši institucija taip pat vykdo oficialią kontrolę ir, koordinuodamat kitas kompetentingas institucijas, vykdančias naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugą, teikia joms
patarimus bei paramą. Taip pat priima reglamentus, kaip turi būti atliekama oficiali gyvūnų
apsaugos kontrolė, bendradarbiauja tarp institucijų, vykdančių gyvūnų apsaugos kontrolę.38
1859 metais Norvegijoje buvo įkurta pirmoji Norvegijos visuomeninė gyvūnų
apsaugos organizacija38 ir šiandien ši organizacija yra viena didžiausių bei seniausių organizacijų Norvegijoje, kurios tikslas – gyvūnų teisių apsauga,tačiau ši organizacija nėra valdžios institucija. Norvegijos valdžios institucijos, atsakingos už gyvūnų apsaugą, yra šios:
Norvegijos Taryba, Norvegijos mokslo komitetas maisto saugai, Norvegijos Parlamentas,
Norvegijos žemės ūkio ir maisto ministerija, Norvegijos maisto saugos tarnyba. Viena iš
Norvegijos Tarybos funkcijų yra suteikti bet kokią informaciją, susijusią su gyvūnų etikos
klausimais. Norvegijos mokslo komitetas maisto saugai yra atsakingas už gyvūnų gerovę,
taip pat ir už maisto kokybę. Norvegijos Parlamentas priima įstatymus bei tam tikrais atvejais gali įpareigoti Norvegijos Vyriausybę siūlyti priimtų įstatymų pataisas. Norvegijos
žemės ūkio ir maisto ministerija yra atsakinga už Norvegijos Vyriausybės gyvūnų politiką.
Norvegijos maisto saugos tarnyba rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir taisyklių, susijusių su
gyvūnų sauga, gerinimo.39
Norvegijoje yra ir daugiau valdžios institucijų, į kurių kompetenciją įeina gyvūnų
sauga, tačiau jų kompetencija yra labiau nukreipta į laukinių gyvūnų apsaugą bei žuvininkystę o ne į naminių ar ūkinės paskirties gyvūnų.
Norvegijoje pagrindiniu įstatymu, skirtu gyvūnų gerovės gerinimui, yra laikomas
Norvegijos gyvūnų gerovės įstatymas, kurio tikslas yra skatinti gerą gyvūnų gerovę bei
pagarbą gyvūnams.40 Šio įstatymo pirmos dalies antrame straipsnyje yra nurodyta, kad šis
įstatymas yra taikomas žinduolių, roplių, paukščių, varliagyvių, žuvų, kalmarų, aštuonkojų,
bičių gerovei ir apsaugai. Šiame įstatyme nėra detalizuojama nei „žinduolių“, nei
„paukščių“ sąvoka, todėl darytina išvada, kad naminiai bei ūkinės paskirties gyvūnai taip
pat yra ginami šio įstatymo.41 Šio įstatymo 4 straipsnyje „Pareiga padėti“ yra numatyta
pareiga kiekvienam asmeniui suteikti pagalbą suradus akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar
sužalotą gyvūną, ir suteikti jam reikiamą pagalbą, jeigu gyvūnas laukinis arba didelis
ūkinės paskirties gyvūnas, tokiu atveju apie akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar sužalotą
gyvūną būtina pranešti policijai. Jeigu asmuo rado akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar sužalotą
gyvūną ir, suteikdamas tokiam gyvūnui būtinąją pagalbą, patyrė kokių nors išlaidų, tada
37
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toks asmuo turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo. Jeigu asmuo gyvūną sužalojo ar susargdino pats, tada tokiam asmeniui nuostoliai neatlyginami.41
Šio įstatymo straipsnyje „Pareiga įspėti“ taip pat numatyta kiekvienam asmeniui
pareiga pranešti apie vykdomą smurtą gyvūno atžvilgiu arba gyvūnus, laikomus netinkamomis sąlygomis, ar kaip kitaip yra pažeidžiama gyvūno gerovė tokiu atveju asmuo privalo, nedelsdamos kreiptis į policiją arba į Norvegijos maisto saugos tarnybą. Šiame įstatyme taip pat yra numatyta gyvūno laikytojo atsakomybė bei kompetencija, kuri nurodo, jog
gyvūno augintojas privalo gyvūnui užtikrinti geras gyvenimo sąlygas bei tinkamai prižiūrėti. Taip pat nurodoma, kad negalima parduoti gyvūno asmeniui, kuris nėra sulaukęs 16
metų amžiaus bei neturint aiškaus tokio asmens tėvų ar globėjų sutikimo.41
Pagrindinę kontrolę įgyvendinant šį įstatymą atlieka jau minėtoji Maisto saugos
tarnyba. Ši tarnyba asmenims, pažeidusiems šį įstatymą, skiria baudą, o jeigu asmuo nusižengia pakartotinai – tai ši tarnyba turi teisę tokiam asmeniui iš viso uždrausti laikyti gyvūnus arba tik tam tikros rūšies gyvūnus. Asmenims, tyčia ar dėl neatsargumo sužalojus
gyvūną, numatoma bauda arba laivės atėmimas iki vienų metų. Sunkesniems nusikaltimams yra skiriamas laisvės atėmimas iki 3 metų. Bauda yra skiriama, atsižvelgus ir įvertinus visas pažeidimo aplinkybes bei pažeidimo sunkumą.41 Suomijoje gyvūnų apsauga rūpinasi Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. 2008 metais Suomijoje buvo
priimtas „Gyvūnų gerovės įstatymas“, kurio pirmasis straipsnis nurodo, jog jis yra skirtas
apsaugoti gyvūnus nuo baimės, skausmo ir kančių pačiu geriausiu įmanomu būdu. Taip pat
šis įstatymas skatina gyvūnų gerovę bei gerą elgesį su gyvūnais. Šis įstatymas taip pat įgyvendina ir Europos Tarybos direktyvą 1999/22/EB „Dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose“. Šiame įstatyme nurodoma, jog jis gina absoliučiai visus gyvūnus nežiūrint į
jų paskirtį ar rūšį, todėl įstatymas yra skirtas tiek laukiniams gyvūnams, tiek naminiams
gyvūnams, tiek ūkinės paskirties gyvūnams. 41
Suomijoje, kaip ir Lietuvoje ar Jungtinėje Karalystėje, bendrieji įstatymo principai
yra nurodomi daugmaž vienodi, t.y. su gyvūnais neturi būti blogai elgiamasi, draudžiama
gyvūnams sukelti nereikalingą skausmą, gyvūnais reikia rūpintis taip, kad būtų išsaugota jų
gera sveikata, skatinama fiziologija ir pan. Taip pat nurodoma, jog tose patalpose, kur laikomi gyvūnai, turi būti pakankamas apšvietimas, jose gyvūnas turi turėti sąlygas apsisaugoti nuo vėjo, šalčio, lietaus bei kitų gamtos sąlygų, galinčių pakenkti gyvūno sveikatai.
Taip pat gyvūną laikantis asmuo turi užtikrinti, jog gyvūnas nekentėtų nuo bado ar troškulio. Šiame įstatyme draudžiamos tokios veikos, kaip priverstinis gyvūno šėrimas siekiant
padidinti jo produktyvumą.42 Šio įstatymo įgyvendinimą bei apskritai gyvūnų apsaugos
priežiūrą atlieka jau minėtoji Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministerija - tai pati
aukščiausia gyvūnų apsaugos sritį prižiūrinti institucija. Dar viena atsakinga už gyvūnų
apsaugos įgyvendinimą institucija yra Suomijos maisto saugos tarnyba – tai centrinė valstybės valdžios institucija, valdanti ir kontroliuojanti pagal šiame teisės akte nurodytą kompetenciją.42
Sankcijos už šiame įstatyme nurodytas nusikalstamas veikas, susijusias su gyvūnų
gerovės pažeidimu bei žiauriu elgesiu su jais, asmenims Suomijoje yra skiriamos pagal
Suomijos Baudžiamojo kodekso nuostatas. Suomijos Baudžiamojo kodekso 17 skyriuje
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„Viešosios tvarkos pažeidimai“42 nurodoma, kad asmuo, kuris tyčia ar dėl neatsargumo
pažeidė „Gyvūnų gerovės įstatymo“ nuostatas, yra baudžiamas arba bauda, arba laisvės
atėmimu iki dviejų metų. Jeigu asmuo žiaurų elgesį įvykdė sunkinančiomis aplinkybėmis,
tada jam yra skiriamas laisvės atėmimas nuo 4 mėnesių iki 4 metų. Tiriant kiekvieną nusikalstamą veiką, susijusią su gyvūnais, yra atsižvelgiama į kiekvienos nusikalstamos veikos
pavojingumą gyvūno atžvilgiu.43
Be Gyvūnų gerovės įstatymo Suomijoje dar yra ir Gyvūnų gerovės dekretas. Kadangi Suomija, Švedija bei Jungtinė Karalystė yra Europos Sąjungos narės, tai šalia jau
paminėtų nacionalinių teisės aktų, saugančių naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų gerovę,
šiose valstybėse, taip pat kaip ir Lietuvoje, dar galioja ir Europos Sąjungoje priimtos direktyvos bei konvencijos, susijusios su gyvūnų apsauga.
Taigi apibendrinant Skandinavijos šalyse naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos reglamentavimą galima teigti, kad bendrieji šios srities apsaugos principai yra labai
panašūs kaip ir Lietuvoje, t.y. gyvūnas neturi patirti nereikalingo skausmo, su gyvūnu turi
būti gražiai elgiamasi, gyvūnas turi nepatirti streso, kančių, bado, troškulio. Taip pat šiose
šalyse, kaip ir Lietuvoje, yra draudžiama parduoti gyvūną asmeniui, nesulaukusiam 16
metų amžiaus, neturint tokio asmens tėvų/globėjų aiškaus sutikimo. Pagrindiniai šių šalių
skirtumai su Lietuva yra sankcijų dydžiai asmenims, pažeidusiems gyvūnų gerovę bei apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
Išvados
1. Jau nuo senųjų civilizacijų laikų egzistavo žmogaus pagarba gyvūnams, kuri
pasireiškė gyvūnų garbinimu ir gyvūnų sudieviminu. Laikui bėgant ši pagarba gyvūnams
buvo pradedama įvardinti tokiais terminais, kaip „gyvūnų teisės“, „gyvūnų apsauga“ bei
„gyvūnų gerovė“. Tačiau rimto dėmesio ši sritis susilaukė ir įgavo teisinį statusą tik XIX
amžiuje, kada Anglija išleido pirmąjį pasaulyje įstatymą, skirtą gyvūnų gerovei užtikrinti.
Šis įstatymas ir davė pradžią tolimesnei įstatymų raidai, kuri reglamentavo gyvūnų gerovės
užtikrinimą. O XX amžiuje, kai buvo pradėta gyvūnus traktuoti, kaip laisvus ir nepriklausomus, šalia administracinę atsakomybę numatančių įstatymų už gyvūnų gerovės pažeidimus, atsirado įstatymai, numatantys ir baudžiamąją atsakomybę už gyvūnams padarytą
žalą ar žiaurų elgesį su jais.
2. Administracinė atsakomybė už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą – tai asmenų įsipareigojimas elgtis pagal visuomenėje priimtinas teisės normas
bei principus, o taip pat ir atlyginti visiems nukentėjusiems dėl teisės normų, reglamentuojančių gyvūnų teises, pažeidimo. O administracinės atsakomybės principų pirmiausiai yra
privalu laikytis tiems administracinės teisės subjektams, kurių kompetencijoje yra leisti ir
kurti įstatymus bei kitus su administracine teise susijusius aktus, nes tik taip administracinė
atsakomybė turės tikslą.
3. Administracinės teisės pažeidimų kodekse nėra suformuluota nei „naminio gyvūno“ sąvokos samprata, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos samprata. Šio kodekso
straipsniuose, reglamentuojančiuose teisinę atsakomybę asmenims už gyvūnams padarytą
42
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žalą, yra pateikiama tik bendrinė „gyvūno“ sąvoka, kuri apima absoliučiai visas gyvūnų
kategorijas, todėl šių sąvokų aiškinimo reikia ieškoti kituose gyvūnų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Taip pat visais laikais Lietuvos visuomenėje yra įprasta ūkinės
paskirties gyvūnus priskirti naminių gyvūnų sąvokai, tačiau teisiškai, tai yra dvi skirtingos
gyvūnų sąvokų sampratos.
4. Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugą dabar reglamentuoja Lietuvoje
priimti tokie įstatymai, kaip Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
bei Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas, už kurių pažeidimus tiek juridiniams,
tiek fiziniams asmenims yra numatoma administracinė teisinė atsakomybė. Taip pat prie
šių įstatymų prisideda ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
Šių rūšių gyvūnų apsaugą, kuri yra skirta ginti juos nuo žiauraus elgesio, kančių, gąsdinimo bei kitokio uždrausto elgesio su jais, Lietuvoje reglamentuoja ir nacionaliniai įstatymai,
ir tarptautinės Europos Tarybos priimtos konvencijos, kurias Lietuva, jas ratifikavusi, įsipareigojo vykdyti. Nors Europos Sąjungoje yra daug priimta teisės aktų dėl naminių bei
ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinio reglamentavimo, tačiau visi jie Europos Sąjungos valstybėms-narėms yra tik patariamojo pobūdžio, kad jos (valstybės-narės) pagal pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų gaires galėtų savais teisiniais būdais bei savom teisinėm priemonėm suvienodinti savo nacionalinius teisės aktus ir taip tapti Europos Sąjungos
vienalyčiu dariniu.
5. Jungtinė Karalystė visame pasaulyje garsėja kaip šalis, labiausiai kovojanti už
gyvūnų teises ir gerovę, todėl šiandieniniai įstatymai čia yra itin griežti asmenims, kurie žiauriai elgiasi su gyvūnais. Tačiau net ir Jungtinėje Karalystėje visuomenės aktyvus dalyvavimas kovojant už gyvūnų teises nėra tvirtas garantas apsaugoti gyvūnus nuo smurto.
6. Paanalizavus Skandinavijos šalyse naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos reglamentavimą, galima teigti, kad bendrieji šios srities apsaugos principai yra labai
panašūs, kaip ir Lietuvoje, t.y. gyvūnas neturi patirti nereikalingo skausmo, su gyvūnu turi
būti gražiai elgiamasi, gyvūnas turi nepatirti streso, kančių, bado, troškulio. Taip pat šiose
šalyse, kaip ir Lietuvoje, yra draudžiama parduoti gyvūną asmeniui, nesulaukusiam 16
metų amžiaus, neturint tokio asmens tėvų/globėjų aiškaus sutikimo. Pagrindiniai šių šalių
skirtumai su Lietuva yra sankcijų dydžiai asmenims, pažeidusiems gyvūnų gerovę bei apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
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Kristina Tylenienė, Dalia Perkumienė
Administrative responsibility for harm done to pets and farmed animals by the law of
Lithuania and foreign countries
Summary
The topic of animal rights has brought out a lot of discussions throughout the
years. Some said that animals, like humans, feel pain, joy, love, attachment and also all
other humanly feelings, for that reason it is important to respect and not to abuse them. On
the other hand, others looked at animals like they were one step lower from man in the
evolutionary chain.
Even though scientific research shows, that abuse to animals has a strong connection to other social problems and the people that feel good while torturing animals are often inclined to abuse other people, there are still a lot of people who think that there more
important things in everyday life than solving the question of animal wellbeing.
The main function of legal administrative responsibility for harm done to pets and farmed
animals is to punish the person who acts with cruelty towards animals. This legal administrative responsibility also serves as a disciplinary function – it encourages a person to respect the rights and legal interests of others and it serves as a restoration function – by punishing a person for animal abuse, the rights that have been breached are restored. That is
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR HARM DONE TO PETS AND FARMED ANIMALS BY THE LAW OF LITHUANIA
AND FOREIGN COUNTRIES

why the foundation of legal administrative responsibility for animals’ abuse is a person’s
illegal behavior done by doing or not doing, by which the requirements of animal rights
were breached and for which legal responsibility is foreseen. According to the national
laws of the Republic of Lithuania, all forbidden acts with animals, accordingly to the severity of the criminal act, bring upon a person administrative or criminal responsibility.
This work analyzes the development of legal regulation concerning administrative
responsibility for abuse done to pets and farmed animals, the meaning of legal administrative responsibility and principles, legal regulation of pets and farmed animals’ protection in
Lithuania, United Kingdom and Scandinavian Countries.
Keywords: pets, animal cruelty, animal rights, animal welfare, animals kept for
farming purposes.
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ISTORINIS – ARCHITEKTŪRINIS POTENCIALAS TURIZMO INDUSTRIJOS
STIPRINIMUI
Irma Šeškutė1; Biruta Švagždienė1, Antonio Silva 2
1Lietuvos sporto universitetas
2Extremadura university
Turizmo apimtims pasaulyje turi įtakos daugelis skirtingų veiksnių tokių, kaip politiniai,
ekonominiai, gamtiniai, kurie yra labai aktualūs skirtingoms šalims bei regionams. Turizmas yra
viena sparčiausiai besivystanti pasaulinės ekonomikos šaka. Siekiant sustiprinti turizmo industriją
vienas iš svarbių faktorių – tai naujų technologijų ir inovacijų diegimas turizmo versle. Istorinis –
architektūrinis paveldas yra viena iš kultūrinio turizmo rūšių, taip pat jis yra priskiriamas materialam paveldui, kuris turi didelę įtaką šalies ar miesto ekonominei gerovei ir labiausiai priklauso nuo
atvykstamojo turizmo.
Raktažodžiai: turizmas, turizmo industrija, istorinis potencialas.

Įvadas
Aktualumas ir naujumas. Turizmas yra viena sparčiausiai besivystančių ūkio šakų. Šiuo metu daugiau nei 1 mlrd. tarptautinių kelionių yra susijusios su kultūriniais aspektais. Kultūros paveldas Europoje yra vienas seniausių ir svarbiausių „turizmo generatorių“,
vaidinantis pagrindinį vaidmenį Europos turizmo industrijoje (Karbauskienė, 2010).
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos kultūrinį turizmą įvardina, kaip turizmo rūšį, kai keliaujama susipažinti su vietos kultūra (menu, kalba, architektūra, papročiais ir kt.), dalyvauti meno renginiuose. Kultūrinis turizmas plačiąja prasme yra
nagrinėtas daugelio užsienio ir Lietuvos mokslininkų tokių, kaip: Richards, 1997; Silberberg, 1995; Tighe, 1991; Kontrimienė, 2001 ir daugelis kitų.
Taip pat nemažai yra nagrinėta ir tirta kultūrinio turizmo sudedamoji dalis – istorinis – architektūrinis paveldas ir jo potencialas. Ieškant informacijos šaltinių yra randama
nemažai užsienio autorių darbų apie skirtingų miestų istorinį – architektūrinį paveldą, taip
pat randama ir keleto Lietuvos miestų, tačiau iš randamų panašių tyrimų Lietuvos miestų
(pavyzdžiui Druskininkai) darbai yra atlikti ne tiksliai įvardintų autorių ar mokslininkų, o
įvairių institutų, kaip VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto. Dažniausiai yra tiriama vietinių gyventojų ar turistų požiūris ir nuomonė apie istorinį – architektūrinį miesto ar šalies
paveldą ir potencialą.
Šiame darbe nagrinėjama medžiaga ir atliekamas tyrimas išsiskiria tuo, kad yra
nagrinėjamas Kauno miesto istorinis – architektūrinis paveldo potencialas, kuris dar nėra
nagrinėtas. Tyrimas atliekamas Kauno miesto vidurinėse mokyklose ir gimnazijose apklausiant 11 (3) ir 12 (4) klasių moksleivius, taip siekiant išsiaiškinti, kaip yra vertinamas
Kauno miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialas bei jo reikšmė ir svarba turizmo verslui.
Tikslas
Įvertinti Kauno miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialą.
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Uždaviniai
1. Atskleisti turizmo potencialo sampratą nustatant istorinio – architektūrinio paveldo reikšmę ir svarbą verslui.
2. Išryškinti istorinio – architektūrinio paveldo potencialo teorinį apibendrinimą
turizmo industrijoje.
3. Ištirti Kauno miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialo reikšmę vyresniųjų klasių moksleivių pavyzdžiu.
Istorinio – architektūrinio potencialo turizmo industrijos supratimas
Turizmo apimtims pasaulyje turi įtakos daugelis skirtingų veiksnių tokių, kaip politiniai, ekonominiai, gamtiniai, kurie yra labai aktualūs skirtingoms šalims bei regionams.
Turizmas yra viena sparčiausiai besivystanti pasaulinės ekonomikos šaka. Pajamos, gaunamos iš tarptautinio turizmo verslo, sudaro 9,9 % pasaulinio BVP. Kadangi turizmas yra
labai plati ekonomikos šaka, jungianti daug papildomų paslaugų, išskiriamos ir pajamos,
gaunamos iš tiesioginės turizmo veiklos – 3,4 % pasaulinio BVP. 2008 m. turizmo ûkio
šakoje dirbo 8,4 % darbuotojų (Huaming, Graff 2009). Remiantis Huaming ir Graff (2009)
pateiktais skaičiais, galima daryti išvadą, kad turizmas svarbus daugelio pasaulio šalių
ekonomikai. Vadinasi, daugelio pasaulio šalių ekonominė gerovė labai priklauso nuo atvykstamojo turizmo vystymo,
Atvykstamasis turizmas – tai kada į tam tikrą regioną atvyksta turistai iš kitų vietovių, šiems turistams vietinės įmonės teikia įvairias paslaugas: apgyvendinimo, maitinimo, kelionių po lankytinas vietas, valiutos keitimo bei kitos (Armaitienė, Grecevičius, Junevičienė, 2002).

