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FOREWORD
The proceedings of the international scientific - methodical conference “URGENT
QUESTIONS OF NATURE MANAGEMENT ” 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, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., Lithuania.
The authors of the papers are teachers, researchers and practicing professionals
from Lithuania, Hungary, Spain and Poland.
In the research papers the problems of protected areas, nature tourism, ecology,
forest 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 įvyko 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, Kauno r., LT-53101.; Tel .: + 370-37-383 082, faks .: + 370-37383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt.
Redkolegija
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SPORTAS IR TURIZMAS: AR GALIMA SUDERINTI?
Giedrė Gudaitytė, Biruta Švagždienė
Lietuvos sporto universitetas
Šis straipsnis analizuoja sporto ir turizmo sąvokų interpretacijas. Sportas ir turizmas yra aktyvus ar pasyvus dalyvavimas sportinėje veikloje ir sporto renginiuose, jų stebėjimas ar dalyvavimas
juose. Sportas ir turizmas apima turizmo ar vartojimo prekes, sporto renginius, žiniasklaidos turizmo infrastruktūrą, pramogų, kelionių operatorių ir agentus, todėl visų šių elementų suma suformuoja
sporto turizmo sistemą. Galime teigti, kad sportas ir turizmas yra neatsiejami.
Raktažodžiai: sportas, turizmas, sporto renginys.

Įvadas
Aktualumas ir naujumas. Sportas ir turizmas priklauso nuo to, kaip šias dvi industrijas suprantame ir gebame interpretuoti. Supratimas atsiskleidžia per sampratų ryšį
tarp sporto ir turizmo bei pačio sportinio turizmo suvokimo. Žodis „turizmas“ (lot. Turu –
sukutis, vilkutis) reiškia keliavimą iš vienos vietos į kitą. Pagal 1998 m. priimtą Lietuvos
Respublikos turizmo įstatymą jis apibrėžiamas taip: turizmas – žmonių veikla, susijusi su
kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienus
metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietoje. Sportinis turizmas - tai kelionės, kurių metu dalyvaujama sporto veikloje arba ji stebima. Sporto turizmas savo ruožtu dar gali būti skirstomas pagal atskiras sporto rūšis, pagal sezonines
sporto rūšis, pagal varžybų mastą ir kitokius rodiklius. Sportinis turizmas, susijęs su dalyvavimu kokioje nors sporto veikloje, turi nemažą rizikos elementą dėl galimų turistų traumų. Europos Taryba (1992) formaliai sportą apibrėžė, kaip visų formų fizinę veiklą, kuria
atsitiktiniu ar organizuotu dalyvavimu siekiama pagerinti fizinę būklę, formuoti socialinius
santykius su aplinkiniais, siekti rezultatų visuose sportinės veiklos lygiuose (Stulpynaitė,
2000). Tačiau šis apibūdinimas neatskiria rungimosi veiklos nuo ne rungimosi, taip pat
profesionalaus dalyvavimo nuo neprofesionalaus, o visos kategorijos priskiriamos sportui.
Plačiąja prasme sportas apima tiek pagrįstą, tiek nepagrįstą rungimosi principu aktyvią
veiklą, kuri įtraukia įgūdžius, strategijas, galimybę treniruotis, tobulėti, pasirodyti aukštesniuose pasirinktos sportinės veiklos lygmenyse. Sporto terminų žodyne sportas įvardijamas
kaip socialinis reiškinys, neatsiejama kultūros dalis – rengimosi varžyboms ir dalyvavimo
jose sistema siekiant geriausių sportinių rezultatų.
Kyla probleminis klausimas: ar galima suderinti sportą ir turizmą?
Tikslas: atskleisti, kaip suvokiamas sportas ir kaip jį galime suderinti su turizmu.
Uždaviniai:
1. Atskleisti sportinio turizmo samprata.
2. Išryškinti sporto renginio, kaip turizmo paslaugos esmę.
Metodai: Mokslinės literatūros analizė ir interpretavimas.
Sportinio turizmo samprata
Sportinis turizmas, kaip atskira turizmo šaka, yra viena iš sparčiausiai augančių turizmo rūšių. Nėra tikslaus ir trumpo sportinio turizmo apibrėžimo, nėra

SPORTAS IR TURIZMAS: AR GALIMA SUDERINTI?
SPORT AND TOURISM: IS IT POSSIBLE TO RECONCILE?

7

nustatytos griežtos ribos tarp sportinio ir kitų turizmo rūšių, todėl yra svarbu išnagrinėti sportinio turizmo sampratą ir apibrėžti sportinio turizmo sistemą (Brazytė, 2006).
Skirtingi autoriai nevienodai aiškina, kas yra sportinis turizmas. Turco, Riley,
Swart, (2002), remdamiesi Gibson tvirtina, jog sportinis turizmas dalinamas į dvi
dalis:
aktyvus dalyvavimas sportinėje veikloje;
renginiais pagrįstas sportinis turizmas.
Tiek sportinė veikla, tiek turizmas turi skirtingą reikšmę, yra skirtingai suprantami
ir vertinami. Tokia įvairovė sunkina vieningo sportinio turizmo apibrėžimo sukūrimą.
Sportinio turizmo sąvoka yra palyginti nauja ir suvokiama labai įvairiai. Pirmasis leidinys,
siejantis sportą su turizmu, buvo išleistas 1887 m. Victor Black, moderniojo švedų sporto
tėvas, savo knygoje apie įvairias sporto rūšis įtraukė skyrių „turizmas ir sportas“ (cit. pagal
De Knop, 1998, p.).
Kas yra sportas arba turizmas? Ryšys tarp jų priklauso nuo to, kaip šios sąvokos
yra suprantamos. Norint suprasti ryšį tarp sporto ir turizmo bei suvokti sportinio turizmo
sąvoką, visų pirma reikėtų apibūdinti sportą ir turizmą atskirai. Dažniausiai pasitaiko du
požiūriai į sportą. Pirmuoju atveju sportu laikoma bet kokia aktyvi veikla, antruoju – jis
įvardijamas kiek griežčiau – organizuota, taisyklėmis pagrįsta, varžybinė, konkurencinė
veikla. Europos Taryba (1992) formaliai sportą apibrėžė, kaip visų formų fizinę veiklą,
kuria atsitiktiniu ar organizuotu dalyvavimu siekiama pagerinti fizinę būklę, formuoti socialinius santykius su aplinkiniais, siekti rezultatų visuose sportinės veiklos lygiuose (Stulpynaitė, 2000). Tačiau šis apibūdinimas neatskiria rungimosi veiklos nuo ne rungimosi,
taip pat profesionalaus dalyvavimo nuo neprofesionalaus, o visos kategorijos priskiriamos
sportui. Plačiąja prasme sportas apima tiek pagrįstą, tiek nepagrįstą rungimosi principu
aktyvią veiklą, kuri įtraukia įgūdžius, strategijas, galimybę treniruotis, tobulėti, pasirodyti
aukštesniuose pasirinktos sportinės veiklos lygmenyse. Sporto terminų žodyne sportas
įvardijamas kaip socialinis reiškinys, neatsiejama kultūros dalis – rengimosi varžyboms ir
dalyvavimo jose sistema siekiant geriausių sportinių rezultatų (Stulpynaitė, 2000). Kitaip
nei Europos Tarybos pateiktame sporto apibrėžime, čia jau aiškiai minimos varžybos. Taigi siekiama konkretaus dalyvavimo sportinėje veikloje įvertinimo, o ne tik savo fizinės,
psichinės būklės gerinimo.
Nagrinėdamas sportinio turizmo prigimtį, P. De Knop (1998) vadovaujasi humanistiniu požiūriu. Jis teigia, kad tiek sportas, tiek turizmas yra kultūra, nes šios veiklos suteikia kultūrinį patyrimą. Sportas suteikia fizinės veiklos patirtį, turizmas – kelionės ir vietovės patirtį. Taigi suvedant į vieną tašką patirtį bei kultūrą galima teigti, jog sportas yra
kultūrinė fizinės veiklos patirtis, o turizmas – kultūrinė kelionės ir vietovės patirtis. Minėtas mokslininkas apibūdina sportinį turizmą, atskirai įvertindamas jo sudedamąsias dalis,
sukuria apibrėžimą su sporto ir turizmo sintezės pagalba (žr. 1 pav.)
Tačiau M. Weed (2004) teigė, kad toks P. De Knop (1998) sportinio turizmo apibrėžimas, nors ir leidžia atskleisti požiūrį į sportinio turizmo mokslą, aprėpia truputį daugiau negu daugelio priimti sporto ir turizmo apibrėžimai. Iš esmės, tai ne apibrėžimas,
nes jis nesuteikia jokio tos srities supratimo, kuris negali būti nustatytas pagal sporto ir
turizmo apibrėžimus, kuris paprasčiausiai apibūdina turistinę veiklą įtraukiant ir sportą. Iš
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tiesų, toks apibrėţimas verčia abejoti, ar sportinis turizmas yra mokslas, ar tai tik paprasčiausias tinkamas termino apibūdinimas su kiek paaiškinta reikšme.
Sportas – įvairi aktyvi konkurencinė ir
nekonkurencinė fizinė veikla, reikalaujanti įgūdžių, strategijos dalyvaujant
atitinkame lygyje savo malonumui ir

ugdymui arba konkurenciniais tikslais.
Sports encompass diverse active competitive and non-competitive physical activities requiring skills and strategy participating on an appropriate level for
one‘s own pleasure and education, or
for competitive purposes.

Turizmas – laikinas žmonių
judėjimas už įprastesnių namų,
darbo aplinkos ribų, suteikiantis
nekasdienių įspūdžių.
Tourism is a temporary movement
of people beyond the more common home and work environment
granting non-routine experiences.

Sportinis turizmas – visos aktyvios ir pasyvios dalyvavimo sportinėje
veikloje formos, kada dalyvaujama atsitiktinai arba organizuotai, komerciniais tikslais, laikinai išvykstant už gyvenamosios vietos ribų.
Sports tourism includes all active and passive forms of participation in
sports activities when participation is random or organized, for commercial purposes, or temporarily leaving the place of residence.

1 pav. Sportinio turizmo sąvoka (Šaltinis: De Knop, 1998)
Fig. 1. The concept of sports tourism (Source: De Knop, 1998)
James E. S. Higham (2005) pastebi, kad šiame modelyje skirtingai įvertinti sporto
ir turizmo indėliai į dalyvavimą sportinio turizmo veikloje. „Griežti“ apibrėžimai išsiskiria
tuo, kad sportas yra dominuojanti veikla, pagrindinis kelionės tikslas, „ ne griežtuose“ –
svarbesnė yra keliavimo įtaka, kuri laikoma atostogų pagrindu. Be to, „griežtame“ sportiniame turizme pabrėžiama daugiau varžybinė arba aktyvesnė rekreacinė sportinė veikla,
„negriežtame“ – rekreacinė arba pasyvi veikla. Taigi galima teigti, kad skirtingi ryšiai tarp
sporto ir turizmo įtakoja ir skirtingus dalyvavimo veikloje aktyvumo lygius. „Griežtas“
sportinis turizmas reikalauja aukštesnio dalyvavimo aktyvumo lygio, „negriežtas“ – žymiai
žemesnio, peraugančio netgi į pasyvų variantą – sportinių renginių stebėjimą.
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1 lentelė. Gammon ir Robinson (1998) praktinis sportinio turizmo modelis
( Šaltinis: Higham, 2005)
Fig. 1. Practical model of sports tourism by Gammon and Robinson (1998)

(Source: Higham, 2005)
Sportinis turizmas
Sports tourism

Keliaujant arba būnant ne namų bei darbo aplinkoje
aktyviai arba pasyviai dalyvaujama varžybinėje ar
rekreacinėje sportinėje veikloje, kada pagrindinis
dalyvavimo motyvas yra sportas, turizmas - bendro
įspūdžio sustiprinimas.
Active or passive participation in competitions or
recreational sports activities while travelling or
staying outside home and work environment, when
the main motive for participation is sports, tourism
is meant to strengthen the overall impression.

„Griežtas“
apibrėžimas
"Strict" definition
Keliaujama/būnama ne
įprastinėje aplinkoje tam,
kad būtų galima aktyviai
arba pasyviai dalyvauti
varžybiniame sporte. Vertinamas dalyvavimo aktyvumas.
Sportas - pagrindinis
motyvas keliauti.
Traveling / staying outside
the usual environment in
order to participate actively or passively in competition sports. Participation
activity is assessed. Sport
is the main motive to travel.
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„Negriežtas“
apibrėžimas
"Non-strict"
definition
Keliaujama/būnama ne
įprastinėje aplinkoje tam,
kad būtų galima dalyvauti rekreacinėje sportinėje
veikloje. Išskirtinis
vaidmuo tenka rekreacijai.
Traveling / staying outside the usual environment
in order to participate in
recreational sporting
activities. The exclusive
role falls on recreation.

Turizmo sportas
Tourist sports
Keliaujant/ būnant ne namų/ darbo aplinkoje
aktyviai arba pasyviai dalyvaujama varžybinėje ar rekreacinėje sportinėje veikloje, kada
sportas nėra pagrindinis dalyvavimo motyvas.
Pagrindinis tikslas yra atostogos ir kelionė.
(Turizmo sportas yra tam tikra prasme ignoruojamas literatūroje, bet apima svarbų turizmo ir sporto ryšio aspektą).
Active or passive participation in competitions
or recreational sports activities while travelling, staying outside home/work environment,
when sport is not the main motive for participation. The main goal is vacation and the
tour. (Tourism sport is to a certain sense ignored in the literature, but includes an important
correlation aspect between tourism and
sports ).
„Griežtas“
„Negriežtas“
apibrėžimas
apibrėžimas
"Strict" definition
"Non-strict"
definition
Sportas papildo
Sportinei veiklai kekelionę. Gali būti
lionės metu skiriama
dalyvaujama tiek
minimali dalis. Dažvaržybinėje, tiek
niausiai sporte
rekreacinėje sportidalyvaujama / sportinėje veikloje. Panis renginys stebimas
grindinis motyvas atsitiktinai. Dalyvavikeliavimas, bet taip
mas sportinėje veiklopat tikimasi dalyvau- je yra atsitiktinis.
ti ir sportinėje veikSporting activities
loje.
while traveling comSports supplement
prise a minimum
travel. Both compe- share. The most comtition and recreatio- mon participation in
nal sports activities
sports or sports event
may be involved in.
is observed by chance.
The main motive is
Participation in sport
traveling, but it is
is by chance.
also expected to take
part in sporting
activities.
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Apibendrinant sportinį turizmą galima apibūdinti, kaip dalyvavimą aktyvioje
sportinėje veikloje, sportinių varžybų stebėjimą ar dalyvavimą jose, kai tai vyksta toli nuo
gyvenamosios vietos ar darbovietės.
Sportinio turizmo sąvoka apima tiek sirgalius, vykstančius stebėti sporto rungtynių,
tiek žmones, vykstančius į užsienį užsiimti sportine veikla. Miestų, regionų ar net šalių
ekonomika yra vis labiau priklausoma nuo atvykstančių golfo žaidėjų, slidinėtojų ar keliaujančių futbolo, regbio bei kriketo sirgalių. Sporto turistai išleidžia dešimtis milijonų pinugų, lankydamiesi Olimpinėse žaidynėse ar Pasaulio bei Europos čempionatuose.
Šie svarbiausi renginiai paskatino sukurti naujas transporto sistemas, patobulinti oro
uostus ir išvalyti miestus – viskas dėl to, jog sporto turistai atvyksta į miestą (Brazytė,
2006).
Bazytė (2006), remdamasi Gammon&Robinson (2003), sukūrė klasifikavimo schemą (žr. 1 pav.), pagrįsta sportinio turizmo apibrėžimais. Ji klasifikuoja įvairias sportinio turizmo veiklas. Klasifikacijos sistema apibūdina sporto turistus pagal tai, kokia
veikla jie užsiima kelionės metu ir pagal jų pirmines ar antrines motyvacijas, skatinančias užsiimti sportiniu turizmu. Kairėje schemos pusėje, pavadintoje „sportinis
turizmas“, pagrindinis kelionės tikslas yra dalyvavimas sportinėje veikloje. Sporto
turistai taip pat gali dalyvauti ir nesportinėje veikloje, tačiau tai būna tik antrinis
kelionės tikslas. Dešinėje schemos pusėje, pavadintoje „turizmo sportas“, pagrindinis kelionės tikslas yra dalyvavimas su sportu nesusijusioje veikloje, tačiau tam tikru kelionės
metu turistai gali užsiimti sportine veikla. Šios dvi dalys yra išskirstytos į „griežtą“ ir
„minkštą“ apibrėžimus. Šie apibrėžimai paskirsto turistus pagal tai, kaip intensyviai ir
dažnai jie užsiima sportu kelionės metu (Brazytė, 2006).

2 pav. Sportinio turizmo klasifikacijos schema pagal apibrėžimus (Šaltinis: Gammon&Robinson, 2003, cit. Brazytė, 2006)
Fig. 2. Sports tourism classification scheme according to the definitions (Source:
Gammon & Robinson, 2003, cit. Brazytė, 2006)
Išanalizavus sportinio turizmo klasifikavimą pagal apibrėžimus, tikslinga išanalizuoti jo sudedamąsias dalis. Sportinis turizmas negalėtų vykti be: vartotojų, kurie
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yra svarbiausia turizmo industrijos grandis, sportinių varžybų dalyvių, be kurių neįvyktų nei vienas sporto renginys, žiniasklaidos priemonių (reklamos), kurių dėka vartotojai gauna informaciją, visa turizmo infrastruktūra pradedant viešbučiais ir baigiant turistinėmis trasomis, atrakcijų, kurios yra pagrindinis turistinių kelionių tikslas, tarpininkų – kelionių organizatorių ir agentų, sporto prekių pardavimu ir kitomis
turizmo paslaugomis ir, be abejo, bet kokia veikla yra neatsiejama nuo valstybėje
vykdomos politikos. Būtent šie komponentai sudaro sportinio turizmo sistemą, kurią
pateikia Turco et al. (2002) (žr. 3 pav.).

3 pav. Sportinio turizmo sistema (Turco et al., 2002)
Fig. 3. Sports tourism system (Turco et al., 2002)
Politika yra sportinio turizmo sistemos viduryje (žr. 3 pav.), nes ji veikia visas
sportinio turizmo veiklas. Parama ir subsidijavimas, teisinis reguliavimas, reglamentavimas ir saugumas yra keturios sritys.
Remiantis turizmo verslo politikos formavimo pozicija, Lietuvoje yra parengta
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos užsakyta strategija bei planai,
pavyzdžiui, įvaizdžio formavimo ir rinkodaros komunikacijos priemonių, skirti turizmo
skatinimui. Vykdoma vandens, automobilių turizmo, pajūrio dviračių trasų ir kitos plėtros
programos. Lietuva taip pat sėkmingai dalyvauja ES kuruojamuose projektuose, pavyzdžiui, EDEN programoje, taip pat 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programoje. Mūsų valstybė gauna paramą pagal pirmojo prioriteto – „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ – priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“.
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Taigi Lietuva laikosi pozicijos ne tik nustatyti pagrindines turizmo verslo šakas, bet ir ieško būdų, kaip jas padaryti patrauklias paslaugų pirkėjams, t. y. poilsiautojams (Urbonaitė,
2012).
Valstybės investicijos į turizmo industriją lemia didesnį dirbančių žmonių skaičių,
daugiau pajamų valstybės iždui. Visos su turizmu susijusios valstybės veiklos sritys (vi
daus rinka, valstybės vidaus transporto infrastruktūros tinkamumas turizmo poreikiams,
mokesčių politika ir pan.) turi būti pritaikytos poilsiautojų poreikiams ir būti lanksčios.
Tokios politikos buvimas užtikrina, kad turizmo sektoriuje dirbančios įmonės duos didesnį
pelną pačiai valstybei. Juolab, kad turizmas gali būti puikus koziris ir patiems šalių vadovams – juk vykstant tarptautiniam susitikimui tiesiog privalu turėti sritį, kuria galima pagrįstai pasigirti (kaip olimpiniu Lietuvos auksu, iškovotu R. Meilutytės). Kita vertus, Lietuvos atveju būtina prisiminti, kad norint išlaikyti pasiektą padėtį ar ją pagerinti, surinkti
daugiau mokesčių į valstybės iždą būtina ir pačios valstybės parama šiam neantraeiliam
verslo sektoriui (Urbonaitė, 2012).
Deja, ES turizmo pozicija vis dar kelia abejonių. Iš dalies dabartinė situacija leidžia pasidžiaugti esama ES pozicija. Turima teisinė bazė kol kas užtikrina bendrą visos
Sąjungos valstybių politiką. Be to, aktyviai vykdoma bendra projektinė veikla, teikiamos
ataskaitos. Vis dėlto vieningas turizmo politikos ES dar nėra. ES valstybėms svarbi turizmo sfera reikalauja bendros, su politiniais ir finansiniais tikslais suderintos politikos (šiuo
metu bandoma kurti visoms 27 valstybėms priimtiną strategiją) (Urbonaitė, 2012).
Apibendrinant sportinio turizmo sampratą galima daryti išvadą, kad sportinis turizmas - tai dalyvavimas aktyvioje arba pasyvioje sportinėje veikloje, sportinių varžybų
stebėjimas arba dalyvavimas jose, kai tai vyksta toli nuo gyvenamosios vietos ar darbovietės. Sportinis turizmas apima turizmo paslaugų ar prekių vartotojus, sportinių varžybų
dalyvius, žiniasklaidos priemonių turizmo infrastruktūros, atrakcijų, kelionių organizatorių ir agentų veiklą, kai, sudėjus visus šiuos elementus, suformuojama sportinio turizmo
sistema.
Sporto renginio samprata
Prieš pradedant analizuoti sporto renginio ekonominį palikimą svarbu apibrėžti ir
suprasti kas yra sporto renginys ir kaip tokio tipo renginiai yra klasifikuojami.
Renginys – tai vientisas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais
(Surginienė, 1998).
E. Bočytė ir R. Andriukaitienė cit. S. Kavaliauską (2009) teigia, kad „Lietuvoje
yra organizuojama daug ir įvairaus pobūdžio renginių“. Specialistai nėra pateikę vienodo
renginių klasifikavimo, bet juos galima skirstyti įvairiu pagrindu:
Pagal laisvalaikio lygius: rekreaciniai, pramoginiai, švietėjiškieji, šventiniai, kalendoriniai, proginiai;
Pagal dalyvių amžių: vaikai; suaugusieji; jaunimas; vyresnio amžiaus žmonės;
Pagal santykį su kultūra: nacionalinį kultūros paveldą akcentuojantys renginiai,
klasikinės kultūros renginiai, renginiai, supažindinantys su kita kultūra, kultūrinio iššūkio
renginiai;
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Pagal dalyvių skaičių: masiniai, organizacijos, kameriniai, (nedidelis dalyvių
skaičius);
Pagal organizavimo vietą: patalpose, lauke, mišrūs.
Skirtingai nei lietuvių autoriai užsienio mokslininkai (Jago & Shaw (1998) pateikia
kitokį klasifikacijos teorinį modelį (žr. 4 pav.)
Renginys Event

Įprastas (neplanuojamus)
Normal (not planned)
Pagrindinis (Pritraukiantis didelę auditoriją, didelį žiniasklaidos
dėmesį, skatinantis šalies kultūrinį- tradicinį žinomumą, reikalaujantis daug investicijų, galintis įtakoti ekonominį palikimą.
Primary (attracting large audiences, huge media attention, encouraging cultural traditional awareness of the country, that
requires a lot of investment that can influence economic heritage.
Požymiai
Vienkartinis, tarptautinis,
nuolatinė vieta
Signs
Single, international,
permanent place

Specialus (planuojamus)
Special (planned)

Nepagrindinis (nedideli)
Secondary (minor)

Požymiai (Mega)
Pasikartojantis, tarptautinis,
keičiantis vietą
Signs (Mega)
Recurring, international,
exchanging locations

4 pav. Renginio samprata (modifikuota autoriaus, remiantis Jago & Shaw (1998)
Fig.4. The concept of event (modified by the author based on Jago & Shaw (1998)
Jago & Shaw (1998) išskiria, kad renginiai gali būti skirstomi į įprastus (neplanuojamus) ir specialius (planuojamus) renginius. Specialieji renginiai gali būti nepagrindiniai,
dažniausiai apimantys nedidelius renginius ir pagrindinius, pritraukiančius didelę auditoriją, didelį žiniasklaidos dėmesį, skatinančius šalies kultūrinį- tradicinį žinomumą, reikalaujančius didelių investicijų bei galinčius įtakoti ekonominį palikimą. Dažniausiai pagrindiniai renginiai dar skirstomi į vienkartinius, tarptautinius ir vykstančius nuolatinėje vietoje
arba pasikartojančius, tarptautinius ir keičiančius vietą.
E. Barget & J.J. Gouguet (2007), analizuodami sporto renginių terminologija teigia, kad sporto renginiai gali būti skirstomi į šiuos tipus (žr. 2 lenetelę.)
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2 lentelė. Sporto renginių tipologija
Table 2. The typology of sports events
Dažnumas
Frequency

Atsitiktiniai renginiai
Random events

Reguliarūs (pasikartojantys) renginiai
Regular (repeated)
events

Dydis
Size

Nuosavybė
Ownership

Paprasti, eiliniai,
tradiciniai
Simple, ordinary,
traditional

Federacijos
Federations

Dideli (mega)
neeiliniai
Large (mega)
extraordinary

Privačios grupės
Private groups
Federacijos
Federations
Privačios grupės
Private groups

Paprasti, eiliniai
Simple, ordinary

Federacijos
Federations

Dideli (mega)
neeiliniai
Large (mega)
extraordinary

Federacijos
Federations
Privačios grupės
Private groups

Pavyzdžiai
Examples
Prancūzijos futbolo
taurė
French Football Cup
Dviračių lenktynės
Cycling race
Olimpinės žaidynės
Olympic games
„Tour de France“
„Tour de France“
Krepšinio čempionatai
Basketball championships
Nacionaliniai futbolo
čempionatai
National Football
Championships
Futbolo super lyga
Football Super League

(Šaltinis: Barget & Gouguet, 2007)
(Source: Barget & Gouguet, 2007)

E. Barget & J.J. Gouguet (2007) renginius skirsto pagal tris kriterijus:
Dažnumą: atsitiktiniai (pasaulio taurė, motokroso varžybos, Grand prix ir kt)
ir reguliarūs renginiai (nacionaliniai, tarptautiniai čempionatai).
Ekonominį svorį, kuris gali būti nusakomas daugeliu būdu: apyvarta, žiūrovų
skaičiumi, televizijos žiūrovų skaičiumi. Iki dabar dauguma ekonominių analizių buvo
paremtos didelių, tarptautinių renginių analize. E. Barget (2001) nuomone, mega sporto
renginys turi pritraukti ne mažiau kaip 1 milijoną žiūrovų, iš ne mažiau kaip 30 šalių.
Renginio nuosavybę: tam tikri renginiai priklauso ir yra organizuojami oficialių nevyriausybinių organizacijų iniciatyva (tarptautinės, nacionalinės sporto šakų federacijos), o kiti organizuojami privačių grupių iniciatyva (pvz.: Amaury, Tour de France, The
Paris Dakar).
Šie diferenciacijos kriterijai atskleidė, kad nėra vienodų sporto renginių, kurie būtų
organizuojami pagal vienodas charakteristikas, pažymima ir tai, kad nuo sporto renginio
pobūdžio priklauso ir ekonominio poveikis, socialinė nauda bei ekonominio palikimo galimybė.
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Išvados
1. Sportinį turizmą galima apibūdinti, kaip dalyvavimą aktyvioje sportinėje veikloje, sportinių varžybų stebėjimą ar dalyvavimą jose, kai tai vyksta toli nuo gyvenamosios
vietos ar darbovietės.
2. Apie sportinio turizmo sampratą galima daryti išvadą, kad sportinis turizmas tai dalyvavimas aktyvioje arba pasyvioje sportinėje veikloje, sportinių varžybų stebėjimas
arba dalyvavimas jose, kai tai vyksta toli nuo gyvenamosios vietos ar darbovietės.
3. Sportinis turizmas apima turizmo paslaugų ar prekių vartotojus, sportinių varžybų dalyvius, žiniasklaidos priemonių, turizmo infrastruktūros, atrakcijų, kelionių organizatorių ir agentų veiklą, kai sudėjus visus šiuos elementus, suformuojama sportinio
turizmo sistema.
4. Apie sporto renginio sampratą galima daryti prielaidą, kad sporto renginys – tai
specialus masinis, pritraukiantis didelę auditoriją, didelį žiniasklaidos dėmesį, skatinantis
šalies kultūrinį- tradicinį žinomumą, reikalaujantis daug investicijų, dažnai pasikartojantis,
vykstantis tarptautiniu mastu, keičiantis vietą renginys, galintis įtakoti šalies ekonomiką ir
ekonominį palikimą.
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Giedrė Gudaitytė, Biruta Švagždienė
Sport and tourism: is it possible to reconcile?
Summary
This study analyses the concepts of sports and tourism interpretations on the basis
of whitch we can conclude that sports tourism is an active or passive participation in sporting activities and sporting events, observation or participation in them, when it is happening far away from the place of residence or employment. Sport tourism includes tourism or
consumer goods, sporting events, media, tourism infrastructure, attractions, tour operators
and agents, and resulting in the sum of all these elements a sports tourism system has been
formed. So we can say that sport and tourism are inseparable.
Keywords: sports & tourism, event of sport.
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REKREACIJOS IR JOS APLINKOS ESMĖ (TEORINIS KONTEKSTAS)
Danguolė Gustaitė, Biruta Švagždienė
Lietuvos sporto universitetas
Įvadas
Aktualumas ir naujumas. Pasak Blaževičiaus (2006), rekreaciją galima apibrėžti, kaip aktyvų ar pasyvų poilsį natūralioje ar tam tikslui suplanuotoje rekreacinėje aplinkoje su atitinkamu architektūriniu kraštovaizdžiu, natūraliais gamtiniais ištekliais, tai yra apskritai žmogaus darbo ir laisvalaikio sąlygos, jo prisitaikymas prie kintančios aplinkos. Gurskienės ir Ivavičiūtės (2008) supratimu, rekreacija yra žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. Anot Butkaus (2011), rekreaciją galima suvokti, kaip visapusišką gyvybinių jėgų palaikymą ir harmonizavimą, kuris savo
turiniu ir funkcine įvairove padeda formuoti kraštovaizdį bei reguliuoti žmogaus ir gamtos sambūvio intensyvumą.

Probleminis klausimas: Kokia yra rekreacijos ir ją supančios aplinkos esmė, kokie
pagrindiniai veiksniai daro įtaką rekreacijos aplinkai formuoti?
Tikslai. Atskleisti rekreacijos ir jos aplinkos esmę teoriniu aspektu.
Objektas: rekreacijos ir jos aplinkos esmė.
Uždaviniai:
1. Apibrėžti rekreacijos ir aplinkos suvokimą.
2. Pristatyti rekreacinės aplinkos skirstinius.
Metodai: mokslinės literatūros analizė ir interpretavimas.
Rezultatas
Rekreacija - tai laikas, praleistas užsiimant mėgstama veikla, su ketinimu pailsėti.
Tai pertrauka nuo monotonijos bei nukrypimas nuo kasdienybės, kada yra atsitraukiama
nuo kasdieniško gyvenimo stiliaus ir pasineriama į įdomesnę veiklą (Santa & San, 2009).
Taip pat rekreaciją galima apibrėžti, kaip veiklą, kuri padeda numalšinti stresą. Ši veikla
gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, lauko sportas ar išvykos (Bruton et al., 2012). Šinkūnienė (2005) pabrėžia, kad rekreacijos tikslas ir yra aktyvus žmogaus sveikatos atgaivinimas, jėgų ir darbingumo atgavimas bei teigiamos emocinės dvasinės būsenos formavimas.
Taigi galima teigti, kad rekreacija - tai procesas, kuriame dalyvauja žmogus, atitrūkdamas nuo savo kasdienybės, norintis aktyviai ar pasyviai praleisti laisvalaikį, užsiimdamas savo mėgstama veikla, kurios metu atgaunamos fizinės ir dvasinės jėgos.
Kadangi atskleidėme rekreacijos sampratą, išsiaiškinome, jog žmogaus jėgų atgavimo procesui reikalinga rekreacinė aplinka: kas ji? kokia? Anot Blaževičiaus (2006), rekreacinė aplinka yra vienas iš gyvenamosios aplinkos nematerialiųjų išteklių, lemiančių
gyvenimo kokybę. Šiandien rekreacinės aplinkos kokybė turi ne tik psichologinę-emocinę
reikšmę, bet yra ir ekonominė kategorija rinkos ekonomikos sistemoje. Ekonominiu požiūriu – tai turizmo industrijos pagrindas ir vienas iš žemės kainą lemiančių veiksnių.
Norint išsiaiškinti ir suprasti, kokia yra rekreacinė aplinka, ji pateikiama per skirstinius (žr. 1 lentelė).
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1 lentelė. Rekreacinės aplinkos skirstiniai (Sudaryta autorės)
Table 1. Allotment of recreational environment (created by the author)
Šaltinis
Source

Rekreacinės aplinkos skirstiniai
Allotment of recreational environment

Gurskienė, V., Ivavičiūtė, G. (2008); Gerikienė, V.,
I.
Malakauskienė, R. (2013); Ignalinos rajono turizmo
plėtros galimybių studija (2013); Veteikis, D. (2012);
Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose
schemos parengimas (2006); Šinkūnienė, J. R. (2005).
II.

Skirstinys/ Allotment:
natūrali/ natural
nenatūrali (žmogaus sukurta) / artificial (man-made)

III.

Skirstinys/ Allotment:
mikroaplinka/micro-environment
makroaplinka/ macro-environment

Vitkienė, E. (2008a); Marcinkevičiūtė, K., Krikštaponytė, I. (2013); Buzytė, V. (2013).

Vilkienė, D. (2008); Vitkienė, E. (2008b); Pranulis,
V. ir kt. (2008).