1 pav. Pasaulinis atvykstamasis turizmas pagal kelionės tikslą (sudaryta, remiantis
Turizmo studija (2013)
Fig. 1 Global incoming tourism, according to the destination (Tourist studio
(2013)
Iš pateikto 1 paveikslo matome, kokios yra nurodytos priežastys, dėl kurių pasaulyje keliaujama. Atostogų kelionės sudaro daugiau nei pusę visų kelionių. Kelionės verslo
reikalais sudarė 16 proc. visų kelionių, o giminių ir draugų lankymas bei sveikatos ir religinės kelionės – 24 proc. visų kelionių ir tik 8% keliaujančių nurodė įvairius kitus kelionių
tikslus.
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Lietuvos pagrindinės atvykstamojo turizmo rinkos – Vokietija, Latvija, Lenkija,
Rusija bei Baltarusija. Valstybinio turizmo departamento duomenimis (Lietuvos turizmo
strategija ir rinkodara, 2013) daugiausiai turistų Lietuvoje lankosi laisvalaikio, poilsio,
pažinimo tikslais – 33 proc., šiek tiek mažiau lankosi pas draugus, gimines – 31 proc., o
verslo, profesiniais tikslais – 23 proc. Populiariausi turizmo versle ir didžiausią plėtros
potencialą turi aktyvaus poilsio, kultūrinio, ekologinio, kurortinio, kaimo turizmo produktai, o dėl patogios geopolitinės padėties – ir konferencijų turizmas.
Siekiant sustiprinti turizmo industriją vienas iš svarbių faktorių – tai naujų technologijų ir inovacijų diegimas turizmo versle. Sėkminga inovacija, kuri, pavyzdžiui, naudinga ir turizmo įmonei konkuruojančioje rinkoje, turi padidinti viso turizmo produkto vertę
(Korres, 2008). Turizmo inovacijos rinkai pristato naujas idėjas, paslaugas ir produktus.
Apimdamos visą turizmo vertės grandinę, jos ne tik reiškia turizmo industrijos prisitaikymą prie besikeičiančių turizmo modelių ir naujų vadybos strategijų, bet ir naujų bei inovatyvių paslaugų, produktų ir procesų skatinimą.

2 pav. Abernačio ir Klarko inovacijų modelis, pritaikytas turizmui (sudaryta
Vaškaičio ir Armaitienės (2013), pagal Hjalager (2012))
Fig. 2 Abernatis and Clark innovation model adapted to tourism (Vaškaitis and
Armaitienė (2013), according to Hjalager (2012))
Iš 2 paveikslo matome, jog modelis yra sudarytas iš keturių inovacijų, kurios yra
pritaikomos turizmo versle. Modelio principas yra parodyti, kokias užduotis ir tikslus šios
inovacijos turi pasiekti. Reguliarios ir nišinės inovacijos turi išsaugoti savo esamas kompetencijas, revoliucinės ir architektūrinės inovacijos priešingai – turi atsisakyti esamos kom-
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petencijos. Reguliarios ir revoliucinės inovacijos turi išsaugoti turimus ryšius, architektūrinės ir nišos inovacijos priešingai – suardant turimus ryšius pradėti kurti naujus.
Visa turizmo istorija nužymėta inovacijų: naujų piligrimystės centrų kūrimas, geležinkelio išradimas, kredito kortelių išpopuliarėjimas. Didelę įtaką turizmo industrijos
stiprinimui turi naujos technologijos, elektroninės rezervavimo sistemos, naujos rinkos ir
naujos organizacinių formos, kaip klasteriai bei į turizmo organizacijas įvedamo ISO standartai, išmaniosios programos ir kita.
Šiuo metu tarp turistų populiarėja viešbučių rezervacija internetu, vienas populiariausių rezervacinių sistemų – booking.com. Ši rezervacijos sistema leidžia ne tik užsirezervuoti norimo viešbučio kambarį, tačiau pamatyti įvertinimą, atsiliepimus ir taip išsirinkti sau labiausiai tinkamą. Taip pat sparčiai populiarėja lėktuvų, traukinių bei autobusų bilietų pirkimas, naudojantis specialiai sukurtomis internetinėmis rezervavimo ir pirkimo
sistemomis, kaip Amadeus, Kayak, TripAdvisor, taip pat galima teigti, kad vis labiau populiarėja pigūs aviabilietai, kurie leidžia už prieinamą kainą keliauti po įvairias pasaulio šalis. Prieš penkerius metus dar dauguma norinčių keliauti vengdavo patys savarankiškai
naudotis tokiomis bilietų įsigijimo galimybėmis ir naudodavosi agentūrų paslaugomis,
tačiau dabar vis daugiau žmonių renkasi internetines bilietų rezervavimo ir pirkimo sistemas, kurios leidžia įsigyti kelionės bilietus, naudojantis kompiuteriu jam patogioje vietoje.
Turizmo sektoriaus srityje yra tik keli ISO tarptautiniai standartai. Tačiau šiuo metu galioja tik vienas ISO tarptautinis standartas ISO 18513 „Turizmo paslaugos. Viešbučiai
ir kitų tipų turistų apgyvendinimas. Terminija“, be to, šis standartas tiesiogiai buvo perkeltas iš Europos (CEN) standarto (Vveinhardt, Kigaitė, 2010). Su turizmo veikla yra glaudžiai susijusios ir kitos sritys: apgyvendinimas, konferencijos, renginiai, parodos, taip pat
apsauga, higiena, todėl turizmo organizacijose yra taikomi ir kiti du pagrindiniai tarptautiniai standartai – ISO 9000 ir ISO 14000.
Taip pat ,,gimsta” naujos įmonės, o tiksliau turizmo organizacijos jungiasi į klasterius. Klasterių formavimasis pastaruoju metu yra pastebimas visame pasaulyje, Lietuvoje
klasterizacijos procesai šiuo metu yra labai fragmentiški. Vienas svarbiausių klasterių
bruožų yra tai, kad jie formuojasi ir plėtojasi tose ūkio srityse, kuriose šalis ar regionas
specializuojasi ar turi potencialą specializuotis, šiuo atveju turizmo sektoriuje, taip siekiant
didinti konkurencinį pranašumą tarp kitų sektorių (Xongxiu, Yong, Reima, 2009).
Kaip teigia Klein (2008), turizmas yra sudėtinė paslaugų sektoriaus dalis, todėl turizmo naujovės daug kuo panašios į paslaugų sektoriaus naujoves. Unikalios paslaugos
savybės apsunkina inovacijų procesą, nes paslaugos produktą sunku išbandyti prieš jį įsigyjant, be to, naujovės paslaugų sektoriuje nelemia ilgalaikio konkurencinio pranašumo,
negali būti užpatentuotos ir lengvai nukopijuojamos konkurentų.
Hall ir Williams (2008) išskiria unikalius turizmo inovacijų bruožus (žr.3 pav.).
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3 pav. Turizmo inovacijų bruožai (sudaryta, remiantis Hall. Williams (2008) ir
Weiermair (2006))
Fig. 3 Innovation of tourism features (Hall, Williams (2008) and Weiermair
(2006))
Iš 3 paveikslo yra matoma, kokius pagrindinius turizmo inovacijų bruožus išskiria
Hall ir Williams (2008):
 Susijusių veiklų grupavimas (klasteriai). Turistinė patirtis pateikiama, kaip tarpusavyje susijusių turizmo paslaugų – viešbučių, restoranų, transporto bendrovių, mažmenininkų, turistinių pramogų – rinkinys. Tai reiškia, kad turisto patirtis priklauso nuo jo
kokybės suvokimo (Weiermair, 2006).
 Laikinumas. Daugelis turizmo sandorių sudaromi, laikantis vieno akto principo,
nes pasiūlos prieinamumas labai apribotas laiko požiūriu (Weiemair, 2006).
 Erdvinis ribotumas. Turistai kaupia savo turistines patirtis tam tikrose vietose,
todėl turizmas apibūdinamas, kaip pasižymintis erdviniu ribotumu.
 Turistų ir turizmo industrijos sąveika. Turisto patirtis labai veikiama turizmo
sektoriuje dirbančių žmonių. Turistų ir turizmo industrijos sąveika bei įmonių investicijos į
įrenginių ir paslaugų tobulinimą ypač pastebimi.
 Turistų ir vietinės bendruomenės sąveika. Greitai augantis turistų skaičius
gausėjančiose turistinėse vietovėse paskatino propaguoti darnųjį turizmą ne tik akademikus
ir vartotojus, bet ir kai kurias įmones. Darnumas tapo svarbia turizmo inovacijų sritimi,
bent jau nišų rinkoje (Hall, Williams, 2008).
Norint išsiaiškinti, kokį poveikį turizmo industrijai turi istorinis – architektūrinis
paveldas, yra svarbu suprasti, kokie veiksniai tai įtakoja. Kaip teigia Grecevičius, Armaitienė ir kt. (2002), Pasaulio turizmo organizacijos specialistai prognozuoja tokias turizmo
verslo plėtros ir valdymo tendencijas artimiausiam laikotarpiui:
 Kūrimas naujų ir plėtojimas esamų turizmo paslaugų ir rinkų, remiantis esamais
gamtiniais, kultūriniais, istoriniais ir socialiniais turistus priimančios šalies ištekliais;
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 Vietos bendruomenės ir savivaldybių bei valdytojų administracijų traukimas į
turizmo planavimo, organizavimo, valdymo tobulinimo veiklų bei turizmo saugumo
garantavimas;
 Ryšių plėtotė tarp turizmo organizacijų ir savivaldos struktūrų abipusių poreikių
suvokimui ir derinimui;
 Vietinių gyventojų gyvenimo lygio kilimas, mokesčių, muitų ir kitų sunkumų,
kurie trukdo plėtoti turizmą pašalinimas, ypač kreipiant dėmesį į turistui priimtiną ir
turizmui naudingą kainų palaikymą;
 Investuojant kapitalą (statybos, architektūra, naujos veiklos rūšys) ypač
kreipiamas dėmesys aplinkosaugai;
 Rinkodaros tikslinimas ir konkretinimas bei didesnio išteklių kiekio skyrimas
remiant paslaugas, ieškant tikslinių turistų grupių ir organizuojant siūlomų paslaugų
tikslingą informaciją;
 Turizmo darbuotojų profesinio lygio kilimas;
 Klubinio poilsio sistemos plėtojimas.
Anot Žilinsko ir Petravičienės (2007), didžiausią turizmo plėtros potencialą turi šie
pagrindiniai turizmo centrai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestai, pajūrio kurortai, gydomieji (mineraliniai) kurortai. Gamtinių (rekreacinių) ir kultūrinių išteklių teritorinė koncentracija leidžia išskirti atskirus šalies regionus, turinčius palankiausias sąlygas
turizmo plėtrai:
 Vilniaus-Trakų regionas,
 Rytų Aukštaitijos ežerų regionas,
 Pietryčių Lietuvos miškų ir ežerų regionas,
 Pajūrio regionas,
 Žemaitijos aukštumų regionas,
 Nemuno vidurupio turistinė zona.
Šie regionai turizmo plėtrai svarbūs tuo, kad jie yra 100 km atstumu nuo pagrindinių turizmo centrų – didžiųjų miestų ir turi didelę turistinę trauką poilsiui, turistinėms išvykoms ar žygiams. Didesnę dalį jų teritorijos sudaro žemiausio našumo žemės, o tai skatina plėsti alternatyvias veiklas žemės ūkiui – tokias, kaip tradiciniai amatai, žvejyba, medžioklė. Taip pat šiuose regionuose yra gausu istorinio – architektūrinio paveldo (pastatų,
paminklų ir kita), kuris sudaro didžiausią turistų trauką.
Dauguma turistų keliauja pamatyti didžiuosius miestus (Vilnių, Kauną, Klaipėdą),
jų senamiesčius bei architektūrą. Norėdami tai padaryti, dažniausiai bilietus rezervuoja ir
perka, naudodamiesi internetinėmis sistemomis, nes dauguma turistų šiomis dienomis renkasi savarankišką keliavimą. Taip pat apgyvendinimą renkasi, rezervuoja internetiniu būdu, kad kelionės metu nebūtų nesusipratimų dėl nakvynės ir kitų poreikių, kurie yra tenkinami apgyvendinimo vietose (higiena, maitinimas). Šiuo metu didžiuosiuose Lietuvos
miestuose yra plėtojama nauja programa turistams. Kiekvienas, atvykęs į Lietuvos didmiestį, turi galimybę išsinuomoti planšetinį kompiuterį, su jame specialiai įdiegta programa, kuri leidžia pažinti miestą savarankiškai, susipažinti su pastatais, jų istorija ir kita.
Apibendrinant turizmas yra viena sparčiausiai besivystanti pasaulinės ekonomikos
šaka. Pajamos, kurios yra gaunamos iš tarptautinio turizmo verslo, sudaro 9,9 % pasaulinio
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BVP ir daugeliui pasaulio šalių ekonominė gerovė labai priklauso nuo atvykstamojo turizmo vystymo. Didelę įtaką turizmo industrijos stiprinimui turi naujos technologijos, elektroninės rezervavimo sistemos, naujos rinkos ir naujos organizacinės formos, klasteriai, ISO
tarptautiniai standartai. Taip naujovės paslaugų sektoriuje nelemia ilgalaikio konkurencinio
pranašumo, negali būti užpatentuotos ir lengvai nukopijuojamos konkurentų. Didžiausią
turizmo plėtros potencialą turi šie pagrindiniai turizmo centrai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestai, pajūrio kurortai, gydomieji (mineraliniai) kurortai. Norėdami aplankyti šiuos miestus, turistai susiduria su naujomis technologijomis, kurios stiprina ne tik
bendrai visą turizmo industriją, tačiau kartu siejasi su istoriniu – architektūriniu potencialu,
kuris kartu su naujomis technologijomis stiprina visą industriją.
Tyrimo metodika ir organizavimas
Tyrimui atlikti buvo apklausti pasirinktų Kauno miesto mokyklų 11–12 klasių
mokiniai, taip išsiaiškinant, kaip jaunoji karta vertina Kauno miesto istorinį – architektūrinį
potencialą. Pagrindinis šio tyrimo objektas yra istorinio – architektūrinio paveldo potencialas. Nagrinėjant temą ir ruošiantis atlikti tyrimą iškyla probleminis klausimas – kaip miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų 11–12 klasių moksleiviai vertina Kauno miesto istorinio-architektūrinio paveldo potencialą?
Norint teisingai pasirengti tyrimo metodiką yra svarbu susidaryti veiksnių tyrimo
loginę struktūrą (žr. 4 pav.).

4 pav. Tyrimo veiksnių loginė struktūra
Fig. 4. Logical structure of factors of the study
Tyrimo metodai
Tyrimui įgyvendint yra pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Kaip teigia Pruskus
(2004), kiekybinis tyrimas – tai toks empirinis tyrimas, kurio duomenis galima pateikti
skaičiais (kiekybine išraiška). Norint išanalizuoti nagrinėjamą temą naudota anketinė apISTORINIS – ARCHITEKTŪRINIS POTENCIALAS TURIZMO INDUSTRIJOS STIPRINIMUI
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klausa, nes ji patogi apklausti didesnį skaičių respondentų. Atliekant kiekybinius tyrimus
anketinė apklausa taikoma šiais atvejais (Pruskus, 2004):
 kai tiriama problema yra nepakankamai išanalizuota ir aprašyta įvairiuose dokumentuose arba kai tokios literatūros apskritai nėra;
 kai tyrimo dalyko arba atskirų jo charakteristikų neįmanoma pažinti ir ištirti
stebėjimo metu;
 kai tyrimo dalykas yra visuomeninės ar individualiosios sąmonės elementai –
poreikiai, interesai, motyvacijos, vertybės ir t.t.
Anketa buvo sudaryta, remiantis teorijoje nagrinėta moksline literatūra, pateiktais
teiginiais. Tyrimui pasirinktas uždaro tipo klausimynas. Klausimyno logiškumo seka:
 įvadinėje klausimyno dalyje trumpai apibūdinamas tyrimo tikslas; nurodoma,
kur bus naudojami tyrimo duomenys; pabrėžiama, kad apklausa yra anoniminė; pateikiama
apklausos pildymo instrukcija;
 pagrindinę klausimyno dalį sudaro 8 klausimai, visi klausimai yra uždaro tipo,
pateikti teiginių forma; 3 klausimai skirti respondentų socialinėms demografinėms charakteristikoms išsiaiškinti;
 klausimyno pabaigoje padėkojama už atsakymus ir sugaištą laiką.
Tiriamųjų charakteristikos
Tyrimo metu iš viso buvo apklausta 163 pasirinktų gimnazijų ir vidurinių mokyklų
11 (3) ir 12 (4) klasių moksleiviai. Iš 163 respondentų 98 yra vyrai, kurie sudaro 60 proc.
apklaustųjų bei 65 – moterys, kurios sudaro 40 proc. dalyvavusių tyrime, todėl galima teigti, jog respondentų pasiskirstymas yra tolygus. Vidurinėse mokyklose buvo apklausta 84
mokiniai – tai sudaro 52 proc. respondentų, o tuo metu gimnazijose buvo apklausta – 79
moksleiviai ir tai sudaro 48 proc. tyrimo dalyvių.
Rezultatai
Kaip teigia Stulpinatė (2013), Cibinskienė (2009) ir Torrisi (2009), infrastruktūra
yra ūkio šakų visuma arba gyvenamosios vietos aprūpinimas, kurios tenkina vietinių gyventojų ir atvykstančių užsienio turistų socialinius, kultūrinius bei fiziologinius poreikius.
Fourie (2006) išskiria šešias pagrindines ir svarbiausias turizmo infrastruktūros dalis, nuo
kurių priklauso šalies (miesto, regiono) patrauklumas ir plėtra. Atliekant tyrimą buvo prašoma įvertinti pateiktas turizmo infrastruktūros dalis, kurios buvo sudarytos, remiantis
ankščiau paminėtais autoriais ir jų darbais. Klausimyne buvo išskirtos septynios turizmo
infrastruktūros potencialo Kauno mieste sudedamosios dalys: maitinimas, apgyvendinimas,
transportas, laisvalaikis, prekybos vietos, poilsis, kelionių organizavimas. Respondentai
visus šiuos teiginius vertino penkiais kriterijais nuo ,,Labai gerai“ iki ,,Labai blogai“. Geriausiai buvo vertinama maitinimo infrastruktūra ir laisvalaikis (4,3 bendras vidurkio balas), blogiausiai – transportas ir kelionių organizavimas (4,1 bendras vidurkio balas).
Turistinė vietovė yra fizinė erdvė, kurioje lankytojai praleidžia bent vieną naktį.
Joje yra turizmo produktai – paslaugos ir pramogos bei turistiniai ištekliai, būtini vienos paros kelionei (Bieger, 2002, Carter ir Fabricius, 2007 ir JT–PTO, Tourism Destination Management Think Tank, 2002). Presenza (2005) išskiria pagrindinius turistinių vietovių potencialą apibūdinančius aspektus, kuriais buvo remiamasi sudarant klausimyną: geografinė padėtis,
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kultūrinis paveldas, rekreacinis paveldas, teikiamos pramogos ir renginiai. Respondentai
šiuos teiginius vertino teigiamai, visų apklaustųjų klasių vidurkiai buvo M≥4. Geriausiai
Kauno miesto moksleiviai vertino renginius (koncertus, parodas, muges, festivalius), vykstančius Kauno mieste (4,4 bendras vidurkio balas). Prasčiausiai moksleivių buvo vertinama
rekreacinis paveldas ir teikiamos paslaugos (4,1 bendras vidurkio balas).
Kaip teigia Dapkus (2008), istorinis – architektūrinis paveldas yra priskiriamas
materialiam kultūros paveldui, t.y. tai saugomi objektai, turintys istorinę, architektūrinę ar
kitą reikšmę. Materialus kultūros paveldas yra išskirtas į paminklų grupes, kurias sudaro
skulptūros, tapybos, architektūros kūriniai ir kita, taip pat pastatų grupės – architektūriniai
paminklai bei pastatai (bažnyčios, senamiesčiai), kurie turi visuotinę vertę ne tik istorijos
ar meno, bet ir mokslo požiūriu. Trečia grupė – tai vietovės, t.y. archeologinės vietovės,
žmogaus ir gamtos bendri kūriniai, išsiskiriantys estetiniu ar antropologiniu požiūriu. Tyrime gauti rezultatai apie Kauno miesto materialų paveldą yra vertinami teigiamai, nes visų
teiginių bendri vidurkiai yra gauti M≥4. Geriausiai tyrimo metu buvo įvertinta
,,Archeologinės vietovės, turinčios išskirtinę visuotinę vertę istoriniu, estetiniu, etnologiniu
ir antropologiniu požiūriu“ ir „Architektūra, kuri kartu su kraštovaizdžiu sudaro darną ir
turi išskirtinę visuotinę vertę istorijos, meno ir mokslo požiūriu“. Šių teiginių bendras vidurkis yra 4,1 balo, Blogiau buvo vertinami likę teiginiai apie architektūrinius pastatus,
kūrinius, skulptūras (4,0 bendras vidurkio balas).
Pagal Vaškaitį ir Armaitienę (2013), sudarytu Abernačio ir Klarko inovacijų modeliu, kuris yra pritaikytas turizmui bei turizmo industrijos stiprinimui, buvo sudarytas teiginių blokas klausimyne. Inovacijų modelį turizmui sudaro keturios inovacijų dalys – reguliarios inovacijos, nišinės inovacijos, revoliucinės inovacijos, architektūros inovacijos.
Klausimyne respondentai šias inovacijas vertino panašiai. Labai gerai buvo vertinamos
revoliucinės ir architektūrinės inovacijos (4,1 bendras vidurkio balas), blogai buvo vertinama reguliarios inovacijos (3,7 bendras vidurkio balas).
Turizmo industrijai ir istorinio – architektūrinio paveldo potencialo gerinimui yra
labai svarbios naujos technologijos ir inovacijos, kurios sukuria naujas turizmo verslo tendencijas. Autoriai Xongxiu, Yong, Reima (2009), Klein (2008), Vveinhardt ir Kigaitė,
(2010), Hall ir Williams (2008) išskiria turizmo verslo tendencijas, darančias įtaką istorinio – architektūrinio paveldo potencialui. Respondentai turizmo verslo tendencijas vertino
kriterijais nuo ,,Labai gerai“ iki ,,Labai blogai“. Geriausiai moksleivių buvo vertinamos
šios turizmo verslo tendencijos: ,,Elektroninių rezervavimo sistemų plėtra: viešbučio kambarių rezervavimas, kelionės bilietų lėktuvu, traukiniu, autobusu, laivu rezervavimas ir
pirkimas, ekskursijų pirkimas ir gido užsisakymas internetu“ (4,4 bendras vidurkio balas),
,,Kūrimas naujų ir plėtojimas esamų turizmo paslaugų, remiantis esamais gamtiniais, kultūriniais, istoriniais ištekliais” (4,2 bendras vidurkio balas), „Ryšių palaikymas tarp turizmo organizacijų ir savivaldos struktūrų vystant turizmo verslą“ (4,2 bendras vidurkio balas), ,,Išmaniųjų programų įdiegimas mobiliuosiuose telefonuose ir kituose kompiuteriniuose įrenginiuose“ (4,2 bendras vidurkio balas). Prasčiausiai buvo vertinamas teiginys:
,,Audio (garsiniai) vertėjų ir video (vizualiai) gidų paslaugų didinimas ir plėtojimas“ (3,8
bendras vidurkio balas). Šis teiginių blokas pagal vidurkių įvertinimus yra vertinamas nei
gerai, nei blogai, nes pusės teiginių vidurkiai yra M≥4, o kita dalis teiginių yra M≤4.
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Apibendrinant surinktą literatūros medžiagą ir gautus tyrimo rezultatus galima teigti, jog Kauno miesto vidurinių mokyklų ir gimnazijų vyresniųjų klasių (11–12 klasių)
moksleiviai Kauno miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialą vertina gerai. Istorinio – architektūrinio paveldo potencialas buvo vertinamas per miesto infrastruktūrą ir jos
sudedamąsias dalis atskirai vertinant Kauno miesto materialųjį paveldą (pastatų grupes, paminklus, ansamblius), inovacijas turizmui bei turizmo verslo tendencijas. Tyrimas buvo atliktas, remiantis literatūroje nagrinėtais autorių darbais ir atliktais tyrimais. Visi klausimų
blokų teiginiai, moksleivių nuomone, buvo vertinami Likerto skalės principu nuo ,,Labai
gerai“ iki ,,Labai blogai“. Daugiausiai klausimyne teiginiai buvo vertinami kriterijais
,,Labai gerai“ ir ,,Gerai“, todėl beveik visų teiginių vidurkių balai yra M≥4. Taigi Kauno
miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialas ya vertinamas gerai, tačiau yra keletas
teiginių, kuriuos reikėtų tobulinti ir įvairiomis priemonėmis gerinti norint, kad Kauno miesto
istorinio – architektūrinio paveldo potencialas būtų patrauklus, kiek įmanoma labiau.
Išvados
1. Istorinis – architektūrinis paveldas yra viena iš kultūrinio turizmo rūšių, taip pat
jis yra priskiriamas materialam paveldui, kuris turi didelę įtaką šalies ar miesto ekonominei
gerovei ir labiausiai priklauso nuo atvykstamojo turizmo. Daugiausiai turistų Lietuvoje
lankosi laisvalaikio, poilsio, pažinimo tikslais – 33 proc., o populiariausi turizmo versle ir
didžiausią plėtros potencialą turi aktyvaus poilsio, kultūrinio, ekologinio, kurortinio, kaimo
turizmo produktai. Beveik visi turistai, atvykstantys į šalį skirtingais keliavimo tikslais,
daugiau ar mažiau nori susipažintu su šalies ar miesto kultūriniu paveldu, todėl tai daro
įtaką kitoms turizmo infrastruktūros dalims. Turizmo industrijoje vis dažniau yra kuriamos
ir taikomos naujos technologijos bei inovacijos. Siekiant tobulinti ir gerinti istorinį – architektūrinį paveldą ir jo potencialą turistams yra siūloma didelė dalis išmaniųjų technologijų,
kurios palengvina kelionę ir leidžia labiau susipažinti su šalies (miesto) kultūriniu paveldu.
Šiuo metu populiariausios yra įvairios elektroninės rezervavimo sistemos, leidžiančios
rezervuoti ir įsigyti lėktuvų, autobusų, traukinių, laivų bilietus, taip pat užsisakyti viešbučio ar kitokios apgyvendinimo įstaigos kambarį (kotedžą, namelį ir pan.). Vis labiau populiarėja išmaniosios programos, kurios yra diegiamos mobiliuosiuose telefonuose ar kituose
kompiuteriniuose įrenginiuose. Tokios programėlės turistui leidžia lengviau pažinti šalį,
miestą, kultūrinį objektą (istorinį – architektūrinį paveldą), jose yra pateikiami žemėlapiai
su pažymėtais objektais, nuorodomis, informacija apie objektą (istorija) ir kita svarbi informacija. Taip prie daugelio istorinių – architektūrinių objektų yra pastatomas ženklas su
QR kodu, kurį nuskanavus su išmaniuoju mobiliuoju telefonu yra nukreipiama į nuorodą,
kurioje galima rasti visą norimą informaciją apie objektą. Visos naujos technologijos ir
inovacijos kuria turizmo verslą ir gerina turizmo industrijos žinomumą.
2. Kauno miesto istorinio – architektūrinio paveldo potencialo reikšmė buvo vertinama vyresniųjų klasių moksleivių pavyzdžiu. Kauno miesto vidurinių ir gimnazijų mokyklų 11–12 klasių moksleiviai istorinį – architektūrinį paveldą vertina gerai. Tyrimo metu
moksleiviams buvo pateiktos anoniminės anketos su teiginių blokais, kuriuos jie turėjo
įvertinti kriterijais nuo ,,Labai gerai” iki ,,Labai blogai”. Daugiausiai moksleiviai vertino
kriterijais ,,Labai gerai” ir ,,Gerai”. Geriausiai Kauno miesto istorinio – architektūrinio
paveldo potencialą vertina vidurinėse mokyklose besimokantys 11 klasių moksleiviai. Pra66
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sčiausiai vertina vidurinių mokyklų 12 klasių moksleiviai ir gimnazijose besimokantys 3
klasės moksleiviai.
3. Kaunas – tai antras pagal dydį Lietuvos miestas, esantis centrinėje šalies dalyje,
Nemuno ir Neries santakoje. Kauno mieste yra 1232 kultūros paveldo objektai, iš jų 1043
objektai priskiriami nekilnojamiems, o 189 – kilnojamiems kultūros paveldo objektams.
Miestas turi turtingą kultūrino turizmo plėtrai svarbų paveldą, kurį sudaro Kauno miesto senamiestis, kuriame yra išsidėstę visi vertingi architektūros paminklai, kaip: Kauno pilis, gotikos laikotarpį menantys Perkūno namai, Šv. Gertrūdos ir Vytauto Didžiojo bažnyčios, Kauno
Rotušė, visus šiuos objektus supa Nemuno ir Neries santaka, kuri suteikia miesto seniausiai
daliai išskirtinį urbanizmo ir gamtos derinį. Taip pat mieste yra gausu sakralinių objektų,
išlikusių gynybinių fortų bei muziejų, kurie garsina ne tik Kauną, bet ir visą Lietuvą.
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Irma Šeškutė, Biruta Švagždienė, Antonio Silva
Historical - architectural potential for building tourism industry
Summary
A positive local tourism potential with historical - architectural heritage potential
affects the development of all country business sectors (catering business, accommodation
(hotels), business, entertainment business, shops and markets business), because more
tourists are coming into the country, town or region and spend a day or more, all mentioned industries are important, because without them tourists would not be able to satisfy
physiological or social needs. In order to improve and enhance the historical - architectural
heritage and its potential, tourists are offered a large part of smart technologies to facilitate
travel and allow greater access to the country’s cultural heritage. Currently, the most popular subjects are different electronic reservation systems, smart program, QR codes, audio
and video guides. The attitude to the historical - architectural heritage has shaped modern
approach to public values, social relationships, affects the developing tourist trade in Kaunas. Secondary school and high school (classes 11-12) students assess historical - architectural heritage as good, the students positively assess the city's infrastructure. Kaunas city,
as a tourist location, meets all the requirements laid down and applied in new technologies
and innovation, which are adapted to develop and improve tourism businesses.
Keywords: infrastructure, potential, tourist area, historical–architectural heritage,
innovation.
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MIŠKO ĮVEISIMO LIETUVOS AGRARINĖSE TERITORIJOSE VERTINIMO
TYRIMAI
Daiva Juknelienė1,2, Jolanta Valčiukienė2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1
Aleksandro Stulginskio universitetas2
Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos miško įveisimo agrarinėse teritorijose būklės
apžvalga ir žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų apsaugos teisinės ir ekonominės priemonės. Analizuojamos priežastys, sąlygojančios miškų projektavimo dirbamoje žemėje ekonominio pagrindimo
poreikį. Pateikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės
naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuostatomis miško žemės ir
žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos išteklių, išsaugojimui. Racionalaus žemės
naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami, patobulinus teisės aktus, rengiant
mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes su našiais dirvožemiais bei su įrengtomis sausinimo sistemomis grąžinus ūkinei veiklai. Miškų įveisimą
rekomenduojama planuoti arba leisti nenašiuose, nepatogiuose mechanizuotai dirbti žemės plotuose.
Raktažodžiai: Agrarinės teritorijos, miško įveisimas, miško žemė, žemės ūkio naudmenos,
žemės naudojimo intensyvumas, apleistos žemės.