Skirstinys/ Allotment:
gamtinė/ natural
technogeninė/ technogenic
socialinė/ social

Žvelgiant į 1 lentelę matyti, kad yra pateikiamos skirtingos rekreacinės aplinkos,
kurios sugrupuotos į trys skirstinius. Pirmasis rekreacinės aplinkos skirstinys pateikiamas
per gamtinę, technogeninę ir socialinę aplinką. Antrame skirstinyje pateikiama natūrali ir
nenatūrali (žmogaus sukurta) aplinka. Paskutinis, trečiasis skirstinys į rekreacinę aplinką,
žvelgia per mikro ir makroaplinką. Interpretuojami rekreacinių aplinkų skirstiniai yra nevienodi, tačiau tam tikros aplinkos, kurios yra pateiktos visuose skirstiniuose turi tapatumą, jų apibūdinimai ir reikšmės yra panašios, tai atsiskleis detaliau analizuojant aplinkas.
Pirmasis rekreacinės aplinkos skirstinys pateikiamas 1 paveiksle.
Gamtinė/Natural
Rekreacinė aplinka
Recreational environment

Technogeninė/Technogeninc
Socialinė/Social

1 pav. Rekreacinė aplinka (Sudaryta autorės, pagal Gurskienė, V., Ivavičiūtė, G.,
2008; Gerikienė, V., Malakauskienė, R., 2013; Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių
studija, 2013; Veteikis, D., 2012; Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schemos parengimas, 2006; Šinkūnienė, J. R., 2005)
Fig.1. Recreational environment (developed by the author in accordance with
Gurskienė, V., Ivavičiūtė, G., 2008; Gerikienė, V., Malakauskienė, R., 2013; Tourism development feasibility study in Ignalina district, 2013; Veteikis, D., 2012; The scheme of Nevėžis river recreation within the boundaries of Panevezys town, 2006; Šinkūnienė, J.R.,
2005)
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Iš 1 pav. matome, kad yra išskiriama gamtinė, technogeninė ir socialinė aplinka.
Šios aplinkos lemia vietos patrauklumą bei jos pritaikymą rekreacijai (Gurskienė ir Ivavičiūtė, 2008).
Gamtinė aplinka, pasak Gerikienės ir Malakauskienės (2013), tai vieta, kurioje vyrauja natūralios gamtos elementų visuma: klimatas, atmosfera, vandenys, reljefas, augalija
bei gyvūnija.
Gamtinė aplinka paprastai įvardijama, kaip gamtiniai rekreaciniai ištekliai, kurie
turi gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybes, kurios yra tinkamos žmonių visaverčiam
fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Svarbiausius gamtinius rekreacinius išteklius
sudaro: miškai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos pritaikyti žmonių poilsiui ir
pramogoms, gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai bei gamtos parkai (Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių studija, 2013).
Šiame skirstinyje pateikiama ir technogeninė aplinka, kurią sudaro žmogaus ranka
sukurti įrenginiai, kurie dalyvauja žmogiškosios rekreacijos ir kelionių procese. Technogeniniai kraštovaizdžio elementai turi masę, tai objektiniai kraštovaizdžio elementai, naujadarai, patenkantys į kraštovaizdžio sistemos medžiagų, energijos ir informacijos apytaką
dėl žmogaus techninės veiklos (Veteikis, 2012). Technogenine mase galima laikyti: sunkiuosius metalus ir kitus žmogui pavojingus cheminius elementus (Nevėžio upės rekreacijos Panevėžio miesto ribose schemos parengimas, 2006).
Rekreacinei aplinkai priskiriama ir socialinė aplinka, kuri grindžiama socialiniais
santykiais, atsirandančiais tarp žmonių ar jų grupių. Pasak Šinkūnienės (2005), rekreacinė
socialinė aplinka susiformuoja žmogui vykdant ir organizuojant rekreacinę veiklą. Socialinę aplinką sudaro: sociodemografiniai veiksniai (žmonių amžius, tauta); aplinkos saugumas (ekologija); subkultūriniai dariniai (tam tikras gyvenimo stilius, kuriam formuojamos
skirtingos paslaugos); teisiniai veiksniai; svetingumas (Ignalinos rajono turizmo plėtros
galimybių studija, 2013).
Taigi galima teigti, kad gamtinė, technogeninė ir socialinė rekreacinė aplinka - tai
aplinka, į kurią įeina gamtiniai ištekliai, žmogaus sukurti įrenginiai, kurie yra pritaikyti
rekreacijai bei socialiniai santykiai tarp žmonių, kurie vystosi rekreacinės veiklos metu.
Visos šios aplinkos įeina į visumą, lemiančią vietos patrauklumą, pritaikytą rekreacijai.
Antrasis rekreacinės aplinkos skirstinys pateikiamas 2 paveiksle.
Natūrali / Natural
Rekreacinė aplinka
Recreational environment
Nenatūrali (žmogaus sukurta)/
Artificial (man-made)
2 pav. Rekreacinė aplinka (Sudaryta autorės, pagal Vitkienė, E., 2008a; Marcinkevičiūtė, K., Krikštaponytė, I., 2013; Buzytė, V., 2013)
Fig.2. Recreational environment (developed by the author, according to Vitkiene,
E., 2008a; Marcinkevičiūtė, K., Krikštaponytė I. 2013; Buzyte, V., 2013)
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Iš 2 pav. matome, kad pateikiamos dvi aplinkos, būdingos rekreacijai. Atsižvelgiant į žmogaus individualią vidinę biologinę bei darbo aplinkos (fizinę, psichologinę,
socialinę, kultūrinę) yra būtinos ir tam tikros rekreacijos sąlygos, tam tikri rekreacijos ištekliai, tai yra natūrali gamtos ar žmogaus sukurta rekreacijai aplinka, kurios ir yra pateikiamos šiame paveiksle (Vitkienė, 2008a).
Natūrali žmogaus rekreacinė aplinka, pasak Marcinkevičiūtės ir Krikštaponytės
(2013), yra gamtinė, natūrali vieta, kuri atitinka tikrovę tam tikrame kontinente, valstybėje,
jos teritorijoje, tinkanti rekreacijai. Šiai natūraliai rekreacijos aplinką priskiriama: šalies,
krašto kraštovaizdis, kalnai, ežerai, upės, jūra ar vandenynas, paplūdimiai, išskirtinio grožio vietovės, tokios kaip kriokliai, kanjonai, kopos, gamtinės ir klimatinės sąlygos.
Nenatūrali (žmogaus sukurta) rekreacinė aplinka - tai tikslingai suprojektuota, suplanuota ar pritaikyta žmogaus rekreacijai aplinka. Šiai aplinkai priskiriama: istoriniai
miestai, kurortai, kaimo gyvenamosios vietos, įvairios architektūrinės priemonės, parkai,
įvairių civilizacijų architektūra, įvairaus pobūdžio ir paskirties parkai, pramogų centrai
(Buzytė, 2013).
Taigi galima teigti, kad natūrali ir nenatūrali rekreacinė aplinka - tai aplinka, kuriai
priskiriama natūrali gamtinė aplinka, kuri yra nepaliesta žmogaus ir aplinka, kuri yra sudaryta žmogaus rekreaciniams poreikiams patenkinti.
Trečiasis rekreacinės aplinkos skirstinys pateikiamas 3 paveiksle.

Rekreacinė aplinka
Recreational environment

Mikroaplinka/
Micro-environment
Makroaplinka /
Macro-environment

3 pav. Rekreacinė aplinka (Sudaryta autorės, pagal Vilkienė, D., 2008; Vitkienė,
E., 2008b; Pranulis, V. ir kt., 2008)
Fig.3. Recreational environment (developed by the author, in accordance with
Vilkienė, D., 2008; Vitkienė, E., 2008b; Pranulis, V. et al., 2008)
Iš 3 pav. matome, kad pateikiamos taip pat dvi aplinkos: mikroaplinka ir makroaplinka. Šios aplinkos skiriasi tuo, kad žmogus rekreacinės mikroaplinkos elementams gali
daryti tiesioginę įtaką, o makroaplinkos elementams tiesioginės įtakos daryti negali, jis gali
tik prie jų prisitaikyti (Pranulis ir kt., 2008).
Mikroaplinka rekreacijoje gali būti suprantama kaip: darbo vieta, formalios grupės
(specialiai sudaromos), neformalios grupės (susidaro nespecialiai, iš pagarbos ir psichologinio darnumo), reikšmingų žmonių grupės (šeima). Žmogaus rekreacijos mikrosistemos
lygio aplinkas sudaro mažos, arčiausiai žmogaus esančios aplinkos erdvės, kurios gali daryti tiesioginę įtaka žmogaus rekreacijos procesui (Vitkienė, 2008b).
Makroaplinkos bruožai rekreacijos procese – tai bendroji aplinka, kuri pasireiškia
netiesiogiai rekreacijos procesui įtakos turinčiais ekologiniais, gamtiniais, visuomenės išsilavinimo, demografiniais, socialiniais, ekonominiais, technologiniais, politiniais,
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teisiniais bruožais. (Vilkienė, 2008). Pasak Vitkienės (2008b), makrosistemos aplinką
sudaro mikrosistemos lygio rekreacijos aplinkų, infrastruktūros, išteklių visuma.
Taigi galima teigti, kad mikro ir makro rekreacinė aplinka - tai vidinė ir išorinė aplinka, susidariusi aplink žmogų. Mikroaplinką sudaro arčiausiai žmogaus esančios aplinkos
erdvės, kaip šeima ar formalios ir neformalios grupės, kurios gali daryti tiesioginę įtaką
rekreacijos procesui. Makroaplinka gali būti traktuojama, kaip nutolusi aplinka, kuri daro
netiesioginę įtaką žmogaus rekreacijos procesui, kuri pasireiškia per politinius, teisinius ir
kitus bruožus.
Išvados
1. Rekreacija - tai procesas, kuriame dalyvauja žmogus, atitrūkdamas nuo savo
kasdienybės, norintis aktyviai ar pasyviai praleisti laisvalaikį, užsiimdamas savo mėgstama
veikla, kurios metu atgaunamos fizinės ir dvasinės jėgos.
2. Šiam procesui reikalinga rekreacinė aplinka, kurią sudaro: gamtinė, technogeninė ir socialinė aplinka - tai aplinkos, į kurias įeina gamtiniai ištekliai, žmogaus sukurti
įrenginiai, kurie yra pritaikyti rekreacijai bei socialiniai santykiai tarp žmonių, kurie vystosi rekreacinės veiklos metu. Taip pat natūrali ir nenatūrali aplinka, kuriai priskiriama natūrali gamtinė aplinka, kuri yra nepaliesta žmogaus ir aplinka, kuri yra sudaryta žmogaus
rekreaciniams poreikiams patenkinti.
3. Mikroaplinka ir makroaplinka taip pat priskiriamos rekreacinei aplinkai, kurią
sudaro aplinka, esanti arčiausiai žmogaus ir galinti daryti tiesioginę įtaką rekreacijos procesui bei aplinka, kuri yra nutolusi nuo žmogaus ir daro netiesioginę įtaką rekreacijos procesui. Visose šiose aplinkose žmogus organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su poilsiu.
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Danguolė Gustaitė, Biruta Švagždienė
Recreation and its environmental essence (theoretical context)
Summary
This paper analyzes the recreational environment, it also analyzes the perception
of recreation and the surrounding environment, environmental awareness. The article also
analyzes environmental distribution: natural, technogenic and social recreational environment, an environment which includes natural resources, man-made devices that are suitable for recreational and social relations between people who are developing a recreational
activity; natural and non-natural recreational environment, an environment which includes
natural environment which is untouched by humans, and the environment which is made
up for human, recreational needs; micro and macro recreational environment, internal and
external environment formed around a man.
Keywords: environment, recreation,the distribution of environment surrounding.

REKREACIJOS IR JOS APLINKOS ESMĖ (TEORINIS KONTEKSTAS)
RECREATION AND ITS ENVIRONMENTAL ESSENCE (THEORETICAL CONTEXT)

23

SVEIKATINIMO TURIZMAS: AR PARTAUKLUS JAUNIMUI?
Lauryna Jankūnaitė, Dana Rimkevičienė
Lietuvos sporto universitetas
Šis straipsnis analizuoja sveikatinimo turizmo sąvokų interpretacijas. Straipsnio
tema yra aktuali tuo, kad vystant Lietuvoje sveikatinimo turizmą, plečiant vartotojų skaičių
ir sudarant sąlygas paslaugomis naudotis įvairaus amžiaus klientams svarbu identifikuoti
problemas, kurios trukdo jaunimui naudotis sveikatinimo turizmo siūlomomis paslaugomis.
Raktažodžiai: sveikatinimo turizmas, sveikatinimas, jaunimas.
Įvadas
Aktualumas. Nors šiandieninėje visuomenėje vis dažniau kalbama apie žmogaus
sveikatos gerinimą, sveikos gyvensenos, kaip veiksnio, lemiančio žmogaus sveikatos būklę, propagavimą, tyrimai rodo, kad paskutiniu metu mažėja mūsų visuomenės, o ypač jaunimo gyvensenos kokybės rodikliai (Jankauskienė. D, 2011). Vienu iš patrauklių sveikatos
gerinimo ir priežiūros būdų galėtų būti sveikatinimo turizmas – šiuo metu sparčiausiai pasaulyje besivystanti turizmo rūšis.
Sveikatinimo turizmas Lietuvoje pradėjo vystytis tik po šalies įstojimo į Europos
Sąjungą, todėl ši turizmo rūšis yra dar labai jauna ir turi nemažai vystymosi problemų.
Sveikatinimo turizmo vystymo galimybėmis domėjosi M. K. Smith, L. Puczko, B. Kaderli
ir A. Kaderli, R. M. Lagiewski, L. Paškevičius, L. Paulauskienė, G. Baukutė, J. Beniušytė ir kiti. Jie tyrinėjo sveikatinimo turizmo vartotojų poreikius, jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, išskyrė plėtrą skatinančius veiksnius. Moksliniuose tyrimuose pateikiamas sveikatinimo paslaugomis naudojusiųjų turistų amžius rodo, kad dažniausiai vartotojai yra 30 - 65 metų. Nors sveikatos problemų turi ir jauni 20-30 metų žmonės, sveikatinimo turizmo paslaugomis jie naudojasi retai. Tyrimų apie tai, kodėl jaunimo socialinėje
aplinkoje nėra populiarus sveikatinimo turizmas neaptikta. Straipsnio tema yra aktuali tuo,
kad vystant Lietuvoje sveikatinimo turizmą, plečiant vartotojų skaičių ir sudarant sąlygas
paslaugomis naudotis įvairaus amžiaus klientams svarbu identifikuoti problemas, kurios
trukdo jaunimui naudotis sveikatinimo turizmo siūlomomis paslaugomis.
Probleminis klausimas – kokios problemos trukdo jaunimui aktyviau naudotis sveikatinimo turizmo teikiamomis paslaugomis?
Objektas – sveikatinimo turizmo vystymo problemos jaunimo socialinėje aplinkoje.
Straipsnio tikslas
Įvertinti sveikatinimo turizmą išskiriant vystymo problemas jaunimo socialinėje
aplinkoje.
Uždaviniai
1. Atskleisti sveikatinimo turizmo teorinę sampratą ir pristatyti sveikatinimo turizmo plėtros veiksnius ir problemas.
2. Charakterizuoti jaunimą, kaip sveikatinimo turizmo vartotoją.
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3. Išryškinti sveikatinimo turizmo vystymo problemas ir išanalizuoti sveikatinimo turizmo situaciją jaunimo socialinėje aplinkoje.
Tyrimo metodai
Mokslinės literatūros šaltinių analizė. Kiekybinis tyrimo būdas - anketinė apklausa.
Statistinė analizė.
Sveikatinimo turizmo teorinė samprata
Sveikatinimo turizmas puoselėja senas tradicijas. Kelionės sveikatinimo tikslais
buvo vykdomos dar Antikos laikais. Anot J. Connell (2011), pirmieji rašytiniai šaltiniai
apie sveikatinimo turizmą pasirodė beveik prieš 2000 metų. Juos paliko keliautojai, kurie
greičiausiai buvo piligrimai ir keliavo aplink Viduržemio jūrą, lankydamiesi Epidaure ar
Peloponese, miestuose, žinomuose, kaip pirčių ir sveikatos šaltinių vieta. Garsus filosofas
ir „medicinos tėvas“ Hipokratas apie 1700 m. pr. Kr. taip pat tvirtino, kad vanduo yra pats
geriausias gydytojas, todėl labai vertino galimybę naudoti natūralius gydomuosius šaltinius, pirtis kaip sveikatinimo priemonę (Smith and Puczko, 2009). Gydomuosius mineralinio vandens šaltinius sveikatai atgauti ir profilaktiškai, kaip natūralią grožio ir sveiko kūno
palaikymo priemonę naudojo ir Senovės romėnai bei indai. Į palankaus sveikatai klimato
vietas vykdavo ne tik sergantieji, bet ir tie, kam svarbu buvo stiprinti savo sveikatą ir puoselėti grožį. Bėgant laikui keitėsi tik vietovės, kuriose žmonės gydėsi ir ilsėjosi, bet žmonių
sveikatinimo poreikiai liko tie patys, o sveikatos (angl. health) turizmas, kaip viena iš turizmo rūšių, išpopuliarėjo visame pasaulyje.

1 pav. Sveikatos turizmo klasifikacija (sudaryta, remiantis Paulauskiene, 2012)
Fig. 1. Classification of health tourism (developed in accordance with Paulauskiene, 2012)
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Iš 1 paveikslo matome, kad sveikatos turizmas skirstomas į dvi rūšis: sveikatinimo
ir sveikatingumo. Sveikatinimo turizmas gali būti apibrėžiamas, kaip sveikatos atgavimobūtinybė, o sveikatingumo turizmas – tai paslaugų paketas, skirtas užkirsti kelią sveikatos
sutrikimams.
Sveikatos turizmas turi dvi sąvokas – sveikatinimą ir sveikatingumą. Sveikatinimo
veikla - tai asmens sveikatos priežiūra, farmacinė ar reabilitacinė veikla, kurią vykdo įstaigos, turinčios sveikatos priežiūros specialistus, o jų veiklą reglamentuoja Sveikatos ministerija. Sveikatinimo turizmas integruoja sveikatos priežiūros ir turizmo sektorių produktus į
vertę kuriančią visumą. Lietuvoje sveikatinimo turizmas yra dar labai jauna turizmo rūšis,
todėl ją vystant susiduriama su įvairiomis problemomis.
Sveikatinimo turizmo plėtros veiksniai ir problemos
Europos Sąjungos šalyse sunkiau būtų įvardinti pirmaujančias sveikatinimo turizmo
srityje šalis, bet tarp populiarių šios paslaugos teikėjų minimos Vengrija, Lenkija, Bulgarija, turinčios druskos gydyklas ar žinomus terminius šaltinius (Saukienė, 2008). Anot R. M.
Lagiewski (2008), šalis turi didesnę galimybę pritraukti turistus, kai ji pasižymi teikiamų
medicinos paslaugų kokybe, t. y. turi aukštos kvalifikacijos specialistus, siūlo platų paslaugų spektrą už priimtinesnę kainą bei yra palankioje geografinėje padėtyje. Sveikatinimo
turizmo plėtrai įtakos turi įvairūs veiksniai. C. Lee ir M. Spisto (2007) išskiria septynis
veiksnius, kurie lemia sveikatinimo turizmo vystymąsi ir populiarėjimą:

2 pav. Sveikatos turizmo plėtros veiksniai (sudaryta autorės, remiantis Lee ir Spisto, 2007)
Fig. 2. Health tourism development factors (compiled by the author according to
Lee and Spisto, 2007)
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Tokie veiksniai kaip: klimato sąlygos, geografinė vieta ir gamtos ištekliai yra įvardijami, kaip pagrindiniai požymiai vystant sveikatinimo turizmą. Klientai mieliau renkasi tas
turizmo vietas, kurios nėra veikiamos permainingų orų, kur klimatas yra šiltas ir pastovus.
Nemažiau svarbus veiksnys sveikatinimo turizmo paslaugų plėtrai yra gamtos ištekliai
(terminiai ar mineralinio vandens šaltiniai, druskos ir kiti ištekliai). Anot C. Lee ir M. Spisto (2007), toks veiksnys, kaip pažanga svarbus ieškant investicijų ir tokiu būdu plečiant
sveikatinimo paslaugų spektrą. Kalbant apie tarptautinę sveikatinimo paslaugų plėtrą negalima pamiršti internetinių išteklių svarbos. Būtent dėl jų sveikatinimo turizmo paslaugas
teikiančios įmonės gali didinti savo žinomumą, o internetinėje erdvėje pateikiami klientų
įvertinimai padeda reklamuoti sveikatinimo centrų veiklą ir pristatyti teikiamų paslaugų
kokybę. Kalbant apie paslaugų kokybės ir kainos santykį pastebima, kad ne vienoje naujojoje Europos Sąjungos šalyje, tarp jų ir Lietuvoje, sveikatinimo paslaugų kainos yra žemesnės negu kitose Europos valstybėse, o gydytojų kvalifikacija yra labai aukšta, nes šie
gydytojai stažuojasi ir nuolat kelia savo kvalifikaciją išsivysčiusių valstybių gydymo įstaigose (Labanauskas, 2012).
Sveikatinimo turizmo plėtrai įtakos turi septyni pagrindiniai veiksniai: patraukli geografinė padėtis, europiniai medicinos standartai, aukšta specialistų kvalifikacija, įvairiakalbis medicinos personalas, asmeninis dėmesys ir aukštas aptarnavimo lygis, prieinamos
paslaugų kainos lyginant su kitomis šalimis. Sveikatinimo turizmo plėtrą riboja: sveikatinimo turizmo įvaizdžio nebuvimas, nepakankamai pritaikytas valstybinis sveikatos priežiūros sektorius bei menkai išvystytas privatus sektorius, į sveikatinimo turizmą orientuotų
vadybinių bei administracinių specialybių stoka, esamos teisinės bazės barjerai, infrastruktūros ir aptarnavimo kokybės trūkumas, naujų medicinos paslaugų teikimo apribojimai,
sanatorinių/kurortinių paslaugų apmokėjimo iš privalomojo socialinio draudimo fondo
netaikymas.
Tyrimo rezultatai
Siekiant įvertinti sveikatinimo turizmą, išskiriant vystymo problemas jaunimo socialinėje aplinkoje buvo atliekamas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Pasirinktas
kiekybinis tyrimo metodas – anketavimas leidžia per trumpą laiką gauti duomenis iš tikslinės grupės ir juos išanalizuoti. Kiekybinis tyrimas struktūrizuotas, suplanuotas ir jis, anot
K. Kardelio (2002), tinka patikrinti teorines prielaidas, nustatyti svarbiausius veiksnius.
Tiriamieji. Tyrimui atlikti pasirinkti LSU sporto industrijų programos studentai,
kurių amžiaus vidurkis 22 metai, būtent šis amžius B. H. Lemme yra apibrėžiamas, kaip
jaunimo amžius. Iš viso buvo apklausti 89 studentai. Šios specialybės studentai pasirinkti
tikslingai, nes dauguma jų ateityje dirbs turizmo srityje ir jiems aktualu identifikuoti sveikatinimo turizmo vystymo problemas.
Tyrimo imtis. Respondentų imtis apskaičiuota pagal V. I. Paniotto formulę (Kardelis, 2002):
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n – imties dydis
Δ² – paklaida (5 proc.)
N – visumos vienetų skaičius
Buvo išsiaiškinta, kad LSU I - IV kursuose mokosi 120 verslo ir vadybos
specialybės studentų. Taigi pagal V. I. Paniotto formulę apskaičiuojamas tyrimo imties
dydis:
n = 1/(0,05x0,05 +1/120) = 93
1. Apskaičiavus imtį pagal nustatytus kriterijus, reikalingų respondentų skaičius

yra 93.
2. Pateikiant sveikatinimo turizmo vystymo problemų jaunimo socialinėje aplin-

koje tyrimo rezultatus, respondentų teigimu, sveikatinimo turizmas pagal populiarumą
užima ketvirtą vietą. Šiuo metu jaunimas dažniau renkasi poilsinį ir pramoginį, sportinį ar
pažintinį turizmą. Gauti tyrimo rezultatai patvirtina Lietuvos turizmo apžvalgoje (2012)
pateiktas išvadas, kad dažniausiai jaunimo kelionių tikslas – laisvalaikio praleidimas, o
sveikatinimo turizmas nėra labai populiarus jaunimo socialinėje aplinkoje. LSU sporto
industrijų specialybės studentai teisingai įvardija sveikatinimo turizmo kelionių tikslą –
išsitirti, atgauto ir sustiprinti sveikatą. Tik labai nedidelė dalis studentų abejojo, kad sveikatinimo turizmo kelionių pasiūloje galima rasti ir plastinės chirurgijos bei odontologijos
paslaugas. Tai rodo, kad sveikatinimo turizmas, kaip nauja turizmo rūšis, Lietuvoje pristatoma per mažai.
3. Respondentai mano, kad sveikatinimo paslaugų pasiūlymus dažniausiai pristato
įstaigos, teikiančios sveikatinimo paslaugas. Tai, jog beveik vienodai apklaustųjų mano,
kad informaciją apie pasiūlymus galima rasti kelionių organizatorių tinklapiuose ir tiek pat
yra abejojančių ar manančių, kad sveikatinimo turizmo paslaugų nepristato kelionių organizatoriai, rodo, jog studentai daro prielaidą, kad kelionių organizatoriai turėtų tai daryti,
bet ar tai daro, negali patvirtinti. Pasidomėjus keleto kelionių organizatorių („Guliverio
kelionės“, „Grūda“, „Novaturas“) tinklapiuose pateiktais pasiūlymais, paaiškėjo, kad informacijos apie sveikatinimo turizmo pasiūlymus juose nėra. Tai patvirtina tą faktą, kad
sveikatinimo įstaigos ir kelionių organizatoriai per mažai bendradarbiauja, populiarindami
sveikatinimo turizmą. Būtent šią priežastį, kaip vieną iš sveikatinimo turizmo vystymo
problemų, įvardija ir G. Baukutė (2012). Daugiau nei pusė respondentų taip pat mano, kad
informacijos apie šios turizmo šakos paslaugas yra per mažai.
Tyrime apie Lietuvos kurortų vartotojų poreikius K. Rinkevičiūtė (2010) teigė, kad
Lietuvoje SPA paslaugos nėra populiarios tarp jaunimo, bet jos populiaresnės už kitas
sveikatinimo paslaugas. Respondentai, kurie naudojosi sveikatinimo paslaugomis, patvirtino, kad daugiausiai rinkosi gydomąsias vandens ar SPA procedūras, taip pat kai kurie respondentai išbandė kineziterapijos ir mineralinio vandens procedūras. 9 proc. respondentų
niekada nėra naudojęsi sveikatinimo paslaugomis. Tai patvirtina, kad sveikatinimo turizmo
paslaugomis jaunimas naudojasi neaktyviai.
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Atliekant tyrimą paaiškėjo, ką studentai galvoja apie sveikatinimo turizmo plėtros
galimybes Lietuvoje. Respondentai pritaria A. Matulo (2012) išsakytai minčiai, jog Lietuvoje yra puikios sąlygos vystyti šią turizmo šaką, tačiau buvo ir tokių (13 proc.), kurie atsakė, kad jų visai nedomina sveikatos turizmo plėtros galimybės.
L. Paškevičius (2012) teigė, kad patrauklumą vystant sveikatinimo turizmą užtikrina patogi geografinė padėtis, europiniai kokybės standartai ir prieinamos paslaugų kainos
lyginant su kitų ES šalių sveikatinimo paslaugų kainomis. Galima daryti prielaidą, kad tai
galioja užsienio turistams, bet negalioja vietiniams turistams, o ypač jaunimui. Atlikus
tyrimą, paaiškėjo, kad būtent per didelės paslaugų kainos trukdo jaunimui naudotis sveikatinimo turizmo paslaugomis. Jaunimas, kaip pagrindinę priežastį įvardija ne tik dideles
paslaugų kainas, bet ir tai, kad labai mažai paslaugų yra apmokamos iš privalomojo socialinio draudimo fondo. Taigi tyrimo rezultatai patvirtina B. Kaderli ir A. Kaderli (2012)
nuomonę, kad sveikatinimo turizmo vystymąsi labiausiai skatina paslaugų prieinamumas
finansine prasme. Tik labai nedidelė dalis jaunų žmonių mano, kad nepatrauklūs turistiniai
objektai galėtų būti priežastimi jaunimui nesinaudoti sveikatinimo turizmo teikiamomis
paslaugomis.
Taip pat respondentai teigia, kad sveikatinimo turizmas dar nėra labai populiari turizmo rūšis, ypač jaunimo socialinėje aplinkoje, o informacijos apie sveikatinimo turizmą
yra pateikiama per mažai. Tai patvirtina faktą, kad per mažai dėmesio yra skiriama šios
srities populiarinimui, yra mažai informacijos apie paslaugas, neefektyvi rinkodara. Respondentai abejojo arba nepritarė M. Smith (2014) nuomonei, kad jaunimas turi mažiau
sveikatos problemų, todėl jie mažiau domisi sveikatinimo turizmo paslaugomis. Tik nedidelė dalis apklaustųjų manė, kad geresnė jaunimo fizinė būklė gali būti įvardijama, kaip
priežastis, stabdanti sveikatinimo turizmo vystymą jaunimo socialinėje aplinkoje.
Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunimo nuomone sveikatinimo turizmą skatintų tokie veiksniai, kaip mažesnės paslaugų kainos arba lankstesnė nuolaidų sistema (93 proc.),
platesnis sveikatos turizmo paslaugų pristatymas vartotojui (92 proc.), ką savo tyrimuose
išskyrė ir L. Paškevičius (2012), teigdamas, jog klientus pritrauktų tarpvalstybiniu lygiu
vykdomas šalies, patrauklios medicinos turizmui, įvaizdžio kūrimas. Taip pat nemažiau
svarbūs veiksniai – galimybė už sveikatinimo paslaugas mokėti iš privalomojo socialinio
draudimo fondo (90 proc.) bei platesnė sveikatinimo ir turizmo paslaugų įvairovė (89
proc.).
Kaip buvo minėta anksčiau, jaunimas yra aktyvus ir mėgstantis keliauti bei išmėginti naujoves. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad esant tinkamoms sąlygoms ir turėdamas visas galimybes jaunimas pasinaudotų ir tomis sveikatinimo paslaugomis, kurių nėra išmėgines. Pusė apklaustųjų naudotųsi grožio chirurgijos procedūromis, 89 proc. - odontologijos
paslaugomis ir 78 proc. kreiptųsi dėl ligų diagnozavimo. Beveik visi respondentai pasinaudotų gydomosiomis SPA bei kitomis sveikatos gerinimo paslaugomis, kurias teikia
sveikatinimo įstaigos. Tyrimo rezultatai parodė, kad kalbėdamiapie sveikatinimo turizmo
vystymo prioritetus, sporto industrijų specialybės studentai pritaria B. Kaderli ir A. Kaderli
(2012) išsakytai nuomonei, jog paslaugų kokybė, jų prieinamumas finansine prasme ir
palanki turizmui aplinka yra prioritetiniai veiksniai vystant sveikatinimo turizmą.
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Išvados
1. Sveikatinimo turizmas – tai turizmo rūšis, kurios pagrindinis tikslas yra žmonių
keliavimas į kitas šalis ar šalies viduje siekiant padidinti holistiniu požiūriu subalansuotą
fizinį, dvasinį ir socialinį sveikatos potencialą, gaunant sveikatinimo, sveikatingumo ir
turizmo paslaugų. Sveikatinimo turizmas gali būti apibrėžiamas, kaip sveikatos atstatymo
būtinybė, šios turizmo srities klientas - sveikatos problemų turintis ir gydymo ar sveikatos
atgavimo reikalaujantis turistas. Sveikatinimo turizmo plėtrai įtakos turi septyni pagrindiniai veiksniai: patraukli geografinė padėtis ir klimatas, europinė medicinos paslaugų kokybė ir prieinamos paslaugų kainos, gamtiniai ištekliai, pažangos veiksniai, internetiniai ištekliai, paslaugos prieinamumas. Sveikatinimo turizmo plėtrą riboja: sveikatinimo turizmo
įvaizdžio nebuvimas, į sveikatinimo turizmą orientuotų vadybinių bei administracinių specialybių trūkumas, esamos teisinės bazės barjerai, naujų medicinos paslaugų teikimo apribojimai, nepakankamas kurortinių paslaugų apmokėjimo iš privalomojo socialinio draudimo fondo taikymas.
2. Jaunimas suprantamas, kaip visuomenės narių grupė, apimanti asmenybės formavimosi bei perėjimo prie savarankiško gyvenimo visuomenėje laikotarpį gyvenančius
asmenis, turinčius nuo 14 iki 35 metų. Dauguma tokio amžiaus žmonių mėgsta naujoves,
lengvai randa informaciją internete, supranta sveikatinimo naudą ir nevengia išmėginti
aktyvias turizmo rūšis.
3. Didžiausios sveikatinimo turizmo vystymo socialinėje jaunimo aplinkoje problemos - per didelės paslaugų kainos ir informacijos apie teikiamas šios turizmo rūšies
paslaugas trūkumas. 20-30 metų jaunimas dažniausiai studijuoja ar tik siekia karjeros, todėl neturi pakankamų finansinių galimybių naudotis sveikatinimo įstaigų teikiamais pasiūlymais. Apie įvairias naujoves šio amžiaus žmonės dažniausiai sužino internete, kur sveikatinimo turizmo paslaugų pristatymo beveik nėra, nes kelionių organizatoriai ir sveikatinimo įstaigos bendradarbiauja per mažai. Jaunimas aktyviau naudotųsi sveikatinimo turizmo paslaugomis, jei būtų įstatymiškai įtvirtintos nuostatos dėl didesnio sveikatinimo paslaugų apmokėjimo iš privalomojo socialinio draudimo fondo arba sveikatinimo įstaigos
taikytų lankstesnes nuolaidų sistemas, nes paslaugų kokybė ir turistinių objektų pasiūla
juos tenkina. Būtent todėl ši turizmo rūšis nėra populiari jaunimo socialinėje aplinkoje.
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Lauryna Jankūnaitė, Dana Rimkevičienė
Health tourism: is it attractive to young people?
Summary
This paper analyses health promotion tourism. Students of LSU sport industries
program claim that health tourism is not popular in the youth environment. Health tourism
development in Lithuania is evaluated positively, but they identify the main problems hindering the development of health tourism. Almost all of the students identify high price of
services as a key problem. Among the mentioned problems are these: only a small part of
the service covered by the health insurance fund, the promotion industry is paid too little
attention, ineffective marketing.
Keywords: health (medical) tourism, problems of development, youth.
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ANÁLISIS Y REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO AL NUEVO LIBRO DE YERBAS DE
CÁCERES DE 1909
Antonio Silva
Universidad de Extremadura
El presente trabajo consiste en analizar y reflexionar de manera crítica el “Nuevo
Libro de Yerbas de Cáceres” publicado en julio de 1909 y que según recoge de manera
textual “contiene la descripción de todas las dehesas sitas en su término, con expresión
detallada de sus dueños y la participación que á cada uno le corresponde, con otros datos
útiles á propietarios, ganaderos y labradores,” elaborado por D. Alfredo Villegas y
prólogo de D. Daniel Berjano.
Introducción
El presente trabajo consiste en analizar y reflexionar de manera crítica el “Nuevo
Libro de Yerbas de Cáceres” publicado en julio de 1909 y que según recoge de manera
textual “contiene la descripción de todas las dehesas sitas en su término, con expresión
detallada de sus dueños y la participación que á cada uno le corresponde, con otros datos
útiles á propietarios, ganaderos y labradores1,” elaborado por D. Alfredo Villegas2 y
prólogo de D. Daniel Berjano3.
En concreto, me centraré en comentar el prólogo, de indudable interés jurídico, que
recoge una combinación de la tradición e influencia romanista con las costumbres y tradiciones locales a la vez que deja abierta la evolución de las diferentes figuras tratadas. Resultan muy ilustrativas las descripciones realizadas a veces, de forma pormenorizada, de
instituciones y situaciones jurídicas como la propiedad, el concepto y caracteres de la Dehesa, el condominio o la indivisión, el arrendamiento, la división entresuelo y vuelo, el
aprovechamiento de los montes por el ganado, la enfiteusis, aparcería, etc.
En una futura publicación, analizaré la situación jurídica actual de la dehesa tomando como referencia la legislación europea, nacional y regional (con referencia a
Extremadura), sobre la Dehesa4 con las correspondientes actualizaciones que son deenor1