Įvadas
Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimu žemės, kaip išskirtinio
gamtos ištekliaus, racionalus naudojimas yra viešasis interesas. Tai įpareigoja valstybę
imtis priemonių teisiškai reguliuoti privačios ir valstybinės žemės naudojimą. Lietuvos
Respublikos ilgalaikės plėtros strategijoje numatyta, kad kaimo ir ūkio šakų plėtros srityje
valstybės politika užtikrins ekonomikos, ekologijos ir socialiniu požiūriu tolygią plėtotę;
bus sukurtos teisinės ir ekonominės racionalaus gamtos išteklių naudojimo prielaidos. Žemės naudojimo ilgalaikis tikslas – gerinti žemės ūkines savybes, tausoti žemės ūkio naudmenas, miškus ir kitus gamtos išteklius. Šiam tikslui pasiekti būtina rengti teritorijų planavimo dokumentus, suderinančius gamtines bei ūkines sistemas, ir šių dokumentų pagrindu
teisiškai bei ekonomiškai reguliuoti gamybos augimą.
Žemės ūkio naudmenos (plotai su derlingojo dirvožemio sluoksniu, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalų auginimui) ir miškai priskiriami nacionaliniams
ištekliams, kurių apimtys priklauso nuo ūkinės veiklos intensyvumo. Miestų plėtrai, pramonės vystymui bei kitokiai ne žemės ūkio ar miškų ūkio veiklai reikalingos naujos teritorijos, todėl žemės ūkio naudmenų ir miškų plotai palaipsniui mažėja. Žemės ūkio plėtra
šimtmečiais vyko mažinant miškų plotus: Valakų reformos laikotarpiu dabartinėse Lietuvos teritorijos ribose miškingumas siekė 42–44 proc., 1800 m. – 37 proc., 1900 m. –
24 proc. (Mališauskas, 1985). Vėliau, nuo antrojo pasaulinio karo, miškų plotai sparčiai
didėjo, tačiau mažėjo žemės ūkio naudmenų plotai (1 lentelė).

MIŠKO ĮVEISIMO LIETUVOS AGRARINĖSE TERITORIJOSE VERTINIMO TYRIMAI
AFFORESTATION ASSESSMENT STUDIES IN LITHUANIAN AGRARIAN TERRITORIES

69

1 lentelė. Naudojamų žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų pokyčiai Lietuvoje
1948–2012 m. laikotarpiu
Table 1. Utilized agricultural land and forest area changes in Lithuania during the
period between 1948 and 2012
Žemės
naudmenos
Land use
Žemės ūkio
naudmenos
Agricultural
land
Miškai
Forest

Plotas tūkst. ha/metai
Area thousand ha/yars

Procentai nuo bendro šalies
ploto/metai
Percentage from the total countrys
area/yars
1948*
1969* 1989* 2014**

1948*

1969*

1989*

2014**

4286,3

3585,2 3522,8

2800,0

65,6

54,9

53,9

43,1

1283,7

1820,6 1963,5

2126,2

19,7

27,8

30,1

32,6

Pastabos: *lapkričio 1 d. būklė; **sausio 1 d. būklė
Šaltiniai: NŽT (žemės valstybinės apskaitos duomenys); NMA (2014 m. žemės ūkio naudmenų
deklaravimo duomenys)
Notes: * for the condition of the 1st of November; ** for the condition of the 1 st of January
Source: NLS (National Land Service) (land state account data); NPA (National Paying Agency)
(agricultural land declaration data for 2014)

Būdinga Lietuvos problema yra dideli žemės ūkio paskirties žemės plotai, kuriuose
neužsiimama žemės ūkio veikla. Pastarąjį dešimtmetį daugėja apleistų ir kurį laiką nedirbamų žemės ūkio naudmenų. Tokia tendencija išryškėjo daugiausiai dėl žemės reformos ir
žemės ūkio sektoriaus prisitaikymo prie laisvosios rinkos sąlygų. 2014 m. skirtumas tarp
statistinių žemės ūkio naudmenų (2812,6 tūkst. ha) ir žemės ūkio veiklos subjektų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų (2812,6 tūkst. ha) sudarė 532,6 tūkst. ha. Siekiant sumažinti nedirbamus, apleistos bei dirvonuojančios žemės plotus skatinama nederlingą ir žemės
ūkiui netinkamą naudoti žemę apsodinti mišku. Šiuo metu mišku apsodinta apie 41 tūkst.
ha. Iki 2004 didžiausius plotus miškais apželdindavo miškų urėdijos, o privačios žemės
savininkų iniciatyva apželdinimas miškais pradėtas nuo 2005 metų, pradėjus įgyvendinti
kaimo plėtros 2004–2006 m. planą.
Europos Sąjungos parama Lietuvos miškų ūkiui 2007–2013 m. teikiama pagal 10
priemonių ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą į miškų ūkį buvo numatyta investuoti apie 800 mln. Lt. Pagal ŽŪM informaciją 2007–2013 m. paramos suma
miškų ūkiui buvo skirta 563,9 mln. Lt (be 1 ir 2 priemonių, t.y. profesinio mokymo ir informavimo veikla bei naudojimasis konsultavimo paslaugomis). Didžiausia dalis tenka
žemių apželdinimui mišku – 385,4 mln. Lt arba 67,8 procentų.
Pasinaudojant šia parama kiekvienais metais Lietuvoje įveisiama po kelis tūkstančius ha naujų miškų. Tai leidžia ne tik išplėsti miškų ūkio potencialą, bet ir efektyviau panaudoti esamus gamtinius išteklius, nes nemaža šių miškų dalis įveisiama apleistuose ir
dirvonuojančiuose žemės plotuose. Savininkui už įveistą mišką išmokama fiksuoto dydžio
išmoka, o jis gali rinktis, ar miško želdinimo darbus atliks savo jėgomis, ar šiems darbams
atlikti samdys kitus. Palyginus su 2004−2006 m. laikotarpiu, itin išaugo ir paramos išmo70
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kos. Žemės ūkio ministerijos duomenimis žemės ūkio paskirties, ne žemės ūkio paskirties
ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku gaunat paramą iš Europos
Sąjungos programų išaugo net 6 kartus.
Per 2007–2014 m. laikotarpį Lietuvoje naujai įveistų miškų plotas sudarė
30,7 tūkst. ha. Statistiniais duomenimis per šį laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas
ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“
išmokėta 265,5 mln. Lt arba po 8648 Lt skaičiuojant vienam apsodinto miško hektarui.
Šiame straipsnyje atliktų tyrimų tikslas – išnagrinėti miškų įveisimo Lietuvos agrarinėse teritorijose teisines nuostatas bei nustatyti ekonominio pagrindimo poreikį. Tikslui
pasiekti keliami uždaviniai:
- apibūdinti miško žemės išsaugojimo ir miškų įveisimo tvarkos žemės ūkio paskirties žemėje teisines nuostatas;
- parengti pasiūlymus dėl miško įveisimo dirbamoje žemėje ekonominio pagrindimo.
Metodai ir sąlygos
Tyrimo metodai – antrinių šaltinių analizės, statistinės analizės, loginės analizės ir
sintezės, norminių teisės aktų lyginimo.
Tyrimams panaudoti strateginiai dokumentai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir
Vyriausybės nutarimai, Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenys, žemės valstybinės
apskaitos, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenys, kiti statistiniai duomenys apie miško įveisimo žemės plotus.
Rezultatai
Miško žemės išsaugojimo ir miškų įveisimo žemės ūkio paskirties žemėje tvarkos
teisinis pagrindimas. Pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta ypatinga žemės naudojimą turinčių naudmenų – žemės ūkio naudmenų ir miškų – teisinė apsauga nėra suvienodinta. Žemės įstatymo (Lietuvos..., 2004) 25 straipsnyje numatyta galimybė žemės ūkio paskirties žemę apsodinti mišku, tuo tarpu Miškų įstatyme (Lietuvos...,
2001) miško žemę paversti žemės ūkio naudmenomis nenumatyta. Dar daugiau – šio įstatymo 11 straipsnyje įtvirtinta teisinė ir ekonominė miškų (miško žemės) apsauga nuo jų
plotų mažėjimo miško žemę paversti kitomis naudmenomis draudžiama I grupės miškuose,
II grupės – ekosistemų apsaugos miškuose, III grupės – draustinių miškuose ir valstybinių
rezervatų apsaugos zonų miškuose, taip pat kituose miškuose, esančiuose vieno kilometro
atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės rekreaciniuose miškuose ir III grupės
vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų apsaugos zonų
miškuose. Miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose galima tik po to, kai miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis suplanuotas vietovės
lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, arba
detaliuosiuose planuose ir Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės
miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų.
Kai miško žemę planuojama paversti kitomis naudmenomis, pirmenybė teikiama
tai miško žemei, kuri neapaugusi mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės) ir kurioje auga mažo skalsumo stichinių veiksnių sudarkyti ar kitaip išretėję medynai (Lietuvos...,
2011). Visais atvejais turi būti atsižvelgiama į miškų aplinkosauginę reikšmę. Tokie pat
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reikalavimai nustatyti ir privačios miško žemės savininkams. Šie savininkai, organizuojantys privačios miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalo vyriausybės nustatyta
tvarka nuosavybės teise priklausančioje žemėje įveisti mišką ne mažesniame plote negu
kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės plotas arba sumokėti į valstybės biudžetą
piniginę kompensaciją. Privačią miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis III grupės
miškuose įveisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis negu dvigubo dydžio kitomis
naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo plotas, II grupės miškuose – ne mažesnis
negu trigubo dydžio kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo plotas. Privačios miško žemės naudotojai įskaitant servituto turėtojus, organizuojantys privačios miško
žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalo sumokėti į valstybės biudžetą nurodytą
piniginę kompensaciją.
Agrarinėse teritorijose miško įveisimas kitose naudmenose (vietoje iškertamų miškų) dažniausiai reiškia miško sodinimą žemės ūkio naudmenose, laikantis nustatytų reikalavimų gauti tam tikslui leidimus. Tokiu būdu Miškų įstatymas nenumato galimybės vėl
grąžinti žemės ūkio veiklai žemės ūkio naudmenose savaime apaugusius mišku plotus (kai
jie inventorizuoti mišku ir dėl to priskirti miško žemei), tačiau leidžia kompensuoti už
miško žemės sumažinimą žemės ūkio paskirties žeme. Tai nėra pagrįsta žemės ūkio naudmenų, kaip atkuriamo tik melioracijos priemonių dėka gamtos ištekliaus, išsaugojimo požiūriu, nes miškas, priešingai, yra ne tik lengviau atkuriamas, bet ir savaime atsikuriantis
gamtos išteklius. Todėl žemės ūkio naudmenų ir miškų ploto santykį būtina nustatyti rengiant teritorijų planavimo dokumentus, įvertinant ekonominius ir ekologinius veiksnius bei
tokiu būdu užtikrinant interesų balansą (Aleknavičius, 2012).
Pagal G. Pauliukevičiaus ir J. Kenstavičiaus skaičiavimus (Pauliukevičius ir kt.,
1995), Lietuvos Respublikos realiai pasiekiamas miškingumas optimizuojant ekologinę
situaciją yra 33,4 % Įvertinant G. Pauliukevičiaus tyrimus (Pauliukevičius, 1982) atskirose šalies zonose optimalus miškingumas yra 10–12 % iki daugiau kaip 40 %., vidutiniškai
šalyje – iki 35 %. Pagal S. Karazijos ir V. Vaičiūno tyrimus (Karazija ir kt., 2000) šio laikotarpio optimalus Lietuvos ekologinio miškingumo rodiklis yra 33 % ir tik darant teorinę
prielaidą, jeigu būtų apželdintos mišku visos mažo našumo žemes, Respublikos miškingumas pakiltų iki 37 %. Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoje
Lietuvos miškingumo didinimo programoje (Lietuvos…, 2003) nurodyta, jog „Lietuvos
gamtos apsaugos kompleksinėje schemoje (1986 m.) optimalus ekologinis miškingumas
buvo nustatytas 33–35%, kurį pasiekti buvo planuojama iki 2015 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 1997 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1223 „Dėl miškų želdinimo žemdirbystei
netinkamoje ir laisvos valstybinės žemės fondo žemėje“ numatė Lietuvos miškingumą
padidinti 2–3 %, t. y. iki 32,0–33,3 %. Programoje nustatyti žemės ūkio paskirties žemės
parinkimo miškui įveisti kriterijai. Pagal ją miško įveisimui numatyta perduoti tik ne žemės ūkio naudmenas arba mažo našumo žemės ūkio naudmenas (nederlingus smėlio dirvožemius, rišlaus smėlio ir žvyro dirvožemius kalvotame ir banguotame reljefe, kitas
nenaudojamas žemės ūkiui žemes, dalį žemės ūkio naudmenų, neatsparių defliacijos poveikiui, veisiant laukų apsaugines juostas, ekologinį stabilumą užtikrinančias mažo miškingumo teritorijas ir kt.). Buvo planuojama, jog iki 2021 m. mišku savaime gali apaugti
apie 70–90 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės. Todėl nurodyta, kad dirbtinai mišką
įveisti reikėtų apie 100–120 tūkst. ha plote, kasmet vidutiniškai po 6–7 tūkst. ha, arba per
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20 metų laikotarpį miškingumą padidinti 3 %. Toks žemės fondo kategorijų proporcijų
pakeitimas neturėtų didesnės įtakos žemės ūkio interesams.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teritorijos miškingumas yra artimas optimaliam,
našių žemės ūkio naudmenų apsodinimo mišku problema šiuo metu nėra aktuali. Plečiantis
žemės ūkio gamybai, dalis dirvonuojančių ir apleistų buvusios dirbamos žemės plotų išariami ir panaudojami žemės ūkio pasėliams. Žemės ūkio naudmenų teisinė apsauga nuo jų
ploto sumažinimo įtvirtinta Žemės įstatymo 22 straipsnyje, kuris numato reikalavimą, kad
„ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų
jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų
dirvožemio savybės.“. Todėl tikėtina, kad gaunančių valstybės paramą asmenų įveisiamų
miškų plotai žemės ūkio gamybai tinkamuose plotuose palaipsniui mažės.
Miškų įveisimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Žemės ūkio ministro ir Aplinkos
ministro įsakymu patvirtintos Miškų įveisimo ne miško žemėje taisyklės. Šios taisyklės
numato, jog miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:
1) mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose;
2) žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai;
3) žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis kaip 32 balai, jeigu miškas įveisiamas:
- požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
- žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie
kurių nėra privažiavimo;
- apleistuose, t.y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose,
nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;
4) žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio
naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams
įveisti (smėlynuose, žvyrynuose, eroduojamuose šlaituose, išgraužose ir baigtuose eksploatuoti karjeruose);
5) žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;
6) intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.
Miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, o kai jose tokia galimybė nenumatyta, – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje arba
pagal žemės sklypų planus su įveisiamo miško ribomis.
Tais atvejais, kai Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius žemės sklypo savininkui išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype, turi būti parengtas ir valstybinio miškų pareigūno patvirtintas Miško želdinimo projektas. Jame nurodoma želdinamo
sklypo ribos ir plotas, želdinių rūšinė sudėtis ir tankumas, atstumai tarp sodinamų medelių,
jų išdėstymas ir kiekis pagal medžių ir krūmų rūšis, miško želdinimo ir dirvos ruošimo
būdai ir želdinių apsaugos priemonės.
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Kai žemės savininkas pageidauja įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į
melioruotos žemės apskaitą, Žemėtvarkos skyrius žemės sklypo savininko prašymą ir gautus dokumentus perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai, kuri, vadovaudamasi Melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, juos išnagrinėja ir įvertina miško įveisimo galimybes šiame plote nepažeidžiant gretimų nusausintų ar drėkinamų žemės sklypų naudotojų
interesų. Esant galimybei melioruotą plotą apsodinti mišku savivaldybės vykdomoji institucija išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir technines
sąlygas dėl šio ploto apsodinimo. Mišką leidžiama sodinti paliekant neapsodintus ruožus
15 m nuo griovio briaunos ir po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių arba į juos įsijungiančių kito naudotojo drenažo rinktuvų.
Valstybė savo reguliavimo priemonėmis siekia užtikrinti, kad miškais būtų apsodinamos tos teritorijos, kuriose tai būtų naudingiausia ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu
požiūriais, peržiūrėti apželdintinų miškais teritorijų atrankos kriterijai. Be dirvožemio kokybės rodiklio, kuris laikomas pagrindiniu rodikliu išskiriant tokias teritorijas, atsižvelgiama ir į biologinės įvairovės, dirvožemio, požeminio ir paviršinio vandens, kultūros paveldo
ir kraštovaizdžio vertybių apsaugos kriterijus.
Tačiau Miškų įveisimo ne miško žemėje taisyklėse ir kituose teisės aktuose nepakankamai detaliai nustatyti metodiniai reikalavimai (pvz., mišku apželdinamų plotų formavimui taip, kad būtų išsaugoti likę, pakankamai stambūs, taisyklingų ribų, tinkami mechanizuotam dirbimui ariamosios žemės sklypai), arba koks turi būti šių plotų išdėstymas įvertinant nutolimą nuo gyvenviečių, gerų kelių ir mechanizuotai dirbamų laukų (t.y. kokiais
atvejais turėtų būtį leidžiama apsodinti mišku žemės ūkio naudmenų plotus, esančius arti
šių objektų ar įsiterpusius į deklaruojamus pasėlius).
Miškų projektavimo dirbamoje žemėje ekonominio pagrindimo poreikis. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, numatančius žemės ūkio veiklai naudojamus plotus
panaudoti miškų ūkio ar kitokiai veiklai, rekomenduotini skaičiavimai, leidžiantys palyginti alternatyvių veiklų efektyvumą ir įrodantys tokių pakeitimų ekonominę naudą. Projekto
sprendinių ekonominio pagrindimo principas – siūlomi pakeitimai tikslingi, jeigu juos įgyvendinus padidės ploto vienetui tenkanti išauginamos produkcijos vertė. Atliekant tyrimus
buvo nustatyta, kokias pajamas iš auginamos medienos vidutiniškai galima gauti privačiuose Lietuvos miškuose ir kokį auginamų žemės ūkio kultūrų derlingumą reikia pasiekti,
kad išauginamos žemės ūkio produkcijos vertė būtų didesnė nei vidutiniškai per metus
ploto vienetui tenkanti medienos vertė.
Skaičiavimams priimta:
- statistiniai duomenys apie privačiuose miškuose augančių brandžių miškų medienos tūrį;
- nenukirsto miško vidutinė rinkos kaina, nustatyta pagal paskelbtą metodiką (Mizaras..., 2012). Likusios medienos, iškertamos nepagrindiniais kirtimais, vertė apskaičiuota
pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas valstybinių miškų nenukirsto miško smulkios padarinės medienos kainas;
- prielaida, jog vidutiniškai nenašiuose dirvožemiuose sodinamų medžių rūšių
santykis yra: pušynai – 30 proc., eglynai – 30 proc., beržynai – 40 proc., o jų brandos am-
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žius (iki plyno kirtimo) – atitinkamai 100, 70 ir 60 metų. Skaičiavimų duomenys pateikti 2
lentelėje.
2 lentelė. Pagrindinės miško produkcijos, išauginamos per metus 1 ha plote, vertės
skaičiavimai
Table 2. Value calculations of major forest products grown within a year in the
area of 1 ha
Rodikliai
Indicators
Medyno tūris m3/ha: brandus medynas
Stand volume m3/ha: mature stand
Tarpiniai kirtimai
Thinnings
Medyno tūrio įvertinimas Lt/ha: brandus
medynas
Stand volume estimation Lt/ha: mature
stand
Tarpiniai kirtimai
Thinnings
Iš viso medynų tūrio vertė:
brandus
medynas, Lt
Total value of growing stock volume: mature stand
Tarpiniai kirtimai, Lt
Thinnings
Iš viso: Lt
Total: Lt
Eurais
In euros
Vidutiniškai per metus: Lt
On an average per year: Lt
Eurais
In euros