Según reconoce el propio autor en las advertencias previas, los datos recogidos en el libro alcanzan hasta el 30 de Junio
de 1909 inclusive, comprometiéndose a publicar, anualmente, un Apéndice con las modificaciones que haya sufrido la propiedad. Por otra parte, deja constancia de que la fanega provincial está formada por un cuadrado de ochenta varas de lado
equivalente a 44,72 áreas, y la de marco real ó de Burgos de 196 varas ó 24 estadales de lado, equivalente a 64,40 áreas.
2
Administrador de la Excma. Señora Duquesa de Fernán-Núñez, en la provincia de Cáceres.
3
Abogado del Ilustre Colegio y Registrador de la Propiedad de Cáceres.
4
Ley sobre la Dehesa en Extremadura (publicada en BOE núm. 174 de 22 de julio de 1986). Junto a esta importante ley,
se recogen otras disposiciones o informes que afectan a la dehesa y a su entorno social y económico tanto a nivel Europeo
(Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 sobre conservación de las aves silvestres; Directiva 92/43/CEE del
Consejo de 21 de mayo de 1992 sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; Reglamento CE
1782/2003 del Consejo de 19 de septiembre de 2003 sobre ayuda directa de la política agrícola común; Reglamento CE
1783/2003 del Consejo de 19 de septiembre de 2003 sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola; Reglamento CE 1698/2005 del Consejo de septiembre de 2005 sobre ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural; Decisión CE 144/2006 sobre directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural -período de programación 2007 a 2013-; Decisión CE 61/2009 de 19 de enero de 2009 , por la que
se modifica la Decisión CE 144/2006; etc), estatal (Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre sobre indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas; Real Decreto 4/2001, de 12 de enero sobre ayudas a la utilización de
métodos de producción agraria compatibles con la conservación del medio ambiente; Real Decreto 6/2001, de 12 de enero
sobre forestación de tierra agrícolas; Real Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre sobre ayuda comunitarios a la agricultura
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me interés en cuanto a su impacto y consecuencias en las relaciones jurídicas, económicas,
sociales, medio ambientales, etc.
Para llevar a cabo este primer análisis en primer lugar reproduciré, textualmente, el
contenido del prólogo en su integridad y, en segundo lugar realizaré los comentarios de
fondo recogiendo, en las correspondientes notas a pie, los errores detectados en el desarrollo y crítica correspondiente del texto. A continuación reproduzco literalmente lo expuesto
en el Libro de Yerbas que se compone de la estructura siguiente: prólogo, doctrina, aprovechamiento de los montes de Extremadura y fomento de su plantío y corolario.
Prólogo al nuevo libro de yerbas
La empresa de publicar, en pleno siglo XX, un nuevo Libro de Yerbas, será quizá
calificado de verdadero anacronismo por aquellos que imbuidos en la doctrina clásica romana, soberana hasta ahora den nuestras escuelas, y dando al utendi et abutendi5 del Digesto errónea traducción, consideran el derecho de propiedad como algo absoluto6 e intangible, como cosa en que la autoridad dominical reina exclusiva, sin intromisiones ni condicionalidades extrañas, holgando, por tanto, toda indicación que no sea la del exclusivo
dueño; pero para los que atentos a la realidad y a las enseñanzas históricas creen que el
derecho es solo amparo y régimen de lo que sustantivamente constituye el obrar humano, y
que, por consiguiente, es este contenido el que ha de determinar aquel, la publicación del
Libro de Yerbas, es de indudable utilidad, ya que la índole de la propiedad territorial en
esta comarca, sustrayéndose al intenso vivir de todas las actividades en los tiempos actuales, no ha tenido variación sensible en su secular existencia y permanece casi en el mismo
estado que acusa el Fuero, conservando aún abundantes restos y reliquias de las antiguas
Comunidades de la tierra, que la hacen por esto solo, digna de especial atención y estudio.
Saben bien todos los que se dedican al cultivo del campo, en este término, que la
extensa área que ocupa, se la puede considerar formada por tres círculos concéntricos cuyo
eje es la ciudad, de los que el menor y el más inmediato lo constituyen las huertas, huertos,
molinos y alcacéres o alcázares, como los denominan los viejos documentos, de los que
tomo su actual nombre, la antigua Colonia Norba-Cesarina, que circundan sus muros y
arrabales; síguele a éste, con un radio aproximado de tres kilómetros, el que integran las
haceras o tierras de labor que a su vez están contenidas y limitadas por las dehesas que
ocupan el último y más extenso círculo.

para la campaña 2005/2006, y a la ganadería para el año 2005; Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre sobre subvenciones
públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales; Libro Verde sobre la Dehesa de junio de 2010;
Informe del Senado sobre el Estudio y Protección del Ecosistema de la Dehesa, publicado el 23 de noviembre de 2010) y
regional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Decreto 36/2002, de 16 de abril sobre ayudas para el
fomento de la forestación de tierras agrícolas; Decreto 24/2003, de 11 de marzo sobre ayudas a la utilización de medios de
producción agropecuaria compatibles con el medio ambiente; Decreto 83/2004, de 1 de junio sobre ayudas en el marco de la
gestión sostenible de los montes; Decreto 182/2004, de 30 de noviembre sobre ayudas para la mejora de infraestructura en
fincas rústicas de propiedad municipal o comunal y dehesas boyales). En la página web oficial de la Unión Europea pueden
encontrarse disposiciones recientes y normativa actualizada (http://europa.eu/documentation/legislation/index_es.htm).
5
D. 7.5.5.1; D. 7.8.1.1.; D. 7.8.2.
6
D. 8.6.14.1.
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Conservan unas y otras propiedades, como antes indicábamos, su prístina
condición legal; las primeras, comúnmente cercadas, son de la exclusiva propiedad de sus
dueños; las segundas cuyo nombre se deriva de haza, se siembran por sus propietarios, por
año y vez, según costumbre, pero una vez levantadas las gavillas de las mieses vienen siendo sus pastos y rastrojeras de aprovechamiento común por los vecinos de esta ciudad, de
cuya servidumbre en todo caso, aun cuando nosotros la creemos ya extinguida después de
la publicación de las Reales Órdenes de 11 de febrero de 1836, 3 de enero de 1841 y 13 de
febrero de 1856, aclaratorias del Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813,
restablecido por la ley de 23 de noviembre de 1836, por no tener su origen en título singular de adquisición de carácter civil y sí solo sus antiguos usos y costumbres, se pueden
liberar según el artículo 602 del vigente Código civil con solo cercarlas con tapia o seto.
El último y más extenso círculo lo ocupan en su totalidad las fincas conocidas con
el nombre genérico de Dehesas; y como de estas es de las que exclusivamente se ocupa
este libro, a ellas y a su situación jurídica y consuetudinaria actual debemos concretar estos
apuntamientos.
Llámanse Dehesas, como su etimología indica, defesa, defendida, a las porciones
de terreno, en su origen dedicadas generalmente a pastos, otorgadas para el exclusivo disfrute de su dueño, sin intervención ninguna de los demás vecinos7.
En el libro conocido vulgarmente como Privilegios y Fueros de Cáceres, recopilados de los existentes en su Archivo Municipal por el señor Ulloa y Golfín, según opinión
común, hay algunos que pueden servirnos para demostrar, a la par que el origen histórico
de esta después de salvar de la concesión los montes y las aguas y las cañadas aforadas por
donde suelen entrar y salir los ganados de fuera parte, se ordena se respete el coto de dicha
Dehesa, que estaba entre Cáceres y Sierra de Fuentes, defendiendo firmemente que ninguno no sea osado de les entrar en la dicha defesa á labrar, ni cortar ni á pazer, ni á
bueyes é sus ganados, señalándoles las lindes del terreno concedido para que lo disfrutaran, salvo los montes y las aguas y las cañadas aforadas por ó suelen entrar y salir ganados de fuera parte.

En las décadas siguientes a la conquista leonesa (1229) cuando comenzaron a formarse los adehesamientos reales que
tenían por finalidad la defensa (defesa) de las cabañas ganaderas pertenecientes al Concejo y sus pastos para salvaguardarlas
de las incursiones de los rebaños mesteños que bajaban del reino de León. Esta facultad de acotamiento recogida en los
Fueros fue posibilitando la creación de cortijos o incipientes caseríos cuando el aprovechamiento agro-ganadero creciente por
las repoblaciones permitió el asentamiento en estos pequeños núcleos que corrieron suerte diversa, muchas veces efímera. El
término de Cáceres era muy extenso, y se hacía necesaria la creación de estos poblados, seguramente aprovechando en ocasiones antiguos asentamientos romanos y árabes (J. A. ZULUETA, La tierra de Cáceres. Estudio geográfico. Madrid,
C.S.I.C., 1977, pág. 80). El origen histórico de las dehesas y su objeto en la tierra de Cáceres están bien recogidos en los
escritos de Ulloa (P. ULLOA, Fueros y Privilegios de Cáceres. Sin lugar ni fecha); como ejemplo citaremos el que nos
ofrece BERJANO (pasaje tomado de su introducción al Libro de Yerbas de Alfredo Villegas de 1909) sobre el «Repartimiento de tierras en Alguixuela», que hizieron á los de Cáceres los omes del Rey don Alfonso el Sabio, nombrados para ello, Era
de 1316 años (1278) y en el que se dice que el Rey mandó que se diesen a los de Cáceres defesas en que pudiesen traer sus
bueyes é sus ganados. También se refiere FLORIANO a este episodio (A. C. FLORIANO, Cáceres ante la Historia. El
problema medieval de la propiedad de la tierra, Badajoz, 1949. Reedición: «La Villa de Cáceres», I. C. El Brocense, Cáceres, 1987, pág. 119) describiendo los linderos de esta dehesa, que eran: «partiendo con don Gonzalo y sus heredamientos
(¿Zamarrillas?) (sic.), a la cumbre que parte con la Zafra (que es dehesa de Concejo), a partir con los de Aldea de Pedro
Cervero (La Cervera); de allí a la Alçaza, descendiendo hasta el Salor, y el Salor arriba a buscar el mojón primero». Vid.,
A. CALLEJO, Un enclave cacereño olvidado: el arrabal de Zamarillas, Revista de Alcántara, nº 53-54.
7
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Es el otro la Carta del Rey, don Alonso el Onceno dada en Madrid á 17 de febrero de la
era de 1375, que es el año de 1337, en que se confirma otra de su padre el Rey don Fernando IV dada en Sevilla á 8 de Junio de la era de 1341, que es el año de 1303, en que
mandó das dehesa en término de Cáceres a María García, vecina de dicha villa, y en ella,después de salvar de la concesión los montes y las aguas y las cañadas aforadas por donde suelen entrar y salir los ganados de fuera parte, se ordena se respete el coto de dicha
Dehesa, que estaba entre Cáceres y Sierra de Fuentes, defendiendo firmemente que ninguno no sea osado de les entrar en la dicha defesa á labrar, ni cortar ni á pazer, ni á cazar,
ni á pastar, ni á correr las sus colmenas, ni sus ganados de la dicha defesa, ni debe poner
embargo en parte della contra su voluntad, como se podía hacer por derecho vecinal en
todas las tierras no adehesadas, otorgándosela á dicha María García para que pudiera criar
sus bueyes y sus ganados.
Todo un libro8 de la Novísima Recopilación ó sea el XXV del Libro VII, cuyo
epígrafe es De Las Dehesas Y Pastos, y que contiene XIX Capítulos, se ha podido formar
con las Leyes y Pragmáticas de los Reyes de Castilla, desde don Juan II hasta don Carlos
IV referentes á esta materia; y en estas disposiciones y en los documentos antes citados
encontramos también el origen histórico del estado actual jurídico que constituye casi especialidad de esta comarca9, de la división y separación de la propiedad en suelo y vuelo,
tan opuesta a la doctrina romanista, que considera extensiva y unificada la acción del propietario, usque ad sidera (o ad coelum) et usque ad ínferos (o ad profundum), en que se
informa el art. 350 del Código civil10 y sus similares Códigos modernos.
Dos son, pues, los caracteres históricos de las dehesas cacereñas: su unidad que
excluye su parcelación o división material, porque de lo contrario carecería de objeto, y la
dedicación al pastoreo ó producción de yerbas, hasta el punto de que para romperlas ó dedicarlas á la labor, se necesitaba licencia Real hasta la publicación del famoso Decreto de
las Cortes de Cádiz de 1813, ya citado, y que fue obra, por cierto, de los Diputados
extremeños, que mal traduciendo por errónea confusión de los derechos vecinales con los
feudales, como panacea para los males del agro regional, la Ley de la Asamblea Constituyente francesa de 28 de Septiembre, 6 Octubre 1791, destruyeron lo que realmente era amparo de labradores pobres y pejugaleros11.