Pušynai
Pine

Medynai
Stands
Eglynai
Spruce

Beržynai
Birch

315

317

232

282,4

252

254

186

226,2

143

140

150

140,9

38

27

34

33,1

45045

44380

34800

39790

8576

6847

6324

7487

54621

51227

41124

47277

15819

14836

11910

13955

546

732

685

657

158

212

199

190

Vidutiniškai
(3P3E4B)
On average

Įvertinant tai, kad normatyvinės miško įveisimo išlaidos, nustatytos paramos miško
įveisimui skaičiavimuose, sudaro 4,1–5,5 tūkst. Lt/ha, galimos gauti metinės pajamos
sumažinamos 55–73 Lt/ha. Šių skaičiavimų pagrindu galima teigti, jog žemės ūkio naudmenas ekonomiškai tikslinga perduoti miško įveisimui, jeigu jose, laikantis agrotechninių
reikalavimų žemės dirbimui ir pasėlių auginimui, gaunamos žemės ūkio produkcijos normatyvinė vertė yra mažesnė nei 600 Lt/ha per metus (174 eurų/ha per metus).
Normatyvinė žemės ūkio produkcijos vertė pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintus normatyvus (Lietuvos..., 2011) sudaro (grūdinių augalų vertė apskaičiuota įskaitant
šiaudų vertę – 8 proc. nuo grūdų vertės): rugių pasėliams – 410 Lt/ha, kvietrugių pasėliams
– 486 Lt/ha, miežių pasėliams – 464 Lt/ha, avižų pasėliams – 410 Lt/ha, varpinių – ankštinių javų mišinių pasėliams – 389 Lt/ha. Todėl iš šių skaičiavimų galima padaryti išvadą,
jog miškų įveisimui reikėtų planuoti perduoti tik tokius dirbamos žemės plotus, kuriuose
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galimų išauginti grūdinių kultūrų normatyvinis derlingumas sudaro mažiau kaip 1,3–
1,5 t/ha.
Tačiau miško įveisimo tikslingumas nagrinėtinas ir nedideliuose žemės ūkio
naudmenų plotuose, nutolusiuose nuo gerų kelių ar pagrindinio dirbamos žemės masyvo,
jeigu juose žemės ūkio augalų išauginimo kaštai įskaitant transporto išlaidas žymiai padidina žemės ūkio produkcijos savikainą.
Sprendžiant klausimus dėl apleistų (t.y. šiuo metu nepanaudojamų žemės ūkio
produkcijos gamybai) žemių plotų perspektyvinio panaudojimo reikia įvertinti jų įsavinimo
(grąžinimo į žemės ūkio naudmenas) ekonominį tikslingumą. Vienkartinės išlaidos šiems
darbams pagal E.Abalikštienės mokslinių tyrimų duomenis (Abalikštienė...2013) sudaro:
medžiais ir krūmais apaugusių žemės ūkio naudmenų įsavinimui – 11184 Lt/ha, nusausintos žemės plotų su neveikiančiomis drenažo sistemomis rekonstrukcijai – 9456 Lt/ha. Jeigu
šios lėšos negali atsipirkti per normatyvinį laikotarpį, tokius žemės plotus galima planuoti
perduoti apsodinimui mišku.
Iš 3.1 skyriuje pateiktų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių žemės ūkio paskirties žemės plotų panaudojimą miško įveisimui, analizės darytina išvada, kad pateikti normatyvai ne visada gali užtikrinti tinkamiausias priemones žemės savybių panaudojimui.
Todėl probleminiais atvejais būtina išsamesnė situacijos analizė pateikiant ekonominius
motyvus dėl sprendimo įveisti mišką ar pagerinti žemės ūkio naudmenas. Žemės sklypų
perspektyvinio panaudojimo ekonominis pagrindimas turėtų būti numatytas teisės aktuose,
nustatančiuose žemėtvarkos ir kraštotvarkos specialiųjų planų rengimo tvarką bei leidimų
paversti žemės ūkio naudmenas miško žeme išdavimo tvarką.
Išvados
1. Žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų apsaugos teisines ir ekonomines priemones
reikalinga suderinti taip, kad būtų tenkinami visuomenės poreikiai saugoti aplinką bei kaimiškąsias teritorijas ir užtikrinamas bioprodukcinio ūkio veiklą vystančių asmenų interesų
balansas. Tai įmanoma pasiekti konkretizuojant teisės aktus, reglamentuojančius miško
įveisimą žemės ūkio valdose. Be to, tam tikrais atvejais prieš priimant sprendimus dėl leidimo žemės ūkio paskirties žemę paversti mišku būtinas šių plotų perspektyvinio panaudojimo tikslingumo ekonominis pagrindimas.
2. Rengiant metodines rekomendacijas žemės ūkio naudmenų sklypų apsodinimui
mišku atsižvelgtina į būtinumą išsaugoti žemės plotus su našiais dirvožemiais bei su įrengtomis sausinimo sistemomis. Miškų įveisimą rekomenduojama planuoti arba leisti: nenašiuose, nepatogiuose mechanizuotai dirbti žemės plotuose, taip pat toli nuo gyvenamųjų
sodybų, neturinčių gero privažiavimo, žemės plotuose, kur žemės ūkio augalų išauginimas
arba apleistos, šiuo metu nenaudojamos žemės ūkio gamybai žemės įsavinimas (sukultūrinimas) reikalauja daug išlaidų ir ekonomiškai netikslingas.
3. Miškų ir kitų želdinių išdėstymo agrarinėse teritorijose reikalavimus turėtų reglamentuoti teisės aktais tvirtinamos metodinės rekomendacijos. Ypač svarbu, kad šie klausimai būtų sprendžiami nedarant žalos tos vietovės ekologinei įvairovei, nepabloginant sąlygų žemės ūkio veiklai po užsodinimo mišku likusiuose dirbamos žemės bei pievų plotuose.
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4. Europos Sąjungos parama miško įveisimui turėtų būti tęsiama tokia apimtimi,
kad užtikrintų žemės naudojimo tvarkos pagerinimą ir ilgalaikės ūkinės veiklos kaimo vietovėje perspektyvas. Neturi būti remiami asmenys, siekiantys pasipelnyti iš parmos lėšų
arba įveisti mišką derlingų žemių laukuose.
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Daiva Juknelienė, Jolanta Valčiukienė
Afforestation assessment studies in Lithuanian agrarian territories
Summary
The paper presents an overview of the state of afforestation in agricultural areas is
the Lithuanian Republic, as well as legal and economic measures for the protection of agricultural land and forests. The paper analyzes the reasons leading to economic justification
needed for the design of forest in arable lands. The proposals for agriculture and rural development that can ensure a more efficient use of land are presented in the paper. Proposals are justified by the strategic documents and legislative provisions for the conservation of forest land and farmlands as natural resources of exceptional importance. Rational
land use issues in Lithuania can be properly solved by improving legislation, preparing
territorial planning documents based on scientific recommendations, after the returning of
abandoned lands with productive soils and equipped with drainage systems to farming activity. Afforestation is recommended to plan or authorize: in inefficient, inconvenient to
work in a mechanized way, farming areas.
Keywords: agrarian areas, aforestation, forest land, agricultural land, land use intensity, abandoned land.
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APLEISTŲ ŽEMIŲ DUOMENŲ PATIKIMUMO TYRIMAS
Daiva Gudritienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Tyrimo tikslas – nustatyti apleistos žemės ūkio paskirties žemės kaitą Alytaus rajono Ūdrijos kadastro vietovėje. Ši vietovė pasirinkta dėl žemės dangos objektų įvairovės ir geros agrarinės
būklės.
Ūdrijos kadastro vietovėje 2010 metų duomenimis buvo 176 apleistų žemių sklypai, kurių
bendras plotas – 61,41 ha, o atlikus patikrą nustatyta, kad teritorijoje yra 179 sklypai, kurie užima
62,84 ha. Galima teigti, kad nustatyta nežymi apleistų žemių didėjimo tendencija. Lauko patikros
metu nustatytas net 41 nesutapimas. Duomenų nesutapimus nulėmė du faktoriai: dviejų metų laikotarpis tarp duomenų rinkinio informacijos ir lauko patikros ir duomenų rinkinio klaidos. Apibendrinus, patikros informacija pakito nežymiai. Taip atsitiko todėl, kad vieni nesutapimai buvo teigiami
(nustatyti nauji apleistų žemių plotai), kiti – neigiami (duomenų rinkinyje buvę sklypai patikros
metu paneigti).
Raktažodžiai: Apleista žemė, Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių
duomenų rinkinys(AŽ_DRLT).

Įvadas
Žemės ūkio ministerija parengė tvarką (LR įsakymas...1992), kaip nustatyti kiekviename žemės sklype esančias apleistas žemės ūkio naudmenas. Apleistų žemės ūkio
naudmenų plotus nustato valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Visos Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemės ūkio naudmenų plotai nustatomi nuotoliniais kartografavimo metodais, tai yra interpretuojant Lietuvos Respublikos teritorijos spektrinius žemės
paviršiaus vaizdus iš dirbtinio Žemės palydovo, susietus su 1994 m. Lietuvos koordinačių
sistema LKS-94. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje (AŽ_DRLT).
Nacionalinė žemės tarnyba kasmet iki liepos 17 d. atnaujintą AŽ_DRLT teikia
valstybės įmonei Registrų centrui. Pastarasis apdoroja AŽ_DRLT ir Nekilnojamojo turto
kadastro žemėlapio žemės sklypų ribų erdvinius duomenis, parengia žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingus duomenis apie apleistas žemės ūkio naudmenas pagal nustatytus
reikalavimus ir juos teikia centriniam mokesčių administratoriui, todėl duomenys, pateikiami AŽ_DRLT, turi būti tikslūs ir nuolat atnaujinami. Kilo mintis pasirinkti vieną kadastro vietovę ir lauko interpretavimo būdu patikrinti turimus apleistų žemių duomenis bei
atlikti tyrimą, kaip jie kinta. Straipsnyje analizuojamos apleistos žemės ūkio paskirties
žemės, nes tai tampa svarbia XXI amžiaus problema.
Darbo tikslas
Nustatyti apleistos žemės ūkio paskirties žemės kaitą šioje kadastro vietovėje. Tyrimo uždaviniai: 1) Nustatyti, kas yra vadinama apleistomis žemėmis. 2) Išanalizuoti apleistų žemių kaitą Alytaus rajono Ūdrijos kadastro vietovėje.
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Tyrimo objektas
Detaliam tyrimui pasirinkta Alytaus rajono Ūdrijos kadastro vietovė. Ji pasirinkta
todėl, kad priklauso rajonui, kuriame vyrauja nederlingos žemės, bei buvo galimybė minėtą kadastro vietovę nuodugnii ištirti taikant ortofotografinių žemėlapių lauko interpretavimo būdą. Atlikto tyrimo objektas – apleistos žemės ūkio paskirties žemė Alytaus rajono
Ūdrijos kadastro vietovėje.
Tyrimų metodika
Tyrimą atliekant taikytas literatūros ir kartografinės medžiagos analizės, statistinių
duomenų palyginimo metodai. Duomenų apdorojimui naudotos Exsel ir AutoCad programos.
Norint analizuoti apleistas žemes pirmiausiai reikia apibrėžti, kas tai yra apleista
žemė (AŽ). Užsienio literatūroje galima rasti įvairių apleistos žemės sąvokų, kurios skiriasi
savo tikslais ir nustatymo metodais. Daugelyje šalių AŽ sąvoka apskritai nėra įteisinta.
Lietuvos teisės aktuose ji yra minima, bet konkretus turinys nėra labai detalizuotas
(G. Kuliešis..., 2010).
Kai kurių užsienio autorių nuomonė apie apleistos žemės ūkio paskirties žemės
sampratą:
 Pasak Coppola (2004) žemę apleista galima laikyti, kai ji nebenaudojama kaip
gamybos priemonė;
 Moravec (2007) tą pačią sąvoka apibūdina, kaip perėjimą nuo tradicinio žemės
naudojimo prie mažiau intensyvaus naudojimo, t. y. žemės apleidimas neapsiriboja vien tik
ūkininkavimo nutraukimu, bet ir siejamas su žemės naudojimo ūkyje pokyčiu;
 Pointereau (2008) mano, kad perėjimą nuo tam tikro žemės naudojimo modelio
(dažnai intensyvaus, tradicinio ūkininkavimo) prie ne tokio intensyvaus naudojimo dėl
apribotos žmogaus veiklos, po kurio žemė apželia krūmais ir galiausiai tampa mišku, galima laikyti apleista žeme.
 T. Pinto Correia (T. Pinto Correia, 1993) teigia, kad tiksli apleistos žemės
reikšmė yra santykinė, pats apleidimo faktas, autoriaus nuomone, paprastai yra veikla, kuri
mažiau rūpinasi žeme arba taip gali nutikti dėl pačios žemės, tada dirvožemis nustojamas
naudoti ir dirbti.
 Plieninger pabrėžia, kad žemės apleidimas turi eilę pasekmių ekosistemose
vykstantiems procesams įskaitant funkcijas ir paslaugas, kurios nėra gerai suprantamos ir
dažnai būna specifinio pobūdžio, pavyzdžiui, gaisrų dažnumas ir intensyvumas, maisto
medžiagų ciklas, kultūrinio kraštovaizdžio vertybės ar vandens balansas (Plieninger,
2013).
Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimuose Jungtinėje Karalystėje ir
Graikijoje apleista žemė apibūdinama, kaip žemė, kuri nenaudojama žemės ūkio gamybai,
tačiau vis dar yra tam tinkama (Pointereau..., 2008).
Vokiečių nuomone, jei žemė dar nėra visiškai užžėlusi mišku, bet jau nebenaudojama žemės ūkio produkcijos gamybai, nors yra gana geros agrarinės ir aplinkosauginės
būklės, ją galima laikyti apleista (Von Armin 2010). Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje
žemė laikoma apleista, jei ji nenaudojama 5 metus iš eilės ir daugiau.
Pagal Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizaciją (FAO) pačios žemės apleidimas yra procesas, kai anksčiau žmogaus kontroliuotos ir naudotos žemės yra palieka80
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mos pasirūpinti gamtai, kitaip tariant – nebeprižiūrimos. Po kelerių metų atsižvelgiant į
ekologines zonas ir klimatą žemė gali būti laikoma visiškai apleista, taip pat kai kuri nors
iš teisinių (pvz., miško teisė) arba gamtinių sąlygų (pvz., dykumėjimas, greitas augimas
mišku) atkurti žemės naudojimą tampa jau nebeįmanoma arba neapsimoka.
Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) apibrėžimu, žemės ūkio veiklai
nenaudojama žeme laikomi daugiau kaip 5 metus nedirbami jos plotai.
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme (aktuali redakcija 2013-01-01) apleistos žemės ūkio naudmenos apibrėžiamos, kaip sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Kaimo plėtros projektuose (KPP) buvo naudojama kita sąvoka, kur apleista žemė
buvo traktuojama, kaip žemės ūkio paskirties žemė, nenaudojama žemės ūkio veiklai ir
nedeklaruojama ne mažiau kaip 3 metus iš eilės. Tačiau ši sąvoka buvo taikoma tik KPP
priemonėms, apleista žemė pagal šią sąvoka nebuvo apskaitoma (G. Kuliešis...,2010).
Išanalizavusi užsienio ir lietuvių autorių pateiktus apleistų žemių apibrėžimus, siūloma apleistos žemės ūkio paskirties žeme laikyti: žemę, kurios naudojimo intensyvumas
yra sumažėjęs ne mažiau kaip 3 metus, pati žemė nebenaudojama, kaip žemės ūkio gamybos priemonė bei yra vizualiai pakitusi, t. y. apaugusi žemės ūkio veiklą komplikuojančiais sumedėjusiais augalais, kuriuos galima nustatyti taikant nuotolinius kartografavimo
metodus.
Toks apibrėžimas konkrečiai įvardina apleistos žemės sąvoką, apibūdina priežastis,
kurios riboja žemės dirbimą bei nusako jos nustatymo būdą.
Šiuo metu visiškai tikslių duomenų nėra, šalyje yra apie 278 tūkst. ha apleistų žemių.
Alytaus rajoną sudaro 31 kadastro vietovė, bendras plotas siekia 134654,1 ha. Iš
viso rajone priskiriama 18039 žemės sklypai, kurie laikomi apleistais, o tai sudaro
5110,58 ha arba 3,8 proc. visų rajono kadastro vietovių ploto. Ūdrijos kadastro vietovėje
yra nedaug apleistos žemės sklypų ir jų užimamas plotas nėra didelis. Šie veiksniai lems
greitą ir sėkmingą duomenų patikrą. Teritorija pasirinkta ir dėl to, kad joje ne tik intensyvi
žemdirbystė, bet yra ir žemės dangos objektų, kurie dažniausiai paveikia apleistos žemės
formavimąsi. Prie tokių objektų galima priskirti miškus, ežerus, upes ir siaurus upelius.
Analizuojant apleistų žemių dinamiką Ūdrijos kadastro vietovėje buvo lyginama
apleistų žemių duomenų rinkinyje pateikta informacija ir duomenys, gauti atlikus minėtos
vietovės ortofotografinio žemėlapio interpretavimą lauko būdu. Surinkta informacija buvo
susisteminta ir pagal ją esama apleistų žemių situacija pavaizduota ortofotografiniame žemėlapyje naudojant AutoCad programą.
Tyrimų rezultatai
Buvo išskirtos trijų tipų apleistos teritorijos: žemės plotai, kurie pažymėti apleistais duomenų rinkinyje (1); žemės plotai, kurie apleisti naujai, t.y. plotai, kurie anksčiau
buvo naudojami žemės ūkio produkcijai gaminti ir nebuvo įtraukti į apleistų žemių plotus,
o patikros metu yra apleisti (2); žemės plotai, kurie duomenų rinkinyje pažymėti, kaip apleisti, tačiau patikros metu nustatyta, kad apleidimo požymių nėra (3).
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1-ojo tipo plotai susiformavę šalia vandens telkinių – upių, ežerų, tvenkinių pakrantėse, kur galioja tam tikros apsaugos juostos, kuriose ribojama tam tikra žemės ūkio
veikla ar tiesiog nepatogu įdirbti žemę dėl netaisyklingos sklypo formos ar reljefo. Didelė
jų dalis driekiasi pamiškėse, įsiterpusiuose į mišką plotuose, kur nepatogu bei neracionalu
vykdyti žemės ūkio veiklą (1 pav).

b)

1 pav. 1-ojo tipo plotai: a)apleisti žemės ūkio paskirties sklypai paupyje; b) išplitęs
miškas
Fig. 1. Areas of type 1: a) abandoned agricultural plots of a land near the riverside; b) widespread forest
2- ojo tipo plotai lauko tyrimo metu buvo nustatyti:
 šalia vandens telkinių;
 šalia apleistų sodybų bei buvusių fermų;
 pamiškėse;
 įsiterpę į dirbamos žemės laukus.
Daugumos šių plotų apleidimo požymiai nustatyti ir turimame ortofotografiniame
žemėlapyje, tačiau duomenų rinkinyje pažymėti nebuvo. Jie buvo patikslinti lauko būdu ir
pažymėti, kaip apleistos žemės plotai (2 pav.).
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2 pav. 2-ojo tipo apleistos žemės sklypas
Fig. 2. The 2nd type of abandoned parcel of a land
Nustatyta, kad nebuvę pažymėti apleistų žemių plotai susiformavę jau ne vieni metai, nes sumedėjusi augalija – jau kelerių metų amžiaus (3 pav.).

a)

b)

3 pav. Sklypas, kurio apleidimo požymiai nustatyti lauko interpretavimo metu:
a) sklypo nuotrauka; b) pažymėtas sklypas
Fig. 3. A parcel of a land, which's features of abandonment were identified during
interpretation i of a field: a) a photo of a parcel of a land; b) the marked parcel of a land
3-iojo tipo plotai nustatyti pamiškėse bei paežerėse. Sklypai pažymėti, kaip apleistos žemės, tačiau atliekant patikrą lauko būdu nustatyta, kad jie nėra apleisti. Šios teritorijos greičiausiai nebuvo apleistos, nes vienoje jų yra sodyba (4 pav.), kitoje – ežero pakrantė, pritaikyta poilsio reikmėms. Į apleistas žemes plotai buvo įtraukti per klaidą arba jie yra
sutvarkyti. Klaidingai pažymėti plotai kartojasi pamiškėse, kur nuo medžių krinta šešėlis,
todėl tos vietos yra tamsesnės ir gali priminti apleistą žemę.
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4 pav. Sklypai, kurie buvo klaidingai pažymėti apleista žeme
Fig. 4. Parcels of a land, which were incorrectly marked as abandoned land
Bendras Ūdrijos kadastro vietovės plotas yra 3743,45 ha, o apleistas teritorijas sudaro 2010 metų duomenimis išsidėstę 176 sklypuose ir užima 61,41 ha, tai yra maždaug
1/60 viso teritorijos ploto.
Atlikus lauko interpretavimo darbus nustatyta, kad teritorijoje yra tiek susiformavę
nauji apleistų žemių sklypai, tiek nebelikę daliet tų kurie buvo pažymėti apleistais duomenų rinkinyje (1 lentelė).
1 lentelė. Apleistų žemių kaita Ūdrijos kadastro vietovėje
Table 1. The change of abandoned lands in Ūdrija cadastral area
Apleistos žemės tipas
The type of abandoned land
Duomenų
Plotai, kurie
Patikros metu nustatyti
rinkinio
patikros metu
sklypai, nebuvę įtraukti į
informacija
paneigti (3)
duomenų rinkinį (2)
Areas, which
(1)
Parcels of a land, which were
The inforwere denied
not included into the data set
mation of
during the verifiduring the verification (2)
data set (1)
cation (3)
Kiekis
vnt.
The
amount
(in units)
Plotas ha
The area
(ha)

Lauko interpretavimo būdu nustatyti
duomenys
The data determined
by the field interpretation

176

22

19

179

61,41

3,11

1,68

62,84

Ūdrijos kadastro vietovėje 2010 metų duomenimis vidutinis apleistos žemės sklypas buvo 2,86 ha, o 2013 metais patikros rezultatuose šis plotas – iki 2,85 ha. Duomenų
nesutapimus nulėmė du faktoriai: dviejų metų laikotarpis tarp duomenų rinkinio informacijos ir lauko patikros ir duomenų rinkinio klaidos. Lauko patikros metu nustatytas net 41
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nesutapimas, tačiau galutinė informacija kito nežymiai. Taip atsitiko todėl, kad vieni nesutapimai buvo teigiami (nustatyti nauji apleistų žemių plotai), kiti - neigiami (duomenų rinkinyje buvę sklypai patikros metu paneigti). Apibendrinus apleistos žemės po patikros
nustatyta tik trimis sklypais daugiau nei buvo prieš 2 metus. Visgi galima teigti, kad nustatyta apleistų žemių didėjimo tendencija.
Išvados
1. Išanalizavus užsienio ir lietuvių autorių pateiktus apleistų žemių apibrėžimus,
siūloma apleistos žemės ūkio paskirties žeme laikyti: žemę, kurios naudojimo intensyvumas yra sumažėjęs ne mažiau kaip 3 metus, pati žemė nebenaudojama, kaip žemės ūkio
gamybos priemonė bei yra vizualiai pakitusi, t. y. apaugusi žemės ūkio veiklą komplikuojančiais sumedėjusiais augalais, kuriuos galima nustatyti taikant nuotolinius kartografavimo metodus.
2. Ūdrijos kadastro vietovėje 2010 metų duomenimis buvo 176 apleistų žemių
sklypai, kurių bendras plotas – 61,41 ha, o atlikus patikrą nustatyta, kad teritorijoje yra 179
sklypai, kurie užima 62,84 ha. Galima teigti, kad nustatyta nežymi apleistų žemių didėjimo
tendencija.
3. Lauko patikros metu nustatytas net 41 nesutapimas. Duomenų nesutapimus nulėmė du faktoriai: dviejų metų laikotarpis tarp duomenų rinkinio informacijos ir lauko patikros ir duomenų rinkinio klaidos.
4. Apibendrinus, patikros informacija pakito nežymiai. Taip atsitiko todėl, kad
vieni nesutapimai buvo teigiami (nustatyti nauji apleistų žemių plotai), kiti – neigiami
(duomenų rinkinyje buvę sklypai patikros metu paneigti).
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Daiva Gudritienė
Verification of the data set of abandoned lands
Summary
The aim of the research – to identify the change of abandoned lands in Ūdrija cadastral area of Alytus district. This particular area is selected for the diversity of land cover
objects and because of good agrarian conditions.
According to the data of the year 2010, Ūdrija cadastral area had 176 plots of
abandoned land with a total area of 61,41 ha. After the verification there were found 179
plots of land with a total area of 62,84ha. It can be said that there is a minor increasing
tendency of abandoned lands. During field verification there were identified as many as 41
mismatches. The mismatch of the data was influenced by two main factors: a two year
period between the information of the data set and field verification, and also errors of the
data set.
Summarizing, the information of verification has slightly changed. It happened so,
because some mismatches were positive (new areas of abandoned land were identified),
while others were negative (plots of land which were in the set of data during the verification were denied).
Keywords: abandoned land, spatial abandoned land on the territory of the Republic of Lithuania.
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ERDVINIŲ GEOREFERENCINIŲ DUOMENŲ PATIKIMUMO TYRIMAS
Daiva Gudritienė1,2, Edita Abalikštienė2
1Aleksandro Stulginskio Universitetas
2 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Georeferencinio pagrindo GDR10LT (M 1:10 000) paskirtis – kaupti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis vartotojams. Analizuojant literatūrą pastebėta, kad dauguma autorių pateikia tyrimus apie duomenų sudėtį, jų taikymą, bet neanalizuoja jų patikimumo.
Šio tyrimo tikslas: atlikti pasirinktos teritorijos Georeferencinio pagrindo žemėlapio patikrą lauko būdu bei nustatyti situacijos vietovėje ir pažymėtos žemėlapyje nesutapimus bei priežastis, kodėl taip yra. Taip pat siekiama išsiaiškinti duomenų patikimumą, žemėlapio nusidėvėjimą,
įvykusį dėl situacijos pokyčių. Buvo atliktas lauko tyrimas trijose skirtingose vietovėse, duomenys
apdoroti taikant zis.lt teikiamus įrankius, taip pat atlikta statistinių duomenų analize taikant Microsoft Exsel programos galimybes.
Tyrimo objektas – pasirinktų teritorijų Georeferencinio pagrindo žemėlapyje (GDR10LT)
pavaizduota informacija.
Taikyti tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, kartografinės medžiagos analizė, lauko
duomenų patikra, statistinis duomenų apdorojimas, interviu.
Apibendrinus gautas išvadas, galima teigti, kad GDR10LT duomenys yra patikimi,
6407,5 ha. plote nustatytos dvi klaidos: nepažymėta navigacinė kliūtis ir 800 metrų asfalto dangos
kelias. Kiti nustatyti nesutapimai apima 17,46 ha teritorijos. Nustatyta, kad tai žemėlapio nusidėvėjimas. Labiausiai neatitinka užstatytos teritorijos žymėjimas, nes vietovėje daug naujų statinių, kurie
nepažymėti. Darytina išvada, kad GDR10LT reikėtų atnaujinti dažniau pagal ORT10LT duomenis.
Raktažodžiai: Georeferencinio pagrindo žemėlapis, GDRLT, ORTLT, Georeferenciniai
duomenys.

Įvadas
Georeferencinio pagrindo objektas yra natūralūs arba antropogeninės kilmės žemės
dangos elementai, geodezinio pagrindo punktai, valstybės sienos riba, miestų, miestelių,
kaimų, pelkių bei miškų pavadinimai, hidrografijos objektai ir jų pavadinimai, ir t.t. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys
(GDR10LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro
erdviniai objektai, susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir t.t. Kiekvienas
objektas turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją apie jį (GDR10LT...,
2014).
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos vykdo Lietuvos Respublikos valstybės politiką geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros srityse. Ji vadovauja
valstybiniams geodezijos ir kartografijos darbams, valstybinio geodezinio pagrindo ir valstybinių georeferencinių duomenų rinkinių sudarymui, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros veiklos užtikrinimo bei tobulinimo darbams, koordinuoja erdvinių duomenų
rinkinių naudojimą (Papišienė L., 2014).
Lietuvoje nuo 1992 m. veikia VĮ „GIS-Centras“ – valstybės įmonė, atsakinga už
Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) ir valstybinio georeferencinio
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pagrindo kadastro tvarkymą ir vystymą, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų
rinkinių tvarkymą ir duomenų teikimą visuomenei.
Lietuvoje Georeferencinių duomenų naudotojais gali būti visi juriniai ir fiziniai
asmenys, kurie įsigyja ir naudoja šiuos duomenis (Kryžanauskas A. ir kt. 2010). Duomenys pastaruoju metu vis dažniau taikomi Žemės ūkio naudmenų ploto apskaitai ir pokyčių
analizei atlikti (Bykovienė A. ir kt., 2014); (Plieninger, et al. 2013). Pastaruoju metu labai
plačiai taikomos GIS technologijos atliekant mokslinius tyrimus, jų pagrindu taip pat tarnauja Georeferencinio pagrindo duomenys (Abalikštienė E., Aleknavičius P., 2013);
(Aleknavičius A., Aleknavičius P., 2010).
Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys
GDR10LT (M 1:10 000) apima visą šalies teritoriją. GDR10LT sukurta ir atnaujinama
naudojant Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeniniu rastriniu ortofotografiniu žemėlapiu (ORT10LT), Geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos
GKPIS, Lietuvos Respublikos adresų registro administracinių ribų, Kultūros vertybių registro, Miškų kadastro kvartalinių linijų ir spindžių erdvinius duomenis. Naftotiekio (AB
„Mažeikių nafta“) pateikiamus erdvinius duomenis, taip pat Civilinės aviacijos administracijos teikiamą informaciją apie aukštus statinius. 2011 ir 2012 metais buvo atnaujinti Lietuvoje Georeferencinių duomenų sluoksniai pagal turimus ORT10LT, taip pat buvo sukurtas naujas aukščių sluoksnis. Valstybės įmonė Valstybinis žemės fondas (VŽF) nuolatos
atnaujina georeferencinio erdvinio pagrindo sluoksnius pagal vartotojų teikiamas pastabas.
Nuo 2013 metų liepos mėnesio papildomai kiekvienam objektui suteiktas unikalus identifikatorius ir kaupiama informacija apie jo gyvavimo ciklą, paskutinio pakeitimo priežastį
bei pakeitimui panaudotą medžiagą (GDR10LT..., 2014).
Anksčiau paminėti faktai leidžia teigti, kad georeferencinio pagrindo duomenys
yra labai plačiai taikomi, todėl jie turi būti tikslūs, o atnaujinimas savalaikis. Duomenys
kaupiami taikant nuotolinius metodus, atliekant skaitmeninį ir vizualų ortofotografinių
žemėlapių interpretavimą kameraliuoju būdu.Taip pat naudojama papildoma, aukščiau
paminėta informacija. Analizuojant literatūrą pastebėta, kad dauguma autorių pateikia tyrimus apie duomenų sudėtį, jų taikymą, bet neanalizuoja jų patikimumo, neatlieka lauko
tyrimų. Tikslumą, bet tik hidrografiniams objektams, analizuoja tik Kryžiauskas A. bei
Motiejauskas D. (Kryžiauskas, Motiejauskas 2010). Todėl autorės atliko tyrimą, kurio metu pasirinktos teritorijos Georeferencinio pagrindo žemėlapį patikrino lauko būdu, t.y.
buvo patikrinta, ar žemėlapyje pateikiama situacija atitinka realią situaciją vietovėje. Tai
buvo atlikta siekiant išsiaiškinti GDR10LT duomenų patikimumą bei nusidėvėjimą.
Tyrimo tikslas
Atlikti pasirinktos teritorijos Georeferencinio pagrindo žemėlapio patikrą lauko
būdu bei nustatyti situacijos vietovėje ir pažymėtos žemėlapyje nesutapimus, išanalizuoti
nesutapimo atsiradimo priežastis. Tuo siekiama išsiaiškinti duomenų patikimumą, žemėlapio nusidėvėjimą, įvykusį dėl situacijos pokyčių.
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Tyrimų metodika
Šiame straipsnyje atlikta literatūros šaltinių analizė tam, kad būtų išsiaiškinta problema. Atlikta detali kartografinės medžiagos analizė darbo vietoje. Jos metu, kaip papildoma priemonė, taikyti ORT10LT duomenys leido susipažinti su vietovės duomenų interpretavimo specifika, pasiruošti lauko tyrimui. Kartografinės medžiagos patikra lauko būdu
apėmė didžiausias darbo sąnaudas. Statistinis duomenų apdorojimas, taikytas duomenų
apskaitai ir apibendrinimui. Interviu metodas taikytas siekiant išsiaiškinti, ar žemėlapyje
yra klaida, ar tik nusidėvėjimas. Duomenys apdoroti taikant portalo zis.lt teikiamus įrankius, taip pat atlikta statistinių duomenų analize taikant Microsoft Exsel programos galimybes.
Tyrimo objektas
Pasirinktų teritorijų Georeferencinio pagrindo žemėlapyje (GDR10LT) pavaizduota žemės dangos objektų informacija.
Dėstymas
Atliekant tyrimą patikrai lauko būdu pasirinktos trys teritorijos. Pirmoji (I)
pasirinkta Šakių mieste ir priemiestinėje dalyje. Ji pasirinkta todėl, kad tai kompaktiškas
Lietuvos miestas, lauko tyrimui nebereikės labai didelių darbo sąnaudų. Kita teritorija
pasirinkta Kaune ir jo priemiestyje (II), nes tai vienas didžiųjų Lietuvos miestų, jam
būdinga plėtra. Trečioji teritorija (III) pasirinkta kaimiškoje vietovėje - tai Žaslių kadastro
vietovė. Pasirinktos trys skirtingos situacijos vietovės: kaimiška, nedidelis miestas ir
didmiesčio dalis. Toks įvairios situacijos pasirinkimas leis atlikti įvairiapusį tyrimą, kuris
leis nustatyti GDR10LT patikimumą ir miesto, ir kaimo teritorijose.
Tyrimas atliktas 2014 metų pavasarį bei vasarą. Autorės, prieš apibendrindamos
duomenis, trumpai aptars pagrindinius žemėlapio ir realios situacijos neatitikimus
kiekvienoje iš trijų teritorijų.
Rezultatai
\

Pirmojoje tyrimo zonoje (plotas 453.50 ha) vyravo užstatyta teritorija, todėl
didžioji dalis nesutapimų buvo naujai pastatyti pastatai, kurie dar nepažymėti žemėlapyje,
naujai suformuotos sodybos. Dar ženklią nesutapimų dalį sudarė naujai iškastos kūdros,
kurios irgi neįtrauktos į žemėlapį. Nebuvo nustatyta nei viena grubi klaida, visi nustatyti
nesutapimai rodo žemėlapio nusidėvėjimą, bet galima teigti, kad jis yra patikimas, nes
nenustatyta jokia klaida.
Antrasis tyrimo plotas yra 530,0 ha. Tai tiek miesto teritorijoje tiek ir priemiesčio
zonoje esanti teritorija. Tuo objektas šiek tiek panašus į pirmąjį, tačiau jis yra didmiesčio
teritorijoje, todėl tai daro jį išskirtinį. Jame taip pat buvo nustatytas pastatų tankumo
pokytis (padaugėjo pastatų užstatytoje teritorijoje) bei ženkliai padidėjo užstatytos
teritorijos plotai, žemėlapyje nepažymėti ištisi užstatytos teritorijos kvartalai, keliai,
vedantys į šias teritorijas. Pokyčio mastas ženkliai didesnis nei pirmojoje teritorijoje.
Svarbu paminėti tai, kad šioje teritorijoje aptikta ir kameralaus interpretavimo klaida
(1 pav.).
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Tyrimo metu rastą neatitikimą galima vadinti klaida, nes 2012 metų
ortofotogrfiniame žemėlapyje asfalto dangos kelias (gatvė) jau nufotografuotas, šio kelio
planas yra patvirtintas Kauno miesto savivaldybėje 2007 m. gatvė yra nutiesta miškingoje
teritorijoje, todėl ortofotografiniame žemėlapyje sunkiai išsiskiria pagal interpretavimo
požymius. Šią klaidą galima laikyti grubia, nes asfalto dangos kelias yra svarbus vietovės
elementas. Keliai pažymėti georeferenciniame pagrinde dažnai naudojami kitų teminių ir
specialiųjų žemėlapių pagrindui ir ši klaida automatiškai gali būti kartojama kituose
žemėlapiuose.