Aquí, el autor por error escribe Libro debiendo decir Título.
Existe también en Asturias y Galicia y ya la conocieron los romanos con el nombre de árboles sueltos, arbers epars del
derecho consuetudinario francés.
10
Como expone el autor, el citado artículo sólo recoge el derecho del propietario sobre la superficie o suelo y subsuelo del
terreno bajo su dominio pero no así del vuelo; si bien la jurisprudencia, (recogiendo la doctrina romana con las limitaciones
lógicas desde su primitivo origen y concepto ya que el poder del propietario, según hoy, se extiende hasta donde llegue su
interés), extiende el derecho sobre el vuelo entendido éste como una parte del derecho de propiedad (STS de 9 de julio de
1988) y la sentencia de 11 de noviembre de 1919 recogía que del artículo 350 se deduce que el propietario del suelo lo es
también del vuelo. También puede entenderse, incluso como un derecho real que recae sobre cosa ajena (STS de 24 de diciembre de 1991). En conclusión, el derecho de propiedad se extiende al vuelo y si éste está desgajado del anterior, el vuelo
queda configurado como derecho real inscribible en el Registro de la Propiedad.
11
Ya en la antigua Roma, parece ser que la propiedad individual de la tierra se constituyó pronto sobre el origen público
del ager romanus debido a la concesión, a favor de los particulares, de tal terreno, por el propio Estado. De ello dan testimonio Dionisio de Halicarnaso (Historia Antigua de Roma, I.7), Varrón (De rustica, I.10), Ciceron (De Republica, II.14) y
Plinio (Historia natural, XVIII.2-7). Para los dos primeros autores, Rómulo dividió el territorio de Roma entre las treinta
curias y, después, bajo Numa Pompilio, en virtud de un nuevo reparto, se concedió a cada jefe de familia una parte igual, de
dos fanegas o jugera (unas cincuenta áreas –si bien hay quien determina que el término iugum o iugerum se corresponde con
una extensión de 25 áreas aproximadamente- ya en el siglo XX en los datos recogidos en el libro de yerbas de 1909, donde
consta el heredamiento, de 2.500 fanegas, dividido en dos partes), lo suficiente para establecer una casa habitación y un
jardín. Este lote se llamó heredium.
8
9
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De esas particularidades se ha originado el estado que por tácito consentimiento de
los condominios, en lo que á la indivisión se refiere, subsiste y del cual nace la necesidad
de este Libro.
Antes de entrar á detallar la naturaleza jurídica de esta indivisión, hemos de hacer
constar que bajo el nombre genérico de Dehesas, vienen comprendiéndose no sólo las que
real y verdaderamente merecen este calificativo específico, sino también las conocidas con
los nombres de Heredamientos12 y Dehesijos, cuya mayor parte se han transformado y hoy
constituyen, al amparo de la nueva Legislación, verdaderas dehesas ó fincas redondas, pero
que en sus primitivos tiempos distaban mucho de serlo.
Son los heredamientos13 verdaderos términos de antiguas Aldeas o Caseríos, formados por diversos Asientos de labor, que por razón de ser sus dueños partícipes en los
aprovechamientos comunes, recibieron este nombre. Dentro de cada Heredamiento poseía
cada heredero, ó asiento, con dominio absoluto, como el vecino de la villa su casa y sus
huertos, la Casa y dependencias de labor, establos y parajes, con más su exido ó campo
para entrar y salir, llamado también expresivamente patinadero; tenía derecho de siembra
cada tres años, siendo común para todos los herederos el pastaje, de las diversas suertes de
tierra, verdaderas haceras situadas en cada una de las tres Hojas, cuyo conjunto se denominaba Baldío del Heredamiento, y derecho á a provechar como Dehesa boyal, con sus
yuntas, que tenía de antemano señaladas y guardaban proporción con la extensión de las
suertes que poseía para la siembra, en el Prado, que era la porción al efecto señalada para
esto y en la cual no podía hacerse ningún otro aprovechamiento. Cuando la tierra en que
estaba situada la Casa, ó sea el ejido, tenía cierta extensión, recibía el nombre de Dehesijo,
diminutivo de Dehesa.
Los Heredamientos, cuyos asientos llegaron á refundirse en una sola persona, se
equipararon por el común sentir á las primitivas Dehesas, sobre todo en lo que á los Prados
y Dehesijos se refiere, dividiéndose como estas en maravedises y cornados, y las demás,
siguiendo esta evolución consideráronse también como poseídos en condominio,

Cuyo origen lo encontramos, según LAPIEZA, en la tradición romana que atribuye a Rómulo el haber distribuído entre
los patres lotes de media hectárea (heredium) que debieron de haber consistido en un pequeño huerto rodeando la casa familiar y que fueron transmisibles a los herederos. LAPIEZA, A.E.-DI PIETRO, A. Manual de Derecho Romano, 5ª edición,
Buenos Aires, 1999, p. 201.
13
Los repartimientos de tierras que se hicieron en zonas más alejadas de la villa cacereña, con la misma obligación colonizadora, recibieron el nombre de heredamientos, por existir varios partícipes o herederos, cada uno con su asiento de labor,
casa y demás dependencias como establos y pajares, siendo la característica de las tierras agrupadas en estas suertes el contar,
por tanto, con un pequeño núcleo habitado que, a pesar de no llegar a tener término propiamente dicho, consiguieron a veces
reunir una cierta población como en el caso de Zamarrillas. El heredamiento, por consiguiente, suele encontrarse como contorno de antiguos caseríos o aldeas, y existen ejemplos cercanos, como el heredamiento de la Aldihuela o el de Corchuela.
Con este nombre se conoció siempre el que nos ocupa en este trabajo: heredamiento de Zamarrillas. Este término ha servido
también para catalogar los núcleos de población por su tamaño. Los heredamiento-aldeas no tendrían gobierno local, a diferencia de las aldeas (M. D. GARCÍA, Organización económica y social del Concejo de Cáceres en la Baja Edad Media, I. C.
El Brocense, Cáceres 1990, pág. 38). La tendencia al adehesamiento no solo por parte del Concejo sino también por herederos particulares propició poco a poco trasvases de propiedad, cesiones y arrendamientos lucrativos que hicieron perder el
primitivo fin protector de la dehesa. Las oligarquías urbanas de la Villa o familias de influencia territorial van apareciendo
como dueños de estos heredamientos ya en los siglos XV y XVI (MAYORALGO, HOLGUÍN, PORCALLO, ULLOA,
PAREDES, CÁCERES, etc.) (M. D. GARCÍA, Organización económica., op. cit., pág. 114). En este sentido pueden advertirse a mediados del XVI elevadas tasas de contratos de compraventa en las tierras de pan llevar (alcaceres y hazeras) en la
tierra de Cáceres en general, registrándose también en Zamarrillas 10 transacciones entre 1540-49 y 1560-69 (J. L. PEREIRA, Cáceres y su tierra en el siglo XVI. Economía y sociedad, I. C. El Brocense. Cáceres, 1990, pág. 133). Vid., A. CALLEJO, Un enclave cacereño. cit.
12
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señalándose su participación alícuota del mismo modo, pero conservando el dominio separado de cada suerte, que estando mezcladas con los demás, dan en la práctica para su aprovechamiento lugar á múltiples razonamientos y reclamaciones, que pudieran los dueños
con buena voluntad y con ventaja mútua evitar, según más adelante hemos de indicar.
Dos son, por tanto, los puntos importantes á tratar en este sitio, á saber: 1º,
Régimen y gobierno de la Comunidad de bienes que integra la proindivisión; y 2º. Relaciones jurídicas de los dominios del suelo y vuelo, en aquellos casos en que son diferentes
los dueños de uno y otro.
I
Mucho se ha discutido por los autores acerca de la verdadera naturaleza del ente
jurídico que engendra la co-propiedad, siendo la doctrina más admitida la de que se constituye entre los copropietarios una verdadera sociedad particular, y conforme á este criterio
nuestro Código civil en el título III del libro 2º, asienta como principios cardinales en esta
materia, de una parte, en lo que se refiere a los derechos dominicales, que llamaremos de
abutendi, ó sea de libre disposición ó enagenación, la voluntad exclusiva de cada partícipe
sobre su cuota parte, que puede vender, hipotecar, etcétera, sin intervención de los demás14;
y de otra, en la que al ius utendi se contrae, el acuerdo de los más en la cantidad es ley para
todos; sin más limitación en cuanto al primer derecho que el de quedar circunscrita la
enagenación á la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad (artículo
399 del Código civil), y en cuanto al segundo que el acuerdo mayor no sea gravosamente
perjudicial á los interesados en la cosa común (art. 398 del Código civil).
Real y verdaderamente estas disposiciones, que son por cierto las más completas y
sistematizadas de nuestros Cuerpos legales, en nada contrarían y modifican lo que por uso
y costumbre inmemorial, que tiene todos los caracteres de verdadero derecho consuetudinario, venía observándose en esta ciudad, costumbre que tiene además el apoyo que le
presta la ley 2ª, título 7º, Libro VI del Fuero Viejo de Castilla, que tratando del arrendamiento del molino de varios, establecía que Los omes que an molinos en uno deven allogar
los molinos á el que mas ovier en ellos é quando los quisiere allogar debe decir á los otros
erederos quanto dan por ellos, si fueren en el logar, é en guisa que los puedan fallar, é si
los otros erederos, ó alguno de ellos dijier que dará mas por renta por ellos, aquel que a y
mas, en los molinos develos allogar á aquel que mas da por ellos15.
Con arreglo al uso cacereño, el mayor condominio, que no es precisamente el que
posee cuando menos la mitad más algo de la Comunidad, ó sea la mayoría absoluta, sino el
que tiene más participación en la finca que cualquier otro de los condóminos, administra la
finca entera16, arrendándola como cree más conveniente al interés común, pero antes de

14

D. 10.2.1 pr; D. 10.3.28; D.13.6.5.15.
En realidad el autor confunde la cita ya que tal disposición no se encuentra en el título y libro que cita sino en el título 6º
y Libro IV.
16
Si en el derecho romano, originariamente, la apropiación de los bienes que se encontraban en estas situaciones correspondía de forma individual a cada condómino según su cuota y sólo se requería el permiso de los demás para actuaciones que
supusieran innovaciones o alteraciones graves, en la época justinianea se pasa a la administración de la copropiedad basada
en un régimen de mayoría de cuotas que fue variando hasta la actualidad.
15
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cerrar el trato con el arrendatario, pone en conocimiento de los demás condominios residentes en la localidad y en la de los ausentes, si en ella tienen administrador que reciba la
notificación, los pactos y condiciones del contrato proyectado, quienes si lo impugnan por
parecerles baja la renta, quedan obligados a abonar la renta que aleguen debe valer, teniendo, caso contrario, que prestar su conformidad con el contrato que se les comunica.
Es particularidad, que merece constar aquí, que el arrendatario, tiene la obligación
de abonar la renta en los plazos señalados, que suelen ser en fin de Marzo para los pastos
(25, día de la Virgen), y en fin de septiembre para las labores (29, día de San Miguel), entregando á cada condómino la prorrata que le corresponde, siendo de su cuenta el hacer el
reparto, para lo cual toma los datos necesarios del Libro de Yerbas, que para este fin fueron
principalmente creados por los Contadores de Yerbas, que eran antes los encargados en los
casos de duda ó litigio de formar los repartimientos.
Publicado el Código civil, cuyo artículo 398 dispone que para la administración y
mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los
partícipes, surgió la duda de si este acuerdo debía ser tomado en junta general de
condóminos debidamente convocada ó bastaba que se pusieran de acuerdo entre sí los que
representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad.
Los que sostienen la primera opinión, y entre ellos, en dictámenes escritos que
conocimos, se encuentran Letrados tan prestigiosos como don Nicolás Salmerón y Alonso
y don Antonio Maura y Montaner, alegan no sólo el general sentido jurídico de que todos
los acuerdos de cualquier comunidad, en todos los órdenes, tanto del Derecho público
como del privado, deben ser tomados en congregación ó junta, pues no se concibe la
existencia de una mayoría en un acuerdo cualquiera si á ella y concurrente con ella no
existe una minoría, sino también preceptos terminantes contenidos en el artículo 406 del
citado Código.
Dispone este artículo que serán aplicables á la división entre los partícipes de la
Comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia, y como en el derecho
adjetivo esta división de herencia, tiene señalado su procedimiento especial, en el juicio de
abintestato ó en el de testamentaría, en los que, según los artículos 1.917, 1.031 7 1097 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, los acuerdos de los copartícipes, se han de tomar en
comparecencia, debidamente convocada, es obvio que a este caso debe hacerse lo mismo
con arreglo á dicho artículo 406, máxime cuando es principio jurídico que donde hay la
misma razón de derecho debe haber la misma disposición legal.
Los que opinan en sentido contrario, sostienen que reunida por sí la mayoría de,
que es lo que exige la Ley, huelga el contar con la minoría, ya que ésta no ha de modificar
el acuerdo o convenio de aquella, quedándole como le queda á salvo el derecho único que
le otorga el artículo 398, de acudir al Juez si el acuerdo fuere gravoso, para que provea lo
que corresponda, incluso nombrar Administrador.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de Julio de 1902, se ha declarado
partidario de esta solución (aun cuando nosotros confiamos en que mejor visto se
rectificará como lo ha hecho otras veces, dando base más ética á sus fallos), fundándose en
que no está prevista la celebración de la junta en el Código civil.
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Otra cuestión surgió de más importancia aún por referirse á la extensión de las
facultades administrativas y del mejor disfrute de la finca por la mayoría de los
condóminos.
La publicación de la Ley Hipotecaria, dando al contrato de arrendamiento, aquella
intensidad que de consumo reclamaban la economía política ó agraria y la equidad y de
acuerdo con la tradicional doctrina que conceptuaba al arriendo como venta de uso,
convirtió el derecho del arrendatario, que era meramente personal en real, mediante la
inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad, otorgándole aquella fijeza necesaria
para garantir la duración de la explotación de la cosa, que es el principal objeto del
arrendamiento y que ha de dar base firme á su vez, al crédito agrícola que con sus
múltiples formas viene á ser el verdadero taumaturgo rural.
Desde entonces son inscribibles los arrendamientos de bienes inmuebles por un
periodo que exceda de seis años, ó los en que se hayan anticipado las rentas de tres ó más
años, ó cuando sin tener ninguna de estas condiciones hubiera convenio expreso de las
partes para que se inscriban; y, sin embargo, es tanta la apatía ó el recelo de novedades,
basado quizá en mezquino temor á los gastos que esto puede ocasionar, insignificantes en
cuanto se trata de los grandes intereses que juegan en los arrendamientos de las Dehesas,
que puede decirse que apenas nadie utiliza este ventajoso derecho; como es raro, á pesar de
su elevada cuantía, el contrato de arrendamiento en que se cumpla también el precepto del
artículo 1.280 del Código civil, que exige para su eficacia, que consten en documento
público.
En los pocos casos que se han dado, hubo por lo menos dos: uno en que el mayor
condómino (tenía 4/5 de la Dehesa) y otro en que los distintos partícipes arrendadores
(reunían 596 ½ m.s de los mil en que se considera dividida la finca) otorgaron
arrendamientos inscribibles, que presentados en los Registros de la Propiedad respectivos,
fueron denegados por considerarlos constituciones de verdaderos derechos reales, que sólo
pueden ser válidos, según el artículo 397 del Código civil con el consentimiento unánime
de todos los condóminos.
Interpuestos sendos recursos gubernativos, resolvió el 1º la Dirección General de
los Registros en 28 de Diciembre de 1882 (Gaceta de 1 de Marzo de 1883), declarando que
siendo la constitución de un verdadero derecho real la de arrendamiento inscribible, no
eran extensivas las facultades que el art. 398 concede á su otorgamiento. En el 2º y por
resolución de 26 de Abril de 1907 (Gaceta de 22 de Mayo), se declaró, rectificando la
jurisprudencia anterior, que podían contratar arrendamientos inscribibles la mayoría de los
condóminos sin necesidad de que á su acuerdo preceda la reunión en junta de todos los
partícipes.
Felizmente para la debida solución de esta antinomia, los interesados en el segundo
caso, llevaron la cuestión a los tribunales, y seguida por todos sus trámites, el Tribunal
Supremo, en sentencia núm. 394 de 1º de Junio de este año 17, confirmatoria de otra de esta
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audiencia territorial, falló en el sentido de no ser lícito el contrato, estableciendo la
doctrina siguiente:
Doctrina “En la comunidad de bienes, no se hallan facultados los codueños que
representan la mayor suma de intereses para dar en arriendo la cosa común por un plazo
que exceda de seis años, sin la anuencia de todos los partícipes, cuyos derechos
dominicales, expresamente reconocidos por la lay, quedarían restringidos ó anulados por
contratos de larga duración; de igual modo que no pueden verificarlo, según el artículo
1.548 del Código civil el marido respecto á los bienes de su mujer, el padre y tutor
relativamente á los del hijo ó menor y el administrador de bienes no tenga un poder
especial; ya que, el contrato de arrendamiento solo produce obligaciones personales y por
consiguiente no puede considerarse extensivo sin consentimiento de todos los interesados ó
mandato expreso del dueño, á la estipulación de aquellos pactos que alteren su naturaleza,
transformándolo en contrato de enagenación parcial de dominio”.
II
Hemos visto antes que en todas las concesiones de terrenos para Dehesas se
excluía de la concesión los montes y servidumbres pastoriles, y en el mismo libro antes
citado de Privilegios de Cáceres, encontramos un interesante documento que nos va á
expresar cual era el objeto de la reserva de los montes, que ha dado origen á la separación
de dominio entre suelo y el vuelo, de que vamos ahora á ocuparnos especialmente.
Es este la Carta del Rey don Alfonso el Sabio, para que los cotos que pusiese la
villa de Cáceres en la Zafra y Zafrilla sean guardados; dada en Burgos á 22 de Noviembre
de la era de 1318 (año de 1280) y en la que se expresa que el Concejo de Cáceres tenía la
Zafra y Zafrilla por defesas de coger lande (bellota) todos aquellos que la quisieren
coger…é que ponen y sus cotos para que les sean guardadas.
Estos montes, destinados en su principio á la cría y alimentación del ganado de cerda,
fueron más tarde arbitrados como renta de propios por el Concejo, quien los arrendaba
anualmente, hasta la publicación del Real Decreto del Rey don Carlos IV de 28 de Abril de
1793, que es la ley XX del título XXIV, libro 7º de la Novísima Recopilación sobre
Aprovechamiento de los montes de Extremadura, que textual dice así:
Aprovechamiento de los montes de Extremadura y fomento de su plantío.
He resuelto, que quando en los montes de la provincia de Extremadura corresponda ó pertenezca el suelo á particulares, y el arbolado y su fruto á los Propios de los respectivos pueblos, se venda por su justa tasacion el usufructo y propiedad de los arbolados al
dueño ó dueños del suelo, imponiéndose á favor de los Propios en otras fincas las cantidades que resultasen de la venta; y si el dueño del suelo no quisiere comprar el arbolado-,
pueda tomarlo en enfitéusis, y los Propios se lo darán, formando la cuenta ó quota por el
valor que tuviere en venta, y obligándose á pagar al Comun lo que resultase; siendo en uno
y otro caso obligacion y condicion precia, que si el dueño ó el enfiteuta no disfrutase del
monte con ganado propio, ha de ser preferido el vecino, y en su defecto el comunero, en el
disfrute del monte por su justa tasacion; y en el caso de que el dueño ó dueños del suelo no
quieran comprar ni tomar en enfitéusis el arbolado, se arrendarán los
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montes por diez años, haciéndose reconocimiento ántes de principiar el arriendo, y obligando al arrendatario á que limpie, cuide y plante los árboles que se necesitasen, con
intervención de la Justicia y arreglo á la ordenanza de montes, repitiendo el reconocimiento concluido el tiempo del arriendo; pero antes de proceder á venta, enfiteusis ó arriendo,
se ha de separar y reservar un monte de buena calidad y extension, si le hubiere, y si no,
una parte del que haya y se estime competente para aquellos vecinos cuyas piaras no pasen
de doce cabezas, nombrando ellos mismos el guarda que haya de custodiar el referido
monte, 6 la parte que se destinase.
Lo poco que subsistió después de esta Real Cédula, cumplida celosamente con más
provecho de los particulares interesados que procomunal, desapareció con las Leyes desamortizadoras, sin beneficio público, subsistiendo el perjuicio de la separación de los dominios que se intentaba evitar, agravado con la circunstancia de ser los particulares y no los
Concejos los que disfrutan del derecho del arbolado.
Forma parte integrante de este derecho, el denominado derecho de apostar, que en
las enagenaciones procedentes de bienes nacionales se expresa en esta forma:”El arbolado
de la finca tal y el derecho de apostar el que en ella se críe” y que por primera vez aparece
mencionado en documentos legislativos en la Ley recopilada que queda inserta, mandando
que los arrendatarios limpien, cuiden y planten los árboles que se necesitasen.
En la práctica, el dueño del vuelo, además del derecho de apostar18, tiene el de aprovechar la bellota durante la montanera, desde 29 de Septiembre (San Miguel) hasta el 30
de Noviembre (San Andrés) con ganado de cerda, que pastorea en la Dehesa; hace suya la
leña, pudiendo también carbonear en el suelo; puede limpiar y arreglar los árboles en la
época acostumbrada, que suele ser los meses de Diciembre á Febrero, y si entre los árboles
hubiera alcornoques tiene derecho á efectuar la “pela”, que se verifica cada 9 ó 10 años en
los meses de Julio y Agosto; llevando para extraerla los operarios, vehículos y caballerías
necesarias.
Como compensación de los perjuicios que sufren los pastos, tiene á su vez derecho
el dueño del suelo á que el del vuelo le pague lo que se llama Derecho de granillo ó granillera, que se gradúa ser el de la tercera parte del importe de la montanera, capitalizándose
para fijar su valor por el 3 por 100 del de la finca.
Figura este derecho inscripto como verdadera carga de naturaleza real diversas veces en el Registro de la Propiedad; ha sido, además, objeto de transacciones consignadas
en documentos públicos; y á la vista tenemos una curiosa información judicial practicada
en el año 1758, ante el Corregidor de esta villa por Diego González Aragonés, en nombre
de don Alonso Pablo de Ovando, vecino y Regidor perpétuo de esta m. N. V.ª y Juan
García Navarrete, vecino de Ortigosa, hermano del honrado Concejo de la Mesta, en la
que, como posesores de la Dehesa de Cortijos y Zanganillos desde el año 1754 hasta el
1757, ambos inclusive, reclaman los granillos de las bellotas que han debido percibir. En
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dicha información declararon como testigos don Martín Cansado, Guarda mayor de los
montes de esta villa, Vicente Gómez de Solís, Procurador y Francisco Liberal, Guarda juramentado de á caballo, de los montes de la villa, de la que los tres eran vecinos, quienes
manifestaron que eran ciertos los hechos de llevar en arriendo los reclamantes la dehesa los
años expresados y que como tales arrendatarios les toca y pertenece la tercera parte de los
valores que an tenido las Bellotas de dicha dehesa, hechos los desquentos de los rr. Averes
por rrazon de granillos, y en atención del daño y perjuicio que causan en yerbas y suelo
los ganados de zerda que comen dicha bellota en tiempo de montanera en cada un año.
Dada vista al Procurador del Estado común de esta Villa y defensor de los arbitrios de bellotas y seguida la instancia por todos sus trámites, el Corregidor y Capitán de Guerra don
Antonio Zambrana, dictó auto con fecha 20 de Abril de 1759, mandando se abonasen á los
reclamantes por razón de granillo trescientas y treinta dos reales, que son los que deven
aver por la tercera parte del valor de las bellotas, después de deducidos los reales averes y
alcabalas.
Absoluto es el silencio de nuestros Códigos sobre tan interesantes propiedades especiales; y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo solo conocemos dos fallos, que han
resuelto algunas de las dudas suscitadas acerca de la verdadera naturaleza de esta
institución.
Es la más antigua la de 23 de Febrero de 1847, en la que después de reconocer
“que en muchos pueblos hay heredades cuya propiedad se halla dividida, perteneciendo á
unos la del suelo y á otros la del arbolado, sito sobre el mismo”, se resolvió que cuando la
propiedad se halla dividida de esta forma, el dueño del suelo carece de acción para impedir al poseedor del arbolado el aprovechamiento de esta (Colección legislativa, 1847,
número 2).
La segunda, más reciente y procedente de la provincia de Badajoz, es la número
75, de fecha 9 de Marzo de 1893 (Gaceta de 5 de Septiembre) y resuelve que no puede
menos de reputarse como copropietario de cosa común al que tiene el derecho de siembra
y á aquel á quien pertenece el arbolado, ya porque este se halla adherido al terreno y no
puede subsistir separado de él, ya porque los derechos de ambos dueños están relacionados y subordinados de manera que el uno en las operaciones del cultivo no puede hacer
nada que redunde en menoscabo ó detrimento de los árboles, ni es lícito al otro al utilizarse de ellos, impedir, entorpecer ó perjudicar la explotación agrícola del suelo.
Queda, pues, perfectamente determinada la verdadera naturaleza de uno y otro derecho, que son condominios y no servidumbres, como por alguien se sostuvo, por lo que
procede retracto cuando alguno de ellos enagena á un extraño, así como señalado el limite
de acción de cada uno de ellos, de acuerdo con lo que dicta la equidad y el principio
jurídico de que nadie se debe enriquecer torticeramente con perjuicio de otro19.
19