1 pav. Nepažymėta kelio atkarpa ORT10LT ir apytikslė vieta GDR10LT
Fig. 1.Unmarked road section in ORT10LT and approximate location in
GDR10LT
Trečioji pasirinkta teritorija (III) yra pati didžiausia (5424.0 ha) ir išskirtinė tuo,
kad tai kaimiška vietovė, kurioje gausu žemės ūkio naudmenų. Tai Kaišiadorių rajono
Žaslių kadastro vietovė. Šioje kadastro vietovėje taip pat rasta smulkių žemėlapio
neatitikimų lyginant jį su vietovės situacija, tačiau jų buvo mažiausiai. Reikėtų akcentuoti
tai, kad vykdant tyrimą Žaslių kadastrinėje vietovėje yra trys komunikacijų bokštai, du iš
jų yra šiaurės – vakarinėje kadastro dalyje, apytikslės jų koordinatės (1: X 538026, Y
6079502 ir 2: X 538023, Y 6079620), trečiojo bokšto kordinatės yra X 538958, Y
6079553. Visi minėti bokštai yra matomi otofotografiniame žemėlapyje, juos galima
interpretuoti pagal kontrastingą spalvą ir savą šešėlį, krintantį ant dirbamosios žemės.
Lauko tyrimo metu nustatyta, kad vienas bokštas (X 538958, Y 6079553) nėra pažymėtas
GDR10LT (2 pav.).
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2 pav. Nepažymėta navigacinė kliūtis ORT10LT ir apytikslė vieta GDR10LT
Fig. 2. Unmarked navigational obstacle in ORT10LT and approximate location in
GDR10LT
Paveikslėlio kairėje pusėje matomas ortofotografiniame žemėlapyje interpretuotas
komunikacijų bokštas, tuo tarpu dešinėje pusėje GDR10LT šis bokštas nepažymėtas. Kilus
abejonių ar tai klaida žemėlapyje, ar situacijos pokytis, buvo patikrinti ORT10LT duomenys, juose objektas nustatytas. Taip pat apklausti vietos gyventojai teigė, kad bokštas pastatytas maždaug prieš penkerius metus, todėl šį atvejį galima laikyti klaida.
Atlikus visos teritorijos georeferencinių duomenų patikrą lauko interpretavimo būdu bei apibendrinus gautus duomenis, sudaryta georeferencinių duomenų kaitos lentelė.
1 lentelė Georeferencinių duomenų kaita
Table 1. Variation of georeferential data
Kiekis
Quantity

Objektų plotas arba
kiekis prieš patikrą
Area or quantity of objects before check

Objektų plotas arba
kiekis po patikros
Area or quantity of objects after check

Ploto (ha) arba kiekio (vnt.)
pokytis
Area (ha) or quantity
(pcs.) change
I
II
III

Naudmena
Property
I
II
III
I
II
III
Hidrografija (ha)
Hydrography
8,96
3,04 172,35 9,06
3,04 172,35 +0,1
(ha)
Pelkės (ha)
26,52
26,52
Swamps (ha)
Užstatyta teritorija (ha)
327,59 165,62 254,34 329,06 180,04 254,44 +1,47 +14,42 +0,1
Built-up area
(ha)
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Kiekis
Quantity

Naudmena
Property
Miškai, sodai (ha)
Forests, gardens
Pievos, dirbamoji ir
kita žemė (ha)
Meadows, farmland
and other land (ha)
Keliai, gatvės (ha)
Roads, streets (ha)
Nenaudojama žemė
Unused land
Bokštai,navigacinės
kliūtys (vnt.)
Towers,
navigational obstacle (pcs.)
Visas plotas (ha)
Total area (ha)

Objektų plotas arba
kiekis prieš patikrą
Area or quantity of objects before check

1 lentelės tęsinys
Tabale 1 continues
Objektų plotas arba
Ploto (ha) arba
kiekis po patikros
kiekio (vnt.)
Area or quantity of obpokytis
jects after check
Area (ha) or quantity
(pcs.) change
I
II
III
I
II
III

I

II

III

11,22

132,03

1180,72

11,22

131,91

65,08

176,95

3699,28

63,11

161,75

40,50

37, 70

90,79

40,9

38,67

40,55

+0,4

+0,9

+0,05

0,67

14,66

-

0,67

14,66

-

-

-

-

-

3

2

-

3

3

-

-

1

453,50

530,0

5424,0

453,50

530,0

5424,0

1180,74

-

-1,97

-0,12

+0,02

-15,20 -0,17

Statistiškai apdorojus georeferencinius žemės dangos objektų duomenis, galima
teigti, kad daugiausiai nesutapimų nustatyta užstatytų teritorijų žymėjime, ir šis nesutapimas pasitaiko dažniausiai. Lauko interpretavimo duomenimis žemėlapyje turėjo būti pažymėta 15,77 ha daugiau užstatytos teritorijos plotų. Taip pat nepažymėta dalis naujai nutiestų kelių, jie sudaro 1,35 ha plotą. Teritorijos, kuriose turėjo būti pažymėti šie objektai,
žemėlapyje dažniausiai žymimos dirbamąja žeme.
Didžioji dalis neatitikimų nustatyta II tyrimui pasirinktame plote, t.y. Kauno dalyje
ir jo priemiestyje. Nors šis tyrimo plotas pats mažiausias – neatitikimų čia gausu. Galima
daryti prielaidą, kad didelių miestų ir jų priemiestinių teritorijų GDR10LT duomenis reikėtų atnaujinti dažniau, nes didelė dalis objektų jau yra nufotografuoti ORT10LT, tačiau
GDR10LT neišbraižyti. Nustatyta, kad dalis objektų nenufotografuoti ORT10LT, todėl
nuotoliniu būdu negalėjo būti interpretuoti ir įbraižyti GDR10LT. Jie sudaro beveik 50
procentų visų neatitikimų.
Mažiausiai situacijos neatitikimų nustatyta III plote, nors ši teritorija yra pati didžiausia. Ji ypatinga tuo, kad tai kaimiška vietovė ir 5–8 km nutolusi nuo rajono centro,
vyrauja dirbamoji žemė, situacija kinta labai neženkliai.
Apibendrinant visus tyrimo duomenis galima teigti, kad Georeferencinio pagrindo
duomenys yra pakankamai tikslūs, nes rastos tik 2 klaidos 6407,5 ha plote. Tai nedidelis
kiekis ir norint išvengti tokių klaidų reikėtų naudoti ORT10LT duomenų lauko interpretavimo būdą, bet tai labai padidintų darbo sąnaudas.
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Išvados
1. Daugiausiai, t.y. 15,99 ha nesutapimų, nustatyta užstatytų teritorijų žymėjime,
Šis nesutapimas pasitaiko dažniausiai. Dėl šios priežasties Georeferencinius duomenis
didmiesčių priemiestinėse dalyse reikėtų atnaujinti dažniau.
2. Beveik 50 procentų nesutapimų yra del to, kad nusidėvėję ORT10LT duomenys, kiti – dėl neatnaujintos GDR10LT informacijos.
3. Nustatytos dvi žemėlapio klaidos: nepažymėta jau 2007 metais nutiesta gatvė ir
2010 metais pastatyta aeronavigacinė kliūtis. Greičiausiai jos padarytos dėl kameraliu būdu
dirbusio interpretuotojo neatidumo ar įgūdžių trūmumo.
4. Georeferencinio pagrindo duomenys yra pakankamai tikslūs, nes rastos tik 2
klaidos 6407,5 ha plote. Tai nedidelis kiekis ir norint išvengti tokių klaidų reikėtų naudoti
ORT10LT duomenų lauko interpretavimo būdą, bet tai labai padidintų darbo sąnaudas.
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Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė
Research of the reliability of georeferential spatial data set
Summary
Systemized and methodically arranged under the principles of geographic information systems set of the most important objects of Lithuanian territory, geodetic base and
topographic databases (GDR10LT) are collected and kept in data storage and cover the
territory of the whole Lithuania. The purpose of georeferential base GDR10LT on the scale
1:10 000 is to collect, keep, use, renew and provide data to users. Literature analysis has
shown that most of authors present studies about data composition and application, but do
not analyse their reliability.
The aim of the research was to perform the revision of georeferential base map of
the chosen territory by field method, and to determine the discrepancies between situation
in the area and in the map, as well as the reasons of such discrepancies. It was also sought
to find out data reliability and map deterioration due to situation changes. Field research
was accomplished in three different areas, and the data was processed using tools provided
by zis.lt. Statistical data analysis was performed using Microsoft Excel software.
The object of the research – information depicted in georeferential base map
(GDR10LT) of the chosen territories.
Methods used in the research – literature analysis, analysis of cartographic material, collation of field data, statistical data processing, interview.
To generalize the received conclusions, it can be said that GDR10LT data is reliable; two mistakes were found in the plot of 6407.5 hectares: a navigational obstacle and
800 meters of asphalt cover were not marked. Other determined discrepancies cover the
territory of 17.46 hectares. It was found to be the deterioration of the map. The marking of
settlements generally mismatched because of many new buildings in the area that are not
mapped. It follows that GDR10LT should be updated more often in accordance with
ORT10LT data.
Keywords: georeferential base map, GDRLT, ORTLT, georeferential data.
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TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE IR
ISPANIJOJE
Vilma Sinkevičiūtė1,2, Agnė Tamašauskaitė2
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2Aleksandro Stulginskio universitetas
Saugomų teritorijų svarba visuomenės gyvenimui yra didelė – dalis jos nuolat ar laikinai
naudojasi teritorija, esamais gamtos, rekreaciniais, kultūriniais ir kitais ištekliais. Tyrimo metu nustatyta, jog nacionaliniu lygmeniu saugomų teritorijų kategorijos analizuojamose šalyse yra skirtingos. Lietuvoje turimos 4 kategorijos, Ispanijoje – 5 kategorijos. Pagal Pasaulio paveldo objektus
Lietuvoje jų turima 9 kartus mažiau nei Ispanijoje, o biosferos rezervatai Lietuvoje sudaro 0,2 procento, Ispanijoje – 7,2 procento visų pasaulio biosferos rezervatų. Pagal Ramsaro konvencijoje pripažintų šlapžemių plotą Lietuvoje jis yra beveik 5 kartus mažesnis už Ispanijos turimų šlapžemių
plotą. Straipsnyje taikyti statistinių duomenų sisteminimo ir apibendrinimo, mokslinės literatūros
bei duomenų sisteminės analizės, aprašomasis, palyginamasis ir statistinės informacijos analizės
metodai.
Raktažodžiai: tarptautinės svarbos saugomos teritorijos, biosferos rezervatai, pasaulio paveldo objektai, šlapžemės.

Įvadas
Saugomos teritorijos įstatymiškai pradėtos kurti 19 amžiuje. 1872 metais buvo
įkurtas pirmasis pasaulyje nacionalinis parkas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvos
teritorijoje saugomos teritorijos pradėtos steigti kiek vėliau, apie 1937 metus, kada buvo
įvestas rezervato režimas Žuvinto ežere, o Ispanijoje – 1969 metais. Pagrindinis normatyvinis dokumentas, kuris reglamentuoja visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis
teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo
ir kontrolės teisinius pagrindus, yra Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
(2001). Vienas iš pagrindinių saugomų teritorijų Ispanijoje reglamentavimo dokumentų yra
Valstybinių parkų tinklo įstatymas, kuriuo nustatoma nacionalinių parkų tinklo pagrindinė
teisinė sistema valstybėje bei Gamtos paveldo ir biologinės įvairovės įstatymas (Ley...,
2007). Saugomų teritorijų klausimai yra analizuoti Šiaudytės (2010), Šulskaitės (2009),
Molano (2007) Lazdinio (2011), Baleženčio (2012), Paltanavičiūtės (2009), Ibarros (2001),
Fernández (2008) ir kt. autorių darbuose.
Tikslas – išanalizuoti tarptautinės svarbos saugomas teritorijas Lietuvoje ir Ispanijoje.
Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: išnagrinėti UNESCO pasaulio paveldo
steigimą, tvarkymą bei reglamentavimą; nustatyti UNESCO „Žmogus ir biosfera“ programos ypatumus; išanalizuoti pagal Ramsaro konvenciją saugomas šlapžemes.
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Tyrimo metodika
Siekiant išanalizuoti tarptautinės svarbos Lietuvos ir Ispanijos saugomų teritorijų
sistemą pirmiausiai buvo išnagrinėti įstatymai ir kiti dokumentai. Dokumentų analizei pasirinkti teisės aktai (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Ispanijos Gamtos
paveldo ir biologinės įvairovės įstatymas, teisiniai reglamentai, konvencijos ir kt.) padėjo
įvertinti nagrinėjamų teritorijų reglamentavimo lygį. Informacija buvo renkama interaktyviuoju būdu, naudojantis internetiniais šaltiniais. Tyrimo metu buvo atliekama mokslinės
literatūros, teisinių dokumentų analizė. Visų šaltinių informacija buvo išanalizuota, susisteminta ir pateiktas apibendrinimas. Taikyti aprašomasis, palyginamasis, statistinės informacijos analizės metodai.
Darbo objektas: Lietuvos ir Ispanijos tarptautinės svarbos saugomos teritorijos.
Rezultatai
Tarptautinės svarbos saugomos teritorijos skirstomos į tris pasaulinių saugomų teritorijų tinklus: pasaulio paveldo objektai, biosferos rezervatai ir šlapžemės. 1972 metais
UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusios UNESCO Generalinės konferencijos septynioliktos
sesijos metu priimta Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, pagal kurią
įsteigtas pasaulio paveldo sąrašas. Valstybė, norėdama įsitraukti į Pasaulio paveldo konvencijos veiklą, turi tapti organizacijos nare. Tik prisijungusi prie konvencijos, valstybė
įgyja teisę siūlyti savo teritorijoje esančius objektus įtraukti į Pasaulio paveldo sąrašą. 2014
metų duomenimis Pasaulio paveldo sąrašą sudarė 981 saugomas objektas, didžiausią dalį
sudaro kultūros paveldo, kiek mažiau – gamtos paveldo ir mažąją dalį – mišrūs objektai
visame pasaulyje (1 lentelė).
1 lentelė. UNESCO pasaulio paveldo pasiskirstymas pasaulyje (Properties, 2014)
Table 1. UNESCO World Heritage distribution in the world (Properties, 2014)

Lietuvoje
In Lithuania
Ispanijoje
In Spain
Visame pasaulyje
In the world

Gamtiniai
Natural

Kultūriniai
Cultural

Mišrūs
Mixed

Iš viso
Total

-

4

-

4

3

39

2

44

193

759

29

981

Pasaulio paveldu Lietuvoje ir Ispanijoje iš viso yra pripažintos 48 teritorijos. Visi
Lietuvos teritorijoje esantys paveldo objektai yra kultūriniai, Ispanijoje – dauguma kultūriniai objektai, tačiau yra ir keli gamtiniai bei mišrūs objektai.
Lietuvoje ir Ispanijoje esantis UNESCO pasaulio paveldas sudaro dešimtadalį visų
pasaulio paveldo objektų Europoje. Nors Lietuvoje turime vos kelis objektus, tačiau Ispanija gali pasigirti vienu iš didžiausių istorijos paveldu – Ispanija užima vieną aukščiausių
vietų UNESCO pasaulio paveldo sąrašuose. Šiuo metu į Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą yra įtraukti 4 objektai (2 lentelė).
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2 lentelė. Pasaulio paveldo objektai Lietuvoje (Properties..., 2014 a)
Table 2. World Heritage sites in Lithuania (Properties...)
Nr.
No.
1
2
3
4

Vietovė
Location
Vilniaus istorinis centras
Vilnius historical downtown
Kuršių nerija
Curonian Spit
Kernavės archeologinė vietovė
Kernavė archeological location
Struvės geodezinis lankas
Struvė geodetical bend

Rūšis
Species
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural

Kriterijai
Criteria

Metai
Year

(II)(IV)

1994

(V)

2000

(III)(IV)

2004

(II)(III)(VI)

2005

Ispanijoje gamtos ir kultūros įvairovė yra ypač didelė – per pastaruosius 30 metų
šioje šalyje buvo įrašyti 44 objektai (3 lentelė).
3 lentelė. Pasaulio paveldo objektai Ispanijoje 1994–2014 m. (Properties..., 2014 b)
Table 3. World Heritage objects in Spain in 1994-2014 (Properties....)
Nr.
No.
1
2
3
4

5

6

7

8

Vietovė
Location
Aranchueso kultūrinis kraštovaizdis
Aranjuez cultural landscape
Cuencos sienomis apsuptas senamiestis
Cuenca walled Old Town
Šilko biržos pastatai Valensijoje
Silk stock exchange buildings in Valencia
Las Medulas gamtos paminklas
Las Medulas natural monument
Šv. Pauliaus ligoninė ir Palau de la Música Catalana
Barselonoje
St. Paul's Hospital and the Palau de la Música Catalana in Barselona
Šv. Emilijono Yuso ir Suso vienuolynai La Riojos
autonominėje srityje
St. Emilion Yuso and Suso monasteries of La Rioja
autonomous region
Priešistoriniai piešiniai ant uolų Coa slėnyje ir Siega
Verde
Prehistoric paintings on the rocks of Coa Valley
and Siega Verde
Piešiniai ant uolų Viduržemio jūros baseine, Iberijos
pusiasalyje
Drawings on the rocks in the Mediterranean,and in
the Iberian peninsula

Rūšis
Species
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural

Kriterijai
Criteria

Metai
Year

(II)(IV)

2001

(II)(V)

1996

(I)(IV)

1996

(I)(II)(III)(IV)

1997

Kultūros
Cultural

(I)(II)(IV)

1997

Kultūros
Cultural

(II)(IV)(VI)

1997

Kultūros
Cultural

(I)(III)

1998

Kultūros
Cultural

(III)

1998
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3 lentelės tęsinys
Table 3 continue
Nr.
No.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Vietovė
Location
San Cristóbal de La Laguna miestas, Kanarų salos
San Cristóbal de La Laguna City, Canary Islands
Tarako archeologinis ansamblis
Tarak archaeological ensamble
Atapuerca archeologinė vietovė
Atapuerca archaeological location
Vall de Boi slėnio romaninės bažnyčios Katalonijoje
Vall de Boi Valley Romanesque church in Catalonia
Palmeral de Elche (palmių plantacijos)
Palmeral de Elche (palm plantations)
Romėnų sienos Luge
Roman walls in Luge
Ubedos ir Baezos miestų renesansiniai ansambliai
Ubeda and Baeza Renaissance ensembles
Vizcaya tiltas
Vizcaya bridge
Herkulio bokštas
Hercule tower
Serra de Tramuntana kultūrinis kraštovaizdis
Serra de Tramuntana cultural landscape
Gyvsidabrio istorija (Almadenas, Ispanija ir Idrija,
Slovėnija)
Mercury history (Almaden, Spain and Idria, Slovenia)
Donjanos nacionalinis parkas
Doñana national park
Teidės nacionalinis parkas
Teide national park
Ibizos gamtos įvairovė ir kultūra
Ibiza's natural diversity and culture
Pirėnai, Perdu kalnas
Pyrenees, Perdu mountain

Rūšis
Species
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Kultūros
Cultural
Gamtos
Natural
Gamtos
Natural
Mišrūs
Mixed
Mišrūs
Mixed

Kriterijai
Criteria

Metai
Year

(II)(IV)

1999

(II)(III)

2000

(III)(V)

2000

(II)(IV)

2000

(II)(V)

2000

(IV)

2000

(II)(IV)

2003

(I)(II)

2006

(III)

2009

(II)(IV)(V)

2011

(II)(IV)

2012

(VII)(IX)(X)

1994

(VII)(VIII)

2007

(II)(III)(IV)(I
X)(X)
(III)(IV)(V)(VII)
(VIII)

1999
1997

Ispanijoje esantys Pasaulio paveldo objektai turi didelę reikšmę tiek kultūriniu, tiek
gamtiniu požiūriu. Šios teritorijos atskleidžia valstybės istoriją bei unikalumą. Bendras
šalyje esančių pasaulio paveldo objektų plotas sudaro daugiau nei 153 tūkstančius hektarų
(tikslus skaičius nėra aiškus, nes ne visų objektų plotai yra skelbiami). Daugiausiai objektų
į Pasaulio paveldą buvo įtraukta 1984, 1984 ir 2000 metais (po 5 objektus kasmet). Pagal
kriterijus, dauguma Ispanijos ir Lietuvos pasaulio paveldo objektų atitinka pirmuosius 6
kriterijus, nes jie yra skirti kultūriniams objektams atpažinti, mažiausiai – 7–10 kriterijų,
pagal kuriuos Lietuvoje nėra nei vieno objekto, tačiau Ispanija jų turi 3, ir dar 2 mišrius
objektus, atitinkančius abiejų grupių kriterijus.
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Ispanijoje, palyginus su Lietuva, yra dešimt kartų daugiau Pasaulio paveldo objektų (1 pav.).

1 pav. UNESCO Pasaulio paveldo išsidėstymas nagrinėjamose teritorijose (World,
2014)
Fig.1. UNESCO World Heritage location in analysed areas (World, 2014)
Beveik visi Lietuvos teritorijoje esantys Pasaulio paveldo objektai yra aptinkami
pietrytinėje šalies dalyje, tačiau pagal plotą didžioji dalis Pasaulio paveldo objektų yra vakarinėje dalyje. Tuo tarpu Ispanijoje paveldo vertybės plačiai išsidėsčiusios visoje šalyje,
bet pastebimi didesni objektų plotai šiaurės vakariniame, šiaurės rytiniame bei centriniame
Ispanijos regionuose. Savo krašte turėti į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos
paveldo objektų ar vietovių – tai garbė kiekvienai valstybei. Tai – siekis atkreipti visuomenės dėmesį į UNESCO Pasaulio paveldo statusą turinčias vietoves ir stiprinti suvokimą
apie šių vietovių vertę.
Ispanijos ir Lietuvos biosferos rezervatai sudaro beveik 7,5 procento visų pasaulio
biosferos rezervatų, nors Lietuva į šį skaičių įneša labai mažą indėlį – vos 0,2 procento.
Ispanija turi 45 tarptautinės svarbos biosferos rezervatus, tuo tarpu Lietuvoje jų yra kur kas
mažiau – tik vienas rezervatas, esantis pietvakarinėje dalyje. Ispanijoje nagrinėjamos teritorijos labiausiai paplitusios šalies Šiaurėje ir Kanarų salose.
Pagal Tarptautinės reikšmės šlapžemių sąrašą, sudarytą 2014 metų balandį, konvenciją yra pasirašiusios 168 šalys, kuriose yra išskirtos 2181 pelkinė vietovė, užimančios
bendrą daugiau nei 208 mln. hektarų plotą visuose pasaulio regionuose. Didžiausia dalis
visų Ramsaro saugomų teritorijų yra įsikūrusios Afrikoje, kiek mažesnė dalis – Neotropikuose (Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje, Meksikos žemumoje, Karibuose bei pietų
Floridoje). Mažiausiai saugomų šlapžemių yra Okeanijoje (Ramiojo vandenyno salose) bei
Azijos šalyse. Ispanija, palyginus su Lietuva, turi kur kas daugiau tarptautinės reikšmės
šlapžemių. Jų plotai Ispanijoje sparčiai didėjo nuo pat prisijungimo prie Ramsaro konvencijos, o Lietuvoje šlapžemių plotų didėjimas nuo 1994 metų yra beveik nepastebimas.
Iki šių dienų Ispanija turi žymiai didesnį šlapžemių užimamą plotą nei Lietuva. Kadangi
Ispanija prie Tarptautinės Ramsaro konvencijos prisijungė daug anksčiau nei Lietuva, ji
jau 1982 metais galėjo didžiuotis 2 šlapžemėmis, pripažintomis tarptautiniu mastu. LietuTARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE IR ISPANIJOJE
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va 1993 metais įtraukė 4 šlapžemes, o 2011 metais – dar 3 šlapžemes į Tarptautinės reikšmės šlapžemių sąrašą (2 pav.).