Resulta evidente que, en determinados casos, como se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial de 22 de
marzo de 1994, no cabe entenderse que la usucapión el derecho de vuelo sobre fincas sean actuaciones torticeras en
perjuicios de otros, estimándose que habían concurrido los presupuestos de posesión en concepto de dueño y tiempo,
aplicando la accesio possessionis del artículo 1960,1º, Código civil. Cumpliéndose unos requisitos, se considera la
usucapión, como modo de adquirir el dominio u otro derecho real incluso en el caso de usucapio contra tabulas al que
se puede aplicar la normativa de la usucapión del Código civil por la remisión del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley
Hipotecaria. Uno de ellos es la buena fe, definido en el Código civil en sentido negativo en el artículo 433 y en sentido
positivo en el 1950, entendiéndose por tal la ignorancia del defecto o creencia en que no lo hay y que subsana la
usucapión; viene referida a un "estado de conocimiento" (STS de 16 de abril de 1990 y 5 de marzo de 1991). Asimis-
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Corolario
De lo expuesto se deduce la necesidad de que la evolución hacia el moderno tipo
de propiedad rural se precipite, para evitar los perjuicios que el estado proindivisorio ocasiona, impidiendo toda clase de mejoras y progresos en el cultivo; y en este orden de ideas,
la obra es más de los propios interesados que del Legislador, cuya acción expropiadora,
única medida que podría tomar, ante la ineficacia de las indirectas hoy promulgadas, solo
estaría justificada como recurso extremo ante la rebeldía del extricto derecho á lo que la
razón y la utilidad general demandan.
Esta labor particular está indicada y las permutas entre los que son condóminos á
la vez en varias dehesas, reconcentrando cada uno en una de ellas sus respectivas participaciones, pudiera ser el primer paso, al que deben seguir la venta voluntaria de los que
tienen participaciones insignificantes ó pequeñas, adquiridas para el derecho de tanteo en
los arrendamientos, hoy derogado, y que carecen de objeto, pues si el deseo fuera como
antaño, sucedía, en algunos, el tener una renta segura, tan segura y mayor que antes pueden
hoy disfrutarla con los valores mobiliarios; y si el poseer tierras, éstas en la división habían
de ser tan reducidas, que no tendrían aprovechamiento agrícola. Nosotros iríamos más allá
quizá llegáramos á la venta que, ya autoriza el Código, cuando de la división resultara inservible la finca para el uso agrícola á la que se destina, pero no á petición de parte, sino de
oficio, prohibiendo que se dividan las fincas que se encontrasen en este caso, ni aun por
herencia, debiendo adjudicarse íntegras al condómino que más diere por ellas.
También merece seria consideración por parte de propietarios y colonos, las modificaciones que deben hacer en sus pactos, buscando la armonía de sus intereses, dando larga duración á los contratos para que puedan á su amparo introducirse en los cultivos los
mejoramientos agronómicos sin los que resulta la agricultura ruinosa, y buscando en la
enfiteusis, y en los contratos con los Sindicatos amparo legal al estado de hecho existente
del cultivo por los pequeños pejugaleros, que, como los siervos antiguos de la gleba, van á
buscar en la madre tierra la fuente de su vivir, convirtiéndola de erial en manantial fecundo
de abundancia y bienestar. Los bienes los da Dios para que con ellos le sirvamos, en las
personas de nuestros prójimos, no para nuestros caprichos y abusiones.

mo, expresa la de 12 de junio de 1987 "la existencia de mala fe requiere una declaración expresa de los Tribunales
(STS de 1 de febrero de 1964); ya que la buena fe es cuestión de hecho y de apreciación de la Sala sentenciadora (STS
de 12 de marzo de 1963) y la buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos (STS de 29 de noviembre de 1985) y es compatible con la posible insuficiencia o inexistencia
de justo título, porque, aunque justo título y buena fe son materias de íntima relación, cabe que, por parte del poseedor,
se haya producido un error en la interpretación de los hechos o documentos, excluyente, en principio, del dolo, término
equivalente al de la mala fe y contrario al de buena fe (STS de 10 de julio de 1987). La sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de abril de 1989 precisa que "las posibles deficiencias de los títulos representativos de negocios jurídicos válidos,
son purgados por el transcurso del tiempo en la posesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 1960 del
Código civil y que tiene como fin específico el de la prescripción adquisitiva", aclarando la sentencia del mismo tribunal de 25 de febrero de 1991 que si bien el artículo 1952 entiende por justo título el que legalmente basta para transferir
el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate, aun cuando pudiese existir algún defecto o vicio originario en
el mismo, ello no sería obstáculo para que opere la prescripción adquisitiva, pues para subsanar tales vicios o defectos
existe la prescripción que de otro modo sería una institución inútil (STS de 11 de diciembre 1965, 22 enero 1969 y 7 de
febrero de 1985).
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Non omne quod licet honestum est, no todo lo lícito es honesto, dijeron hace siglos
los jurisconsultos romanos: el derecho, para ser justo, necesita un contenido ético; en conciencia solo podemos ejercitar un derecho en tanto nos proponemos ejercitar un acto bueno; por eso el cumplimiento de los deberes sociales, mejor dicho morales, de los grandes
propietarios, en sus múltiples aspectos, sería seguramente el pararayos que descargara la
tormenta cuyos relámpagos vemos en el horizonte y cuyos truenos, aun cuando lejanos,
perciben nuestros oídos. Lo primero que se impone, hasta por egoísmo es que miremos
nuestras tierras, como si fueran la Gallina de oro de la fábula, sino como fuente de provecho para el dueño y el arrendatario.
Por otra parte es un hecho triste, que exige pronto remedio en bien común, el de
que, teniendo Extremadura harta tierra por laborear, nuestros labriegos emigren á bandadas
en busca de suelos, ya que no más fértiles, más susceptibles de ser adquiridos y explotados.
La enfiteusis y aparcería en sus variadas formas practicadas ya por alguna noble
dama, que figura en este libro, en sus estados cordobeses, y por otra no menos ilustre por
tradicional costumbre en el Norte de esta provincia, serían lazos que anudaran la armonía y
convivencia de pobres y ricos; así como el cultivo por los dueños y la supresión del absentismo, que padecen las ciudades y villas provincianas desde el comienzo del siglo XVII,
predicando con el ejemplo y educando y dirigiendo á sus clientes cuyas necesidades verían
y sentirían de cerca completaría la hermosa obra del retorno á los campos, que ha de ser la
redentora de nuestra anémica patria.
Sursum corda, Levantemos nuestro corazón y marchemos todos á la conquista del
bien sin olvidar nunca á la mujer de Lot, petrificándonos por mirar atrás. Julio de 1909.
Antonio Silva
Analysis of a critical reflection on the "New Book of herbs of Cáceres" 1909
Summary
Abstract: This work tries to analyze and make a critical reflection about the "New
Book of Herbs of Cáceres", published in July 1909, and contains the specific "descriptions
of all pastures in the municipality of Cáceres, with detailed expression of their owners and
participation that corresponds to each one, with useful information to owners, ranchers and
farmers", prepared by Mr. Alfredo Villegas and foreword by D. Daniel Berjano.
Keywords: herbs, reflection, owners, legal regulation.
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Annotation
Unfair competition act is a deed contrary to law or good practice if it jeopardizes or violates interests of another entrepreneur or client. Unfair competition acts include misleading designation of an enterprise, false or deceptive designation of geographical origin of goods or services,
infringement of an enterprise’s confidential information, incitement to termination or nonperformance of an agreement, imitation of products, slandering or unfair touting, impeding access to
the market, bribing a person performing a public function, etc. Deed of unfair competition is defined
in special laws. There is special Law of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition in Poland,
which regulates unfair competition sphere. Several aspects according this law describe competition
violation. First, there must be a connection between violations and the relations of current market.
For example, non-payment of taxes or duties by an entrepreneur, which enables the entrepreneur to
offer lower prices, but not running a business without a concession because this would not be a sufficient prerequisite to regard this act as unfair competition. Second, the acts that infringe good practice include those that collide with principles of ethics, gathered in so-called professional ethics
codes, providing models of certain desirable conduct, suitable for representatives of particular occupations. Morality is not a rule of law, but courts must follow good practise and moral standards.
Third, unfair competition interests are interpreted through the economic interest.
Keywords: unfair competition, legal regulation, economic interest, bribery.