2 pav.Tarptautinės svarbos šlapžemių išsidėstymas Lietuvoje ir Ispanijoje
(Ramsar, 2014)
Fig. 2. Distribution of wetlands of international importance in Lithuania and
Spain (Ramsar, 2014)
Nuo Ramsaro sutarties ratifikavimo Lietuva į Tarptautinės reikšmės šlapžemių
sąrašą yra įrašiusi 7 šlapžemes, kurioms yra suteikta tarptautinė svarba – tai Čepkeliai,
Kamanos, Viešvilė, Žuvintas, Nemuno delta, Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių kompleksas ir Girutiškio šlapžemė, jų užimamas bendras plotas – 65,8 tūkstančiai hektarų.
Ispanija turi 74 objektus, kurie iš viso sudaro net 303 tūkstančius hektarų.
Išvados
1. Nacionaliniu lygmeniu saugomos teritorijos Ispanijoje ir Lietuvoje yra skirstomos skirtingai. Lietuvoje: konservacinės apsaugos prioriteto, ekologinės apsaugos prioriteto, atkuriamosios apsaugos prioriteto, kompleksinės saugomos teritorijos, Ispanijoje –
parkai, gamtiniai rezervatai, jūrinės saugomos teritorijos, paminklai, saugomi kraštovaizdžiai.
2. Pasaulio paveldu Lietuvoje ir Ispanijoje iš viso yra pripažintos 48 teritorijos,
bendras jų plotas – daugiau nei 187 tūkstančiai hektarų. Lietuvoje yra 9 kartus mažiau objektų nei Ispanijoje.
3. Pagal tarpvyriausybinę programą „Žmogus ir biosfera“, Ispanijos ir Lietuvos
biosferos rezervatai sudaro 7,4 procento visų pasaulio biosferos rezervatų. Lietuvoje – 0,2
procento, o Ispanijoje – likusi dalis.
4. Nuo prisijungimo prie Ramsaro konvencijos Ispanija ir Lietuva įtraukė atitinkamai po 74 ir 7 šlapžemes į Tarptautinės svarbos šlapžemių sąrašą. Jų bendras plotas sudaro 368,8 hektaro. Tarptautinės reikšmės šlapžemių plotas Lietuvoje yra beveik 5 kartus
mažesnis už Ispanijos šlapžemių plotą.
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Vilma Sinkevičiūtė, Agnė Tamašauskaitė
Analysis of protected areas of international importance in Lithuania and Spain
Summary
On the national level, the analysed countries have different categories of protected
areas - in Lithuania there are 4 categories, in Spain - 5 categories. Comparing World
HEritage Sites, in Lithuania there are 9 times less objects than in Spain. Biosphere reserves
in Lithuania comprise 0,2 per cent, in Spain - 7,2 per cent of all the world's biosphere reserves. According to Ramsar Convention recognized wetland areas, Lithuania has 5 times
less wetlands' areas than Spain. The final work is based on the filing of statistical data and
generalization, analysis of scientific literature and systematic analysis of information.
Keywords: protected areas of international importance, World heritage sites,
biosphere reserves, wetlands.
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INŽINERINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMAS UPIŲ ATGAIVINIMO PROJEKTUOSE
Ramūnas Gegužis1,2, Raimundas Baublys1
1Aleksandro Stulginskio universitetas
2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Intensyviuoju melioracijos laikotarpiu daugelis natūralių Lietuvos upių buvo ištiesintos ir
pritaikytos žemių sausinimo reikmėms. Iki 1998 m. buvo iškasta 63,4 tūkst. km griovių, iš jų apie
46 tūkst. km sudarė sureguliuotos upės ir upeliai. Apskaičiuota, jog sureguliuotos upių ir upelių
vagos šiuo metu užima 82,6, o gamtinės – tik 17,4  bendro upių tinklo.
Reguliuojant upes jų vagos buvo pagilintos, pakeistas jų nuolydis, panaikinti vingiai. Tai
užtikrino perteklinio vandens greitą pašalinimą nuo sausinamų žemių plotų. Tačiau ištiesintose
upėse esant tolygiai tėkmei susidarė nepalankios sąlygos ichtiofaunai bei bestuburiams įsikurti ir
vystytis. Be to, sumažėjo galimybės vaga tekančio vandens savaiminiam apsivalymui.
Norint atkurti ištiesintų upių morfologines, hidraulines ir ypač ekologines sąlygas, artimas
natūralioms, būtina jas renatūralizuoti. Tuo tikslu galima pasinaudoti užsienio šalių patirtimi. Renatūralizuojant upes suformuojamos palankesnės sąlygos natūraliai augalijai ir gyvūnijai formuotis ir
kurtis, todėl renatūralizacija yra būtina sąlyga palankesnei ekologinei aplinkai formuoti.
Tyrimo tikslas – įvertinti upių natūralizacijos būdų ir priemonių panaudojimą Lietuvos
gamtinėmis sąlygomis.
Raktažodžiai: sureguliuotos upės, ištiesinimo poveikis, renatūralizacijos priemonės.

Įvadas
Per keletą dešimtmečių daugelis natūralių Lietuvos upių buvo ištiesintos ir pritaikytos žemių sausinimo reikmėms. Iki 1998 m. buvo iškasta 63,4 tūkst. km griovių, iš jų
apie 46 tūkst. km sudarė sureguliuotos upės ir upeliai. Apskaičiuota, jog sureguliuotos upių
ir upelių vagos šiuo metu užima 82,6, o gamtinės – tik 17,4  bendro upių tinklo. (Jablonskis et. al., 2001).
Tiesinant upes jų vagos buvo pagilintos, pakeistas jų nuolydis, panaikinti vingiai.
Tai užtikrino perteklinio vandens greitą pašalinimą nuo sausinamų žemių plotų. Tačiau
ištiesintose upėse esant tolygiai tėkmei susidarė nepalankios sąlygos ichtiofaunai bei bestuburiams įsikurti ir vystytis. Be to, sumažėjo galimybės vaga tekančio vandens savaiminiam apsivalymui.
Siekiant atkurti ištiesintų upių morfologines, hidraulines ir ypač ekologines sąlygas
artimas natūralioms, būtina jas renatūralizuoti. Tuo tikslu galima pasinaudoti užsienio šalių
patirtimi. Renatūralizuojant upes suformuojamos palankesnės sąlygos natūraliai augalijai ir
gyvūnijai formuotis ir kurtis, todėl renatūralizacija yra būtina sąlyga palankesnei ekologinei aplinkai formuoti.
Lietuvos sureguliuotų upių tinklui natūralizuoti yra galimi 4 natūralizavimo būdai:
savaiminė natūralizacija, švelnioji natūralizacija, dalinė renatūralizacija panaudojant inžinerines priemones ir renatūralizacija, t.y. visiškai performuojant upės vagą. Remiantis
ekonominiu ir aplinkosauginiu vertinimu nustatyta, kad optimaliausias yra dalinis vagų
atkūrimo metodas panaudojant bioinžinerines priemones: augalus, gyvakuolius, akmenis,
žabinius, rąstus, kelmus, gabionus ir kita. Naudojant šias priemones sureguliuotoje vagoje
formuojamos sąlygos, reikalingos gamtinei įvairovei vystytis.
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Tyrimo tikslas
Įvertinti upių natūralizacijos būdų ir priemonių panaudojimą Lietuvos gamtinėmis
sąlygomis.
Tyrimo uždaviniai
- išanalizuoti upių natūralizacijos būdus ir priemones, naudojamus užsienio šalyse;
- įvertinti natūralizacijos būdų ir priemonių poveikį gamtinei aplinkai;
- parinkti tinkamiausius būdus ir priemones Lietuvos gamtinėmis sąlygoms.
Norint įvertinti ištiesinimo poveikį Lietuvos upėms pirmiausiai apžvelgiama literatūra, nagrinėjanti natūralių ir sureguliuotų upių charakteristikas ir jų poveikį upių hidrografiniam tinklui, morfologiniams, hidrologiniams sureguliuotų upių parametrams. Pagal surinktą užsienio šalių patirtį analizuojami ir apibendrinami sureguliuotų upių atkūrimo būdai ir metodai. Apžvelgiamos natūraliosios natūralizavimo priemonės ir sugrupuojamos
pagal kilmę ir panaudojimo galimybes.
Apibendrinus literatūroje surinktą medžiagą išskiriamos 5 sureguliuotų upių grupės pagal nuolydį (<0,7m/km ir >0,7m/km) ir gamtinę aplinką (laukas, miškas, laukasmiškas). Šioms grupėms pateikiami atkūrimo bioinžinerinių priemonių paketai skirtinguose Lietuvos regionuose.
Rezultatai
Remiantis atliktais moksliniais tyrimais ir užsienio šalių patirtimi ištiesintus upelius patartina natūralizuoti/renatūralizuoti tik remiantis tam tikromis metodikomis. Plačiau
apibūdinant natūralizacijos ir renatūralizacijos sampratas galima jas prilyginti natūraliems
ir dirbtiniams upių atkūrimo būdams.
Paprasčiausias ištiesintų upelių atkūrimo būdas – savaiminė natūralizacija – tai
krūmų ir medžių apaugimas upelio šlaituose šio proceso nereguliuojant žmogui. Stambieji
augalai stelbia mažesnę augmeniją šlaito papėdėje ir taip išlaiko švarią upelio vagą. Šlaite
augantys medeliai ir krūmai savo šaknimis sustiprina upelio šlaitus, taip neleisdami šlaitams bei jų papėdėms deformuotis. Upelio vaga suformuoja savigrindą, o šlaite augantys
krūmai ir medeliai apriboja upelio vagos meandravimą bei stabdo erozinį tėkmės poveikį.
Ištiesintuose upeliuose per ilgą laiką nusistovi natūrali dinaminė pusiausvyra tarp tėkmės
poveikio ir vagos stabilumo. Tada vagos deformacijos (plovimas, užnešimas) būna lėtos
arba visai nevyksta. Natūralizuojant ištiesintus upelius ši pusiausvyra palaipsniui grįžta
(Tumas, 1997). Tokiu būdu nekoreguojant vagoje vykstančių procesų leidžiama upelyje
natūraliai susiformuoti gamtinei pusiausvyrai. Šis būdas nieko nekainuoja, yra natūralus,
tačiau šis procesas gali užtrukti šimtus metų.
Pastaruoju metu vis dažniau yra naudojamas terminas „švelnioji natūralizacija“
(Freshwater..., 2001). Šiuo atveju yra leidžiama upelio vagoje vykti natūraliems gamtiniams procesams, tačiau visą šį procesą prižiūri ir koreguoja žmogus. Naudojant šį natūralizacijos metodą atliekamas vagos ruožų valymas ir augalijos pašalinimas darbus atliekant
rankiniu būdu. Leidžiama vienam šlaitui apaugti miško augalija, o nuo priešingo šlaito
augalija pašalinima siekiant sudaryti reikiamą pralaidumą bei palengvinti priežiūros ir
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valymo darbus. Su šio metodo pagalba galimas ištiesintų upelių meandravimo atkūrimas
panaudojant tiek pačią tėkmės energiją, tiek šlaituose augančią augaliją.
Tuo tarpu renatūralizacija – tai ištiesintų upelių artimų natūraliai gamtinei aplinkai
sąlygų dirbtinis atkūrimas. Šiuo atveju yra dirbtinai sukuriamos artimos natūralioms morfologinės sąlygos: suformuojami vingiai, krantai sustiprinami natūraliomis ir dirbtinėmis
priemonėmis. Tokiu būdu sudaromos palankios sąlygos įsikurti gyvūnams ir augalams taip
sugrąžinant upės vagai kiek galima natūralesnę būklę. Išskiriami du ištiesintų upių dirbtiniai vagų atkūrimo (renatūrlizacijos) metodai: dalinis ir visiškas vagos atkūrimas.
Dalinis vagos atkūrimas – tai upės vagos atkūrimas, panaudojant bioinžinerines
priemones ir tėkmės energiją. Naudojant dalinį vagos atkūrimo būdą vaga atkuriama naudojant įvairias bioinžinerines priemones: karklų gyvakuolius, akmenų metinius, žabinius ir
kita. Naudojant bioinžinerines priemones sureguliuotoje vagoje formuojamos sąlygos, reikalingos gamtinei įvairovei vystytis. Su šio metodo pagalba žmogus sudaro sąlygas formuotis vagai gamtinėms sąlygoms artimesne linkme. Naudojant šį metodą keliami tikslai
yra pasiekiami greičiau, nei naudojant prieš tai minėtus metodus. Tačiau šio metodo taikymas reikalauja investicijų, t.y. daug lėšų ir darbo sąnaudų reikalaujantis būdas. Šis metodas plačiai taikomas Vakarų Europos valstybėse, tad naudojantis kitų šalių patirtimi šį
renatūralizacijos metodą visiškai galima pritaikyti ir Lietuvoje.
Visiškas vagos atkūrimas – tai būdas dirbtinėmis priemonėmis suformuoti vingius,
užutekius ir natūralios vagos elementus, reikalingus gamtinei įvairovei gausinti. Visiškas
vagos atkūrimas atliekamas visiškai performuojant vagą, įrengiant vingius, užutekius bei
panaudojant jau minėtas bioinžinerines priemones. Naujai suformuota vaga su vingiais,
užutekiais, salelėmis sudaro ypač palankias sąlygas vandens augalijai ir gyvūnijai vystytis.
Sukuriamos sąlygos, maksimaliai artimos pradinei upės būklei prieš jos tiesinimą. Tai viena veiksmingiausių priemonių norint kuo greičiau pasiekti laukiamų rezultatų. Pasikeitus
hidrologinėms ir hidraulinėms sąlygoms dirbtinai sukurtose buveinėse, tiek gyvūnai, tiek ir
augalai įsikuria pakankamai greitai.
Pastarasis metodas yra gana brangus, reikalaujantis daug lėšų ir darbo sąnaudų, tačiau šiuo metu jis pradedamas vis plačiau taikyti upių atkūrimo projektuose įvairiose pasaulio šalyse: Australijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Suomijoje ir kitur.
(Ecological..., 2007; Jormola, 2005, 2006, 2008; Living..., 2006; Maatalousalueiden...,
2006; Morten, 2007; Stream..., 2001) Tenka pastebėti, kad šis metodas yra efektyvesnis ir
jo rezultatai pastebimi gana greitai.
Apibendrinus sureguliuotų upių atkūrimo metodus ir priemones, galima teigti, kad
Lietuvos sąlygomis tinkamiausia yra dalinė upių renatūralizacija. Tai lemia didesnis atsikūrimo efektyvumas naudojant šį metodą, lyginant su savaimine ir švelniąja natūralizacija.
Taip pat tai yra ekonomiškesnis šio atkūrimo metodas lyginant su visiška renatūralizacija.
Upių atkūrimo projektuose taikomos įvairios bioinžinerinės priemonės: žolinė ir
sumedėjusi augalija, pavieniai akmenys, akmenų metiniai, akmenų slenksčiai, rąstai, žabiniai, medžių nuovartos, kelmai.
Žolės ir sumedėjusi augalija. Sumedėjusios augalijos ruožas šalia upelių yra efektyvus biogeninių medžiagų filtras. Tanki pakrantės augalija suformuoja palankesnę terpę
buveinių formavimuisi ir sudaro šešėlį vagai, taip sumažindama upės vandens temperatūrą,
o vėsesniame vandenyje padidėja deguonies prisisotinimas. Žolinė ir sumedėjusi augalija,
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auganti upės vagoje ar vandens lygių svyravimo zonoje, sudaro palankias sąlygas sulėtinti
tėkmę, neleisti kauptis nešmenims, kurie daro netiesioginį poveikį rėvų, sietuvų ir vingių
formavimuisi (Soil..., 1992).
Akmenys. Šios priemonės yra lengvai pritaikomos įvairaus nuolydžio ir greičio
tėkmėje. Tuo labiau jos yra atsparios didesnei tėkmei ir yra ilgaamžės. Į vagą palei pakrantę įmesti pavieniai didesni akmenys suformuoja įvairesnes sąlygas vagoje. Kintant vagos
morfologijai susiformuoja rėvos, sietuvos, kurios vėliau prisideda prie vingių formavimosi,
taip sudaroma įvairovė vagoje, skatinanti žuvų veisimąsi ir migraciją. Akmenų metiniai ir
akmenų slenksčiai sudaro sąlygas tėkmės maišymuisi, todėl padeda prisotinti tėkmę deguonimi. Nustatyta, jog vandeniui greitai tekant tarp akmenų į upę patenka daugiau oro ir
deguonies, susidaro palankesnės ekohidraulinės sąlygos biofaunai (Design..., 2005; Vaikasas, 2007).
Medžių konstrukcijos, naudojamos upių renatūralizavimo projektuose, susideda iš
rąstų, žabinių, šakų, medžių nuovartų, kelmų, išdėstytų upės vagoje. Tai vienos dažniausiai
naudojamų priemonių upių atkūrimo projektuose. Jų pritaikymas galimas esant morfometrinėms sureguliuotos upės sąlygoms. Šios priemonės naudojamos, kaip tėkmę nukreipiančios, suspaudžiančios priemonės, iš jų formuojami slenksčiai (Design..., 2005). Taip pat
šios priemonės naudojamos, kai siekiama natūraliai suformuoti vagos vingius bei apsaugoti
krantus nuo tėkmės erozinio poveikio (Soil..., 1992). Už medinių konstrukcijų kaupiantis
sąnašoms formuojasi augalijos masyvas, kur sukuriamos buveinės pakrantės ir vandens
gyvūnams.
Apžvelgus galimas bioinžinerines priemones ir įvertinus tai, kad visos yra natūralios Lietuvos gamtinei aplinkai, siūloma visas aptartas priemones taikyti Lietuvoje atkuriantsureguliuotas upes.
Siekiant atkurti ekologinę pusiausvyra sureguliuotose upėse ir upeliuose, būtina
įvertinti tai, kad kiekvienas sureguliuotas ruožas išsiskiria baseino plotu, nuolydžiu ir gamtine aplinka (miškas, pamiškė, laukas). Pagal šiuos kriterijus išskiriamos 5 sureguliuotų
upių grupės, kurioms pritaikomi renatūralizacijos metodai ir atkūrimo priemonės, bei suformuojami upių atkūrimo priemonių paketai.
Pirmajai grupei priklauso mažieji upeliai (<100 km2). Jų ekologinis atkūrimo efektyvumas yra pakankamai mažas, todėl šios grupės upeliai nenagrinėjami. Jie paliekami
savaiminei natūralizacijai ir inžinerinės priemonės jai atkurti nenaudojamos.
Antroji grupė apima miške sureguliuotas vagas su mažesniu kaip 0,7 m/km nuolydžiu ir kurių baseino plotas – didesnis kaip 100 km2. Šiai grupei siūloma naudoti miško
aplinkai artimas natūralias priemones: rąstus, žabinius, medžių nuovartas, kelmus.
Trečiajai grupei priklauso laukais tekantys upeliai, kurių nuolydis – mažesnis nei
0,7m/km, o baseino plotas – didesnis kaip 100 km2. Šiai grupei siūloma naudoti rąstus,
žabinius, akmenų metinius, pavienius akmenis.
Ketvirtajai grupei priklausantys upeliai su mažesniu kaip 0,7 m/km nuolydžiu teka
pamiške (baseino plotas – didesnis kaip 100 km2.). Šiai grupei galima pritaikyti tiek lauko,
tiek ir miško medžiagas: rąstus, žabinius, medžių nuovartas, kelmus, pavienius akmenis.
Penktajai grupei priklauso sureguliuoti upeliai, kurie teka laukais, tačiau jų nuolydis – didesnis nei 0,7 m/km (baseino plotas – didesnis kaip 100 km2.) Šiems upeliams šalia
įprastų natūralizavimo priemonių (rąstų, žabinių) siūloma taikyti atsparesnes tėkmės po106
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veikiui priemones: akmenų metinius, akmenų ir rąstų slenksčius, stambius pavienius akmenis.
Upių atkūrimo priemonės įrengiamos, remiantis natūralaus meandravimo dėsningumais. Nustatyta, kad natūralių vingių ilgis priklauso nuo vagos pločio ir išreiškiamas
tokia priklausomybe: L=(10-14)B (Danish, 1995; Vaikasas, 1999, 2000, 2007). Suformuoti
vingį reikalingos dvi vagą formuojančios priemonės (pvz., rąstai, žabiniai ir kt.). Jos įrengiamos skirtingose vagos pusėse kas pusė vingio ilgio. Tokiu atstumu skirtinguose vagos
krantuose yra išdėstomos įvairios vagą formuojančios priemonės: medžių nuovartos, rąstai,
žabiniai, akmenų metiniai ir kt.
Naudojamų priemonių išmatavimai priklauso nuo upės tėkmės greičio, vagos gylio
ir pločio bei konkrečių vietovės ir statybos sąlygų. Bendri reikalavimai būtų, kad šios
priemonės nebūtų ilgesnės kaip 1/3–1/2 vagos pločio. Priemonių dydis apskaičiuojamas
pagal vagos parametrus. Išdėstant šiuos minėtus elementus skirtinguose vagos krantuose
sukuriamos sąlygos pačiai tėkmei naudojant savąją energiją formuoti vagą morfologine,
hidrologine ir ekologine įvairove artimesnę natūraliai.
Panašus priemonių išdėstymas galimas visose renatūralizuojamų grupių upėse.
Konkrečiai grupei skiriasi tik priemonės ir jų pritaikymas skirtingiems atkuriamos upės
parametrams.
Mokslininkai (Šaulys et al. 2011) įvertino apleistų žemės ūkio naudmenų, žemės
našumo balų padidėjimo dėl nusausinimo, drenažo gedimų tikimybės ir augalininkystės
produkcijos gamybos dinamiką būdingiems regionams. Atsižvelgiant į tai galima teigti,
kad nenaudojamas ir apleistas sausinimo sistemas natūralizuoti tikslingiausiai Žemaičių
aukštumos regione, Baltijos aukštumose, o netikslingiausiai – Vidurio Lietuvos žemumoje.
Išvados
1. Apžvelgus užsienio praktikoje naudojamus natūralizacijos metodus, siūloma
Lietuvos sureguliuotoms upėms atkurti naudoti dalinės renatūralizacijos metodą.
2. Bioinžinerinės priemonės geriausiai tinka renatūralizacijos projektams įgyvendinti dėl savo ekologiškumo ir natūralumo gamtinei aplinkai.
3. Pagal nuolydį ir gamtinę aplinką išskiriamos 5 sureguliuotų upių grupės.
4. Kiekvienai išskirtai sureguliuotų upių grupei priskiriamas atkūrimo metodas ir
atkūrimo priemonių paketas. Pirmajai grupei – siūloma taikyti savaiminę natūralizaciją,
antrajai, trečiajai, ketvirtajai ir penktajai – dalinės renatūralizacijos būdą.
5. Pagal pateiktas sureguliuotų upių grupes išskiriami Lietuvos regionai, kuriuose
gali būti panaudoti siūlomi upių atkūrimo priemonių paketai.
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Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys
Adaptation of engineering measures for river revitalization projects
Summary
During some decades many natural Lithuanian rivers were straightened and
adapted for the needs of soil drainage. Until 1998 63,4 thous. km of trenches were excavated, approximately 46 thous. km of them were regulated rivers and streams. It is calculated that trenches of regulated rivers and streams currently cover 82,6  and natural
ones – only 17,4  of the total network of rivers.
When straightening rivers, their channels were extended, their slopes were
changed, and bends were removed. Thus a fast removal of excess water from the being
drained areas of ground was ensured. However, as in the straightened rivers an equal
stream was present, unfavourable conditions arose for ichthyofauna, as well as for the settlement and evolution of invertebrates. Furthermore, possibilities for self-purification of
water running in the channel werereduced.
In order to restore morphological, hydraulic, and especially ecological conditions
close to natural ones of the straightened rivers, it is necessary to renaturalize them. In order
to achieve this, it is possible to use the experience of foreign countries. When renaturalizing rivers, more favourable conditions for the formation and settlement of natural flora and
fauna are being formed. For this reason, renaturalization is an essential condition for the
formation of more favourable ecological environment.
Keywords: regulated streams, straightening effect, means of restoration.
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NEPATVANKINĖS TECHNOLOGIJOS IR JŲ TAIKYMO GALMYBĖS LIETUVOS UPĖSE
Gitana Vyčienė1,2, Ernesta Liniauskienė2, Jurgita Babilienė2
1Aleksandro Stulginskio universitetas
2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvos upių hidroenergijos ištekliai, kai naudojama potencinė energija, yra gerai įvertinti.
Elektros rinkoje ši energijos gamyba visiškai pasiteisina, tačiau toliau vystyti klasikinę hidroenergetiką nepaisant esamų vis dar nepanaudotų upių energijos išteklių tampa vis sunkiau dėl draudimų
tvenkti upes. Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technologijas, pagrįstas laisvos vandens
tėkmės greičio energijos (hidrokinetinės) naudojimu, kai nereikia statyti užtvankų upėse. Tokias
idėjas ypač aktyviai propaguoja gamtos sergėtojai, siekdami išvengti upių tvenkimo ir tarsi užtikrindami tolesnę hidroenergijos plėtrą.
Straipsnyje apžvelgtos nepatvankinės technologijos pasaulyje ir jų pritaikymo galimybės
Lietuvoje atsižvelgiant tik į pagrindines upių charakteristikas.
Raktažodžiai: hidrokinetinė energija, nepatvankinės technologijos, hidrokinetinės jėgainės.

Įvadas
Mūsų šalis nėra turtinga energijos išteklių, todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas vietiniams energijos ištekliams, visų pirma atsinaujinančiai energijai tenkinant ES
atsinaujinančios energijos direktyvos reikalavimus. Lietuvoje plėtotis klasikinei hidroenergetikai vis sunkiau dėl labai didelių aplinkosauginių suvaržymų – draudimų tvenkti upes.
Naujasis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Lietuvos..., 2011) suteikia
aiškią pirmenybę nepatvankinėms technologijoms. Tad viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines arba labai mažos patvankos upių technologijas, pagrįstas hidrokinetinės (HK)
energijos naudojimu, kai upių nereikia užtvenkti.
Nepatvankinės (NP) technologijos naudoja laisvą vandens tėkmės greičio energiją
(hidrokinetinė) upėse, nereikalaujančiose užtvankų statybos. Pagrindinis NP jėgainės elementas – laisvos vandens tėkmės turbina (1 pav.), kuri įrengiama tėkmėje.
Remiantis literatūros šaltniais (Punys ir Vaišvila, 2012), pagrindiniai NP technologijų privalumai: greita įrangos instaliacija, minimalūs statybos darbai; minimalus poveikis
aplinkai, nežymi vizualinė tarša; stabili ir nusakoma energijos gamyba bei trumpas investicijų atsipirkimo laikas. Tačiau yra ir žymių trūkumų: turbinų našumas ir jų galios išnaudojimas
yra nepalyginamai žemesnis lyginant su tradicinėmis: trukdo laivybai, sunki eksploatacija
užšąlančiose upėse, problemos su plūdmenimis (žolės, lapai ir pan.).
Pagrindinis šio straipsnio tikslas – apžvelgti nepatvankines technologijas ir pateikti
galimas pritaikymo galimybes Lietuvoje. Būtina pabrėžti, kad šis straipsnis – tik apžvalginio pobūdžio ir taikymo galimybės buvo vertintos – tik atsižvelgiant į pagrindines upės
charakteristikas.
Hidrokinetinės jėgainės pasaulyje ir Lietuvoje
Šiuo metu NP technologijos Lietuvoje nėra naudojamos, bet būtina pabrėžti, kad ir
išsivysčiusiose šalyse jos nėra plačiai taikomos. Daugiausiai elementarios nepatvankinės
jėgainės yra paplitusios besivystančiose šalyse, kur nėra centralizuoto elektros tiekimo:
Brazilijoje, Kinijoje, Indijoje, Pakistane, Afrikos valstybėse. Jos skirtos nedideliam energijos poreikiui tenkinti individualių būstų ar kaimų plėtrai.
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1 pav. Nepatvankinės (laisvos
vandens tėkmės) jėgainės principinė
schema. Įrengta Darrieus turbina (H
forma). Šaltinis: Khan ir kt., 2009
Fig.1 The principal scheme of
the HK power plant. Installed Darrieus turbine

2 pav. Merkio nepatvankinė hidoelektrinė
(matyti 4-ių turbinų apvalus viršus ir medinis
tiltas)
Fig. 2. HK power plant on Merkys River
(in picture round top of 4 turbines and wooden
bridge)

Šiuo metu, kaip lyderiaujančią šalį, kuri skatina NP technologijų taikymą upėse,
galima išskirti Jungtines Amerikos Valstijas (JAV 2009 m.) Pirmoji hidrokinetinės (HK)
energijos panaudojimo technologija buvo įdiegta 2008 m. JAV.Rubine, Aliaskoje vieną
mėnesį buvo atliekami stebėjimai, tačiau iškilo problemų dėl nuolaužų upėje, todėl bandymai buvo nutraukti, o 2009–2010 m. pakartoti (Johnson and Pride, 2010).
2009 m. JAV Energetikos reguliavimo komisija suteikė 146 leidimus atlikti kinetinės energijos panaudojimo studijas. Daugelis iš šių projektų skirti upėms, o didžioji dalis
jų – Misurio ir Misisipės upėms. Visai neseniai JAV Energetikos departamentas paskyrė
milijonines sumas šios energijos tyrimams. Dar viena šalis, kuri intensyviai diegia šias
technologijas ir atlieka išsamius tyrimus – Kanada (Assessment..., 2010). FP7 programos
HYLOW projekto metu (2007-2010) tyrinėjo plaukiojančių hidrokonverterių panaudojimą
lėtoms upių tėkmėms Anglijoje ir Vokietijoje. Upsalos universitete (Švedija) hidrokinetinių turbinų panaudojimas tyrinėjamas nuo 2000 m. (Grabe, 2013). Deja, ES tokie projektai
nesudarant patvankos upėje lyginant su Šiaurės Amerikos tyrimais dar yra reti. Dažniausiai
atliekami tik pavieniai tyrimai vertinant turbinų technines galimybes.
Vilniaus malūnininkai viduramžiais naudojo kinetinę vandens energiją (mechaninę). Lietuvoje prieš gerą dešimtmetį išradėjas J.Jakaitis Merkyje savo jėgomis įrengė savadarbę pirmąją šalyje HK jėgainę (2 pav.), kurią užpatentavo, tačiau elektra joje niekada
nebuvo gaminama.
2009 m. K. Paliūnis užpatentavo skersasrautę turbiną su suglaudžiamomis mentelėmis (panaši į vandens malūno darbo ratą). 2010 m. A.Matulevičius pasiūlė ekologišką
beužtvankinę hidroelektrinę, naudojančią skersasrautes turbinas. 2011 m. V. Bložė,
A. Šideikis ir V. Zorin pasiūlė mobilią tekančio vandens jėgainę, kuri veikia kaip transporNEPATVANKINĖS TECHNOLOGIJOS IR JŲ TAIKYMO GALMYBĖS LIETUVOS UPĖSE
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teris. Lietuvoje buvo ir daugiau patentų autorių, tačiau nė vienas iš jų, išskyrus J. Jakaitį ir
V. Bložę, savo išradimų netestavo natūraliose vandens tėkmėse (Punys ir Vaišvila, 2012).
Neseniai aštuonių Lietuvos upių teorinius HK išteklius įvertinto ASU mokslininkai vykdę
LMT finansuotą projektą (Punys ir kt., 2013a; 2013b).
Nepatvankinių technologijų taikymo galimybės
Daugelyje užsienio autorių straipsnių (Miller, 2011; Khan et al., 2008)
akcentuojama, kad panaudoti upės tėkmės kinetinę energiją elektros energijai gaminti
reikalingas pakankamas upės tėkmės greitis (ne mažesnis 1,5 m/s) ir įrenginys, kuris konvertuoja mechaniniu pagrindu upės tėkmę į elektros energiją. Taigi, kaip svarbiausias
veiksnys vertinant taikymo galimybes, išskirtas – tėkmės greitis, kurį lemia vandens debitas, nuolydis ir vagos geometrinės charakteristikos (gylis, plotis).
Mūsų šalyje vyrauja lygumos, todėl upės dideliais greičiais nepasižymi, net ir didžiosios. Vertinant Neries upės greičius didesni nei 1 m/s nustatyti apytiksliai tik 10 %
visame upės ilgyje ir tik keletas ruožų, kur didžiausi vidutiniai greičiai siekia 1,8–2,2 m/s.
Nemune greičiai nuo 1 m/s iki 2,8 m/s, nustatyti tik 17 % viso upės ilgio, ir trunka apie
10% viso metų laiko, o greitis, didesnis už 0,7 m/s – apie 183 dienas. Mažų bei vidutinių
upių (pvz., Šventoji, Vilnelė, Minija) vidutiniai metų greičiai paprastai neviršija 0,6–
1,0 m/s. Atskiruose ruožuose bei vandeningu laikotarpiu jie gali būti didesni negu 1,5 m/s,
tačiau tai reti atvejai. Daugelio vandens tėkmių turbinų pradinis greitis, kada pradedama
generuoti elektra, yra nuo 1–1,5 m/s. Taigi atsižvelgiant į šį greitį efektyviai NP technologijoms diegti upėse būtų galima naudoti tik nedidelius upių ruožus tiek didžiosiose, tiek
vidutinio dydžio upėse. Taip pat būtina įvertinti, kad šie greičiai vyrauja tik nedidelę metų
laiko dalį.
Ne mažiau svarbus techninis parametras vertinant nepatvankinių technologijų naudojimą yra upės vagos gylis. Taikyti šioms technologijoms upėse gyliai turėtų būti ne mažesni nei 0,5 m, nes kitaip bus neįmanoma įrengti paviršinių turbinų (pvz., vertikaliai turbinai didelis gylis – būtinas, o horizontaliai – reikalingas mažesnis). Tačiau norint išgauti
kuo didesnį kiekį energijos, šie gyliai prie 95 % tikimybės debito turėtų būti ne mažesni,
kaip 2 m. Apie 80 % upės gylio naudojama turbinos įrengimui, žinoma tai priklauso nuo
turbinos skersmens. Atsižvelgiant į šį parametrą gyliai, didesni nei 2 m. Neryje yra 22 %, o
didesni nei 3 m – apie 10 % viso upės ilgio. Nemune gyliai, didesni kaip 2 m, yra daugiau
kaip 52 % viso upės ilgio ir tik 2,73 % viso upės ilgio gyliai – didesni nei 3 m.
Taigi gyliai yra pakankami šių technologijų taikymui atsižvelgiant į vagos gylio
parametrą, optimaliausiai įrengti horizontalias hidroturbinas (joms reikalingas apie 1,5 m
gylis). Įrengiant paviršines turbinas taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad jos susidurs su
išoriniais trikdžiais: šiukšlėmis vandenyje, žiemos metu – ledu ir kt.
Analizuojant taikymo galimybes būtina atsižvelgti ir į upės plotį. Literatūros šaltiniuose teigiama (Jablonskis, 2005), kad tik 25 % vagos pločio gali būti naudojama įrengiant
turbinas. Šį procentą nuo vagos pločio būtina išlaikyti, kad sumontavus turbinas nebūtų sudaroma neleistina patvanka ir upės vagoje būtų nepatvenktas režimas, taip pat užtikrintas laisvas judėjimas upe. Nuo upės pločio nagrinėjamame skersplotyje priklauso, kaip galima
montuoti turbinas ar pavienes ar po kelias, kad būtų gaunama kuo didesnė galia.
Atsižvelgiant į visus anksčiau minėtus parametrus matyti, kad efektyvių ruožų nagrinėtose upėse tikrai yra, bet svarbu įvertinti ir kokia tikėtina galia juose.
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Vertinant upių energetinį pajėgumą geriausiai apibūdina – galios tankis. Tai reiškia, kad vaga tekančio vandens 1 m/s greičiu 1 m2 ploto skerspjūviui tenka 0,4 kW galios,
2 m/s – 4 kW ir t.t. (3 pav.).

4 pav. Teorinė kinetinė vandens tėk3 pav. Vandens tėkmės greičio ir
mės galia Nemune
vandentėkmės galios tankio priklausomybė
Fig. 4. Theoretical HK power (kW) of
Fig. 3. Power density (kW/m2) corthe Nemunas River
responding to the velocity
Tačiau praktiškai, ne daugiau kaip 15–30 % vandentėkmės galios galima panaudoti
be didesnių nuotėkio režimo pokyčių vandentėkmės ruože.
Dėl sąlyginai mažų greičių tėkmės nagrinėjamų upių galia nėra didelė. Neries teorinė vidutinė HK galia jos tėkmės skerspjūvyje yra apie 50 kW, tačiau pasitaiko keliolika
ruožų viršijančių 100 kW ir net daugiau, pvz. Nemuno ties Smalininkais ji siekia 118 kW
(4 pav.). Vertinant Vilnelę, kurios vandeningumas daugiau kaip 30 kartų mažesnis už Neries, vidutinė tėkmės galia yra tik apie 0,9 kW, o didžiausia viršija tik 6 kW. Ir tai yra tik
teoriniai ištekliai, o techniškai ir praktiškai panaudojami sumažės dar maždaug 10 kartų,
kai tiksliai įvertinamas minimalus vandens gylis, turbinų išdėstymo atstumai ir kt.
Taip pat būtina atsižvelgti ir į tai, kad pagamintos elektros energijos savikaina –
didesnė negu klasikinės HE gaminamos elektros energijos, kuri gaminama naudojant upių
potencinę energiją (galią). Esant griežtiems gamtosauginiams reikalavimams investicijų
atsiperkamumas yra minimalus ir Lietuvoje nėra panaudojama upių kinetinė galia elektros
energijos gamybai.
Išvados
1. Elektros energijos gavyba naudojant upių HK energiją aplinkai yra žymiai
draugiškesnė, tačiau iki šiol ši, nepatvankinė hidroenergijos rūšis nėra paplitusi, jos turbinų Lietuvos rinkoje nėra.
2. Lietuvos upės pasižymi mažais gyliais ir vandens greičiais, o ženklesni trunka
labai neilgą laiko dalį, tai yra pagrindiniai faktoriai parenkant efektyvius upių ruožus HK
jėgainėms. Dėl sąlyginai mažų greičių tėkmės galia upėse nėra didelė, o panaudojus praktiškai, bus dar 10 kartų mažesnė, kas ir mažina šių technologijų patrauklumą.
3. Artimiausią dešimtmetį reikšmingesnė pramoninė elektros energijos gamyba
Lietuvoje naudojant nepatvankines technologijas yra mažai tikėtina, tačiau vietovėse,
nutolusiose nuo bendro elektros tinklo, elektros gamyba HK jėgainėse galėtų pasiteisinti.
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Gitana Vyčienė, Ernesta Liniauskienė, Jurgita Babilienė
Possibilities of usage of non-affluent technologies in Lithuanian rivers
Summary
The hydropower resource of Lithuanian rivers, when used with conventional impoundment power plants, is well-determined; this technology is mature in the electricity
market. Priority is given to hydropower technologies without impoundments based on the
free flow velocity of the river. One of the solutions is the assimilation of non-affluent technologies that are based on the usage of the speed (hydrokinetic) energy of free water
flow not requiring any construction of the dams in the rivers. This area is especially strongly promoted by the nature preservers seeking to avoid the damming up of rivers and sort of
ensuring further development of hydropower. This article briefly discusses the possibilities
of usage of these technologies in Lithuania.
Keywords: hydrokinetic energy, non-affluent technologies, hydrokinetic power plants.

114

HIDROTECHNIKA
HIDROENGINEERING

REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS RENGTI
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Moksliniai straipsniai turi būti tokios struktūros:
•
straipsnio pavadinimas;
•
autoriaus vardas, pavardė;
•
darbovietė;
•
straipsnio anotacija originalo kalba (ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų),
jos pabaigoje - ne daugiau kaip 5 straipsnio turinio esmę nusakantys prasminiai žodžiai;
•
įvadas (nurodant tyrimų objektą ir tikslą);
•
tyrimų metodika (metodai);
•
rezultatai;
•
aptarimas;
•
išvados;
•
literatūra;
•
santrauka – jeigu straipsnis rašomas lietuvių kalba, santrauka turi būti anglų
kalba.
2. Mokslinio straipsnio apimtis – 3-4 puslapiai. Paskutinis puslapis turi būti
užpildytas ne mažiau kaip dviem trečdaliais puslapio.

2. Reikalavimai straipsniui rengti kompiuteriu
Šie reikalavimai parengti, laikantis Lietuvos mokslo tarybos kolegijos 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. V-3 priedo papildant jame išdėstytus reikalavimus straipsnio teksto tvarkymo nuorodomis (>xx pt – tarpo tarp pastraipų dydis).
Reikalavimai programinei įrangai
Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos ne vėlesne
kaip Microsoft Word’ 97-2003 versija.
STRAIPSNIO PAVADINIMAS (Cambria, 11 pt, Bold)
>11pt
Vardas Pavardė (Cambria, 11 pt, Bold)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Cambria, 11 pt, Italic)

>10 pt
Anotacijos tekstas per visą puslapio plotį (Times New Roman, 10 pt, Normal, First line 1,2
cm).
Raktažodžiai (Times New Roman, 10 pt, Italic, First line 1,2 cm).
>5 pt

Įvadas (11 pt, Bold, lygiuojama kairėje puslapio pusėje)
>5 pt

115

Puslapio formatas
Straipsnis (tekstas, formulės, lentelės, paveikslai) maketuojamas AB5 JIS (182 x
257 mm) formato lapuose su tokiomis paraštėmis: viršuje – 20 mm; apačioje – 20 mm;
kairėje ir dešinėje – 20 mm.
Straipsnio informacijos išdėstymas ir tvarkymas
Straipsnio pradžioje atskiromis pastraipomis pateikiami: pavadinimas; straipsnių
autorių nesutrumpinti vardai ir pavardės; darbovietė ir anotacija. Straipsnio pagrindinis
tekstas 1 intervalo eilėtarpiu spausdinamas Times New Roman, 11 pt, Normal šriftu ir išdėstomas viena skiltimi, pirma eilutė atitraukiama 1,2 cm.
Visų struktūrinių dalių (skyrių) pavadinimai (išskyrus“Summary”) rašomi 11 pt,
Bold. Lygiuojama prie kairiojo skilties krašto. Skyrių pavadinimai nuo teksto atskiriami 1
eilutės intervalu. Poskyrių pavadinimai rašomi iš naujos eilutės 11 pt, Italic Bold tekstą
tęsiant toje pačioje eilutėje. Formulių pagrindiniai simboliai rašomi 11 pt, Italic, o jų indeksai – 11 pt. Formulės centruojamos ir numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose dešinėje kraštinėje skilties dalyje. Parašius formulę, rašomas taškas,
jei joje naudojami dydžiai neaiškinami, jei aiškinami – kablelis ir naujoje eilutėje be įtraukos rašomas žodelis “čia”, kiekvienas dydis paaiškinamas.
Lentelės ir paveikslai turi būti įterpti tekste po nuorodų į juos, pasibaigus pastraipai, tačiau negali būti spausdinami po išvadų. Didesnio formato paveikslai ir lentelės gali
būti spausdinami per visą puslapio plotį. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Nuotraukos turi būti tik geros kokybės, tinkamos reprodukuoti. Parašai po paveikslais, lentelių
pavadinimai ir pastabos po jų rašomi centruotai 11 pt šriftu lietuviškai ir santraukos kalba.
Lentelėse lietuviškas tekstas rašomas – 11 pt, Bold ir santraukos kalba 11 pt, Italic. Paveikslai ir lentelės nuo teksto atskiriami 1 eilutės intervalu.
Šaltinių nuorodos tekste pateikiamos skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę
(be vardo raidės) ar šaltinio pavadinimo pirmą žodį (kai autorius – institucija) ir šaltinio
publikavimo metus, pvz., (Petraitis, 2001), (Peterson, 1988), (Valstybės…, 2004,
(Кресникова, 2005). Jei literatūros šaltinis parašytas daugiau kaip vieno autoriaus, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė, o po jos rašoma tekste lietuvių kalba “ir kt.”, o anglų
kalba “et al”, pvz., (Jonaitis ir kt., 1999), (Johanson et al., 2003). Skliausteliuose galima
nurodyti tik publikavimo metus; naudojamos citatos rašomos su kabutėmis papildomai
nurodant šaltinio, iš kurio paimta citata, puslapio numerį, pvz., Kadangi Peterson (1988)
įrodė, kad …, “tai atitiko vėliau gautus rezultatus” (Kramer, 2003, p.15).
Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės seka – pagal autorių pavardes ar šaltinio
pavadinimo pirmą žodį. Pirmiausiai dėstomi bibliografiniai aprašai lotyniškais rašmenimis,
po to kitais (pvz., kirilica).
Keletas to paties autoriaus darbų surašomi chronologiškai. Kai vieno autoriaus leidiniai išleisti tais pačiais metais, rašoma taip: 2003a, 2003b ir t.t.
Sąraše sutrumpinimai nenaudojami – čia pateikiamos visų šaltinio bendraautorių
pavardės ir visas pavadinimas. Visi įrašai sužymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės.
116

Po literatūros sąrašo per visą puslapio plotį spausdinama santrauka, duomenys apie
autorių originalo ir anglų kalbomis (žr. pavyzdį).
>5 pt

Literatūra (11pt, Bold)
> 5 pt

1. Čekanavičius, A. Pastatų išorės sienų, apšiltintų iš vidaus, drėgminė būsena.
Daktaro disertacijos santrauka. KTU, 2003.
2. Čekanavičius, A., Stankevičius, V., Montvilas E. Pastatų išorinių sienų, apšiltintų iš vidaus, drėgminė būklė. Kaunas, Technologija, 2004.
3. Rapcevičienė, D. Daugiabučių namų renovacijos efektyvumo vertinimas.
Mokslas – Lietuvos ateitis, 2010, 2 tomas, Nr. 2, 33 p.
>10 pt

Vardas Pavardė (11 pt, Bold)
>5pt

How to prepare a manuscript for the scientific journal (11 pt, Bold)
>5pt

Summary (11 pt, Italic)
>5pt

This document contains instruction for the preparation of manuscripts for the
scientific journal (11 pt, Normal, First line 1,2 cm).
Keywords: (11 pt, Italic, First line 1,2 cm).

117

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
KAUNAS FORESTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

MIŠKININKYSTĖ IR KRAŠTOTVARKA
FORESTRY AND LANSDCAPE MANAGEMENT

2015 1(6)

Redagavo Zita Petraitytė (lietuvių k.),
Ina Janulaitienė (anglų k.),
Maketavo Lina Šimkevičiūtė