Introduction
In accordance with Art. 3 of the Law of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition , an unfair competition act is a deed contrary to law or good practice if it jeopardizes
or violates interests of another entrepreneur or client. Unfair competition acts are in particular: misleading designation of an enterprise, false or deceptive designation of geographical origin of goods or services, infringement of an enterprise’s confidential information,
incitement to termination or non-performance of an agreement, imitation of products, slandering or unfair touting, impeding access to the market, bribing a person performing a public function, as well as unfair or prohibited advertisement, and organization of a pyramid
sale system (Nowińska, E., Vall, M. 2001).
The object - the legal regulation of unfair competition in Poland.
The purpose - to make the analysis of the legal regulation of unfair competition in
Poland.
The tasks:
To discuss the conception of the unfair competition;
To analyse the inherent characteristics of legal regulation of unfair competition
in Poland;
20
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To look into the problems of making and implementing of legal regulation of
unfair competition in practice.
The method used - the generalization of the scientific literature analysis, systematic and comparative analysis, the analysis of graphical, court orders and legislation, logic analytical method.
The concept and characteristics of the unfair competition in Poland
An unfair competition act is committed when the following prerequisites occur together: an act or omission is connected with economic activity, is contrary to law or good
practice, and jeopardizes or violates interests of another entrepreneur or client.
Firstly, unlawful acts include those which are contrary to norms contained in the
Law on Combating Unfair Competition and when infringement of legal rules, also other
than those enumerated in the Law, gives a competitive advantage to the perpetrator, jeopardizing or violating interests of another entrepreneur or client. Therefore, there must be a
connection between infringement of norms and the current market relations, in order to
talk about unfair competition. Thus, an unfair competition act would be, for example, nonpayment of taxes or duties by an entrepreneur, which enables the entrepreneur to offer
lower prices, but not running a business without a concession because this would not be a
sufficient prerequisite to regard this act as unfair competition.
Secondly, the acts which infringe good practice include those which collide with
principles of ethics, gathered in so-called professional ethics codes, providing models of
certain desirable conduct, suitable for representatives of particular occupations (Tadeusiak
M. 1993). It is noteworthy that these norms differ among various professions and are connected with the character of particular occupations. Moreover, this category includes also
acts which violate moral standards grounded in norms of conduct in economic exchange.
Therefore, any act and omission infringing moral and ethical norms, not aimed at fair
competition but occurring only in economic exchange, can constitute an act of unfair competition. Good practices are not legal norms but standards of conduct, similarly as principles of social interaction. Good practices are moral norms and standards applied in economic activity. Guidelines how to define the notion of good practice should be searched
primarily in the right attitude of entrepreneurs. Most importantly, this must be the attitude
of honesty. It follows that the notion of good practice has not been precisely defined anywhere, which may lead to some practical difficulties. Therefore, the law enforcement bodies, that is courts, are responsible for creating the standards of adjudication concerning
infringement of good practice. Each general clause refers to a judge’s own assessment and
his or her axiological sense, determined by objective and subjective factors, which should
be reflected in the contents of a judicial decision.
Thirdly, there must be a prerequisite of infringement or a threat to an interest of
another entrepreneur or client. The notion of interest should be interpreted as broadly understood economic interest. Whereas an infringement is easily determined because it entails an interference in another subject’s interest, the condition of a threat is difficult to
define, because it pertains to effects of a certain act or omission. These effects are not easy
to describe unambiguously, because they can occur in different dimensions and with
46
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various intensity. Hence, precise definition of the consequences of threats to another entrepreneur’s or client’s interests is highly complicated due to the difficulty in specifying the
threats themselves. Furthermore, such infringements or threats can be caused by an entrepreneur or other subject specified in law, if he or she performs acts which are prohibited in
Art. 3 section 2 in conjunction with Art. 5-17a-17d of the Law on Combating Unfair Competition. Thus, the legislator has not restricted the list of unfair competition acts only to
those enumerated in the Law, owing to the dynamically changing needs of economic exchange, because such a solution would lead to considerable simplifications and misunderstandings.
De lege ferenda, the notion of unfair competition should be clarified in the Polish
legislation in order to eliminate any doubts about legal classification of deeds which are
contrary to law or good practice if they jeopardize or violate other entrepreneur’s or client’s interest.
Legal liability of unfair competition
There is civil and penal liability of unfair competition in Poland by the Law of
16.04.1993 on Combating Unfair Competition. Then there is civil liability an entrepreneur,
whose interest has been violated or threatened, due to an act of unfair competition, may
request the entrepreneur who committed an act of unfair competition, to: cease prohibited
activities; remove the effects of those activities; make a certain public declaration; compensate a loss caused; release unlawfully gained profits; pay an appropriate amount of money for agreed public purposes - if an act of unfair competition was caused by fault. It
should be noted that the above demands (except for some cases) may also be submitted by
an organisation, whose statutory purpose is protection of entrepreneurs’ interests. The burden of proof of the veracity of marking or information placed on products or their packing
or of statements contained in the advertising shall fall upon the person accused of the act of
unfair competition connected with misleading. In connection with this the requests pertaining the acts of unfair competition shall expire with the lapse of three years. The course of
the expiry shall be initiated separately for each infringement.
The Law of 16.04.1993 on Combating Unfair Competition introduces criminal liability for committing some of acts of unfair competition provided for in this act. Every
person, who contrary to her obligation towards the entrepreneur discloses to another person
or uses in her own economic activity information which is a business secrecy, shall be liable to the fine, probation or imprisonment up to 2 years, provided it is to the significant detriment of the entrepreneur. The same sanctions shall apply to the person, who having
acquired illegally the business secrecy, discloses it to another person or uses in her own
economic activity. Every person, who by way of technical means of reproduction shall
copy external image of a product or releases such product for free circulation creating the
possibility to mislead customers as to the producer or product identity, thus significantly
damaging the entrepreneur, shall be liable to the fine, custody or imprisonment up to 2
years. Whoever organises a system of pyramid sales or manages such a system is subject to
imprisonment for between 6 months and 8 years. So, committing one of these offences (or
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misconducts) described in this act is made subject to a penalty or a fine, restriction of
freedom and even imprisonment (up to eight years). Prosecution of offences (or misconducts) provided for in the Act on unfair competition is initiated upon a motion (request) of
a harmed person, and in the case of misdemeanors – upon a request of the injured.
Illegal act influence to unfair competition
Art. 3 section 1 has a character of a general clause and unfair competition acts are
enumerated in Art. 3 section 2 in conjunction with Art. 5-17a-17d of the Law on Combating Unfair Competition. The general clause fulfils both the corrective function, because it
refuses protection when there are no grounds for qualifying a given deed as an unfair competition act, and the supplementary function which provides a possibility to classify as unfair competition acts also other deeds apart from the ones enumerated in the Law.
Art. 3 section 2 of the Law on Combating Unfair Competition mentions bribery of
a person performing a public function as one of unfair competition acts (Kępiński M., J.
Szwaja 2010). In accordance with the Law of 06.06.1997 – the Criminal Code21, a person
performing a public function is: a public official, a member of local government bodies, a
person employed in a organisational unit dealing with public funds, unless he or she only
renders services, as well other person whose rights and duties are specified or endorsed by
a legal act or an international agreement binding in Poland (Art. 115 § 19 of the Criminal
Code). In order to classify a deed as an unfair competition act, three prerequisites must be
fulfilled together. Firstly, an act or omission must be undertaken in the course of economic
activity, secondly the act is contrary to law or good practice, thirdly an act or omission
jeopardizes or violates interests of another entrepreneur or client. (Dzienis P, Filipowski W.
2001). Unlawful acts include those which violate provisions of the Law on Combating
Unfair Competition, do not prevent and do not combat unfair competition acts (Kurczewski J., Łaciak B..2000). An act of good practice conforms to generally accepted norms
and standards of conducts. An act infringes and jeopardizes an entrepreneur’s interests if it
violates law and gives the perpetrator a competitive advantage on the market (Podrecki P.
1994). Hence, for example, bribing of a customs official by an entrepreneur or a person
acting on behalf of the entrepreneur for the purpose of gaining exemption from customs
duty is an unfair competition act.
An unfair competition act in the form of bribing of a person performing a public
function by 1/ an entrepreneur, 2/ a person authorized to represent the entrepreneur, to take
decisions on his/her behalf or to exercise supervision over him/her, 3/ a person acting for
the entrepreneur with consent of the person referred to in point 2 – is specified by Art. 15a
of the Law of Combating Unfair Competition (Czachórski W. 2009). In accordance with
the above, in order to qualify an act as bribery it has to be self-seeking and aimed at obtaining a favour for the entrepreneur. A perpetrator of a crime specified in Art. 15 a point 2 can
be a person authorized to represent the entrepreneur or to take decisions on his/her behalf,
as well as a person acting for the entrepreneur and authorized to exercise supervision over
him/her. This category certainly includes presidents of the board, proxies or heads of state

21

Journal of Laws of 1997, No. 88, item 553, as amended.
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enterprises. On the other hand, there are doubts whether to include into this category such
people as members of management boards or supervisory boards, because it is difficult to
regard deeds of these people, performed on their own initiative and without consent of
proper bodies, as unfair competition acts. A perpetrator of the act specified in Art. 15 a
point 3 can be a person acting with the consent of a person referred to in point 2. It refers
to the consent for committing of a crime and expressing it in a conscious way.
Therefore, a deed of a person who intends to be employed by an entrepreneur and
undertakes to intervene, pointing to his/her familiarity with a customs officer and bribing
the officer on his/her own initiative and without the entrepreneur’s knowledge, constitutes
a crime under Art. 229 of the Criminal Code, but is not an unfair competition act (Salwa Z.
2003). On the other hand, if this private financial gain is handed in by the president of the
management board of a company or the head of a state-owned enterprise, their conduct
will constitute an unfair competition act, because these people are authorized to act for the
entrepreneur and are entitled to represent him/her.
Furthermore, we can consider a situation when bribery of a person performing a
public function – a customs officer, results from deeds of a person who incites another
person working for the entrepreneur to non-performance or improper performance of the
employee’s duties (Musztalski W.2008). In this particular case, it is failure to pay customs
duty. The conduct of the employed person fulfils the criteria from Art. 299 of the Criminal
Code and from Art. 15 a of the Law. On the other hand, the inciting person fulfils the criteria from Art. 12 section 1 of the Law, according to which an unfair competition act is to
incite a person who works for the entrepreneur, on the basis of employment contract or
other legal relationship, to non-performance or improper performance of the employee’s
duties or other contractual responsibilities, in order to obtain gains for oneself or for other
people or to the detriment of the entrepreneur (Bieńka G. 2011). An unfair competition act
violates law, good practice, infringes the interest of an entrepreneur or a client, which includes bribery of a public official (Radwański Z.2009). Hence, a deed of a person who
incites a customs officer to commit a crime is an unfair competition act because it leads to
infringement of not only Art. 12 but also Art. 3 and Art. 15 a of the discussed Law. As a
result, bribery of a public officer is committed.
Criminal responsibility of a person performing a public function is specified in Art.
229 of the Criminal Code jointly in the form of imprisonment from 6 months to 12 years,
the punishment of liberty restriction and a fine (Tarchalski K. 2000, M.Surkont 2000).
This article pertains also to providing or promising to provide a financial or personal gain
to a person who fulfils a public function in a foreign state or an international organization,
in connection with fulfilment of this function. However, criminal responsibility is excluded
in a situation when the perpetrator informs law enforcement bodies about acceptance or a
promise to accept a financial gain by a public official. It should be emphasized that this
crime is committed irrespective of the fact whether there are positive effects from the perpetrator’s perspective or even whether the public officer accepts the gain offered.
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Conclusions
1. In wide point of view of Poland law, the unfair competition is revealed through
the three criteria.
2. Violation of the rules is associated with the market, i. e. unlawful acts that violate other laws gives an advantage to other participants of market. One of such unlawful
act Polish law describes as bribery.
3. At the same time violations of unfair competition is also violation of good practice and moral standards. According to this, the suggestion is to relate unfair competition
with good practice and moral standards.
4. Unfair competition is related with economical interest. However, this concept is
difficult to describe because of constantly changing economic relationships.
5. There is civil and criminal liability of unfair competition in Poland.
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Nesąžiningos konkurencijos reguliavimas Lenkijoje - diskusija teisiniu aspektu
Santrauka
Nesąžininga konkurencija yra teisei ar gerai praktikai prieštaraujanti veika, kenkianti ar pažeidžianti verslininko ar kliento interesus. Nesąžiningos konkurencijos veiksmai apima klaidingos, melagingos informacijos pateikimą apie įmonę, prekę ar paslaugą,
reklamą, trukdymą patekti į rinką kitiems rinkos dalyviams ir pan. Nesąžiningos konkurencijos veiką apibrėžia specialūs įsytatymai. Lenkijoje, tai yra 1993 m. balandžio 6 d. Konkurencijos įstatymas, reguliuojantis nesąžiningos konkurencijos sferą. Lenkijoje konkurencijos pažeidimas apibūdinamas keliais aspektais. Pirma, normų pažeidimas neatsiejamas su
rinka. Pavyzdžiui, mokesčių ar muitų nemokėjimas leidžia verslininkui pasiūlyti mažesnes
kainas ir taip tapti pranašesniu rinkos dalyviu. Antra, konkurencijos pažeidimas turi būti
siejamas su geros praktikos ir moralės standartų pažeidimu. Nors moralė nėra teisės norma,
tačiau, teismai priimdami sprendimus, turi vadovautis geros praktikos ir moralės standartais. Trečia, interesai, kuriuos apima nesąžininga konkurencija, aiškinami per ekonominio
intereso prizmę. Ekonominio intereso sąvoką apibūdinti nėra lengva, nes ji susijusi su tam
tikru poveikiu rinkos dalyviams, o šis poveikis gali būti įvairaus intensyvumo ir įvairiose
strityse. Taigi tiksliai apibrėžti kito verslininko ar kliento grėsmių pasekmes yra labai sudėtinga, nes sunku nurodyti pačias grėsmes. Lenkijos įstatymo leidėjas Konkurencijos įstatyme nepateikia baigtinio sąrašo, kuriuo remiantis galima apibrėžti, kurioje sferoje nesąžininga konkurencija galima. Tokia įstatymo leidėjo pozicija yra teisinga, nes neįmanoma
apibrėžti dinamiškai besikeičiančių ekonominių poreikių. Lenkijos Konkurencijos įstatyme
nurodomos bendrosios sąlygos, apibrėžiančios nesąžiningus konkurencijos veiksmus. Viena iš tokių yra kyšininkavimas. Kyšininkavimas kelia pavojų kitų rinkos dalyvių interesams ir suteikia kyšininkavime dalyvavusiems asmenis konkurencinį pranašumą. Remiantis tuo, jog sunku apibrėžti nesąžiningos konkurencijos sąvoką, siūlytina nesąžiningą konkurenciją sieti inter alia su geros praktikos ir moralės standartais.
Raktažodžiai: nesąžininga konkurencija, teisinis reguliavimas, ekonominis interesas, kyšininkavimas.
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PECULIARITIES OF THE STATE-OWNED LAND SELLING
Dalia Perkumienė
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Land is a special object of ownership. Ownership of land can be one of the main conditions to start and develop business as well as one of the preconditions to undertake economic activity. The Lithuanian Constitution generates an opportunity and a requirement to regulate the relationship with regards to acquisition, exploitation, and transfer of land as a special object of ownership.
Keywords: land, legal aspects, land selling.

Introduction
Land is a part of an economic potential system and a foundation of human life. It is
a special object of ownership. Ownership of land can be one of the main conditions to start
and develop business as well as one of the preconditions to undertake economic activity.
The Lithuanian Constitution generates an opportunity and a requirement to regulate the
relationship with regards to acquisition, exploitation, and transfer of land as a special object of ownership (and as a condition of running business as well as a precondition of the
performance of economic activity) by means of legal acts in such a way as to prevent from
the formation of any preconditions that might affect land as a valuable thing protected and
secured by the Constitution and might violate other Constitutional values.
In contrast, under the Chinese scenario, land is completely prohibited from being
sold, which is true as to both the categories of ownership of land in China, viz, state-owned
land and collective-owned land. However, the rights of land use are allowed to be transferred with the help of market, and several approaches of transferring the rights of land have
been developed. Unfortunately, the various levels of Chinese governments have resorted to
the income from transferring the rights of land to support their functions, and the landbased finance is therefore firmly established. It is astonishing to find that the income from
transferring the rights of land has occupied half of the total financial income of the Chinese
governments. Anyway, in the course transferring of the rights of land use common people,
especially the peasants, are among those who suffer most. It is submitted that the Chinese
governments have not played a positive role, in the appropriate use of land for public interests, but rather a negative role at least as far as the current situation is concerned. It is
quite proper to maintain that there must be some efforts to investigate the approaches
which are suited to the real situation in China.
The purpose of the paper
To analyze legal and economic aspects selling of the state-owned land and to compare the counterparts of the Chinese state-owned land.
Object
State-owned land.
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Methods
Analysis and generalization of scientific literature, analysis of legal acts, monographic, comparative, descriptive, and logical generalization.
Results
Article 47 of the Constitution of the Republic of Lithuania has established that besides privately-owned land there is also state-owned land. State-owned land is a part of the
Land Fund of the Republic of Lithuania, which is not under private ownership and does
not belong to the category of land returnable to private ownership. The Government performs the functions of a land owner through issued laws. The county governor is a trustee
of state-owned land located within the territory of a county, who manages state-owned
land in case it has not been granted to any state institution, forest stewardship, or state
parks’ administration. The county governor is a party of a legal relationship concerning
land because she exercises the right to manage, exploit, and dispose state-owned land. At
the order established by other laws and the government, the county governor may sell or
transfer to one’s private ownership in any other way state-owned land, except for the land
lots which under the documents of territorial planning have been ascribed to the buildings
and equipment open for privatization and state real estate which at the order established by
legal acts has been included onto the list of restorative real estate approved by the government and trusted to the organizer of the real estate, restoration, who is specified under the
Law of Management, Exploitation, and Disposal of State and Municipal Property as well
as non-agricultural land lots, the ownership of which is transferred to municipalities
without a reward (Valstybes Zinios, 2004). It is important for the county governor to participate in the civil legal relationship when state-owned land is being transferred as a party
with equal rights and showing no signs of subordination.
In comparison, under the Chinese laws, the land can only belong to either all people (in the name of state) or collectives; in other words, the ownership of land can never be
in the hands of individuals. Thus transferring of the ownership of land is impossible in the
sense of law. In accordance with the Constitution of the People’s Republic of China 1982
(hereinafter ‘the Chinese Constitution’), the two categories of ownership of land are clearly
distinguished in terms of the subjects of ownership. Pursuant to the Chinese Constitution,
all mineral resources, waters, forests, mountains, grasslands, uncultivated land, beaches
and other natural resources are owned by the state, that is, by the all people, with the
exception of forests, mountains, grasslands, uncultivated land and beaches that are owned
by collectives in accordance with relevant laws. Furthermore, the land in the cities is
owned by the state, and the land in the rural and suburban areas is owned by collectives,
except for those portions which belong to the state in accordance with the law; house sites
and privately farmed plots of cropland and hilly land are also owned by collectives (Articles 9 (1) and 10 (1), the Chinese Constitution). At the same time, the Chinese Constitution
sets forth the general rules about the use of the lands, including both state-owned lands
and collective-owned lands. As one of the most natural resources, the state ensures
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rational use of the lands and appropriation or damaging of lands by any organization or
individual, by whatever means is prohibited (Article 9 (2), the Chinese Constitution). More
specifically, the Chinese Constitution proceeds to prescribe that ‘The state may, for the
public interest, expropriate or take over land for public use, and pay compensation in accordance with the law. No organization or individual may appropriate, buy, sell or
otherwise engage in the transfer of land by unlawful means. The rights to the land use may
be transferred according to law. All organizations and individuals using land must ensure
its rational use’ (Points (2) (3) (4) of the Article 10, the Chinese Constitution). It can be
therefore concluded that prohibition of transfer of the ownership of the lands in China is
regarded as one constitutional principle, and any uses of land in China must be conducted
according to the provisions of laws, including the Chinese Constitution and other relevant
laws.
The main specific laws with regard to the lands are the Land Administration Law
of the People's Republic of China 1986 (hereinafter ‘the Land Administration Law’), the
Law of the People's Republic of China on Urban Real Estate Administration 1994 (hereinafter ‘the Urban Real Estate law’) and the Law of the People's Republic of China on the
Contracting of Rural Land 2002 (hereinafter ‘the Contracting of Rural Land Law’). While
as to the laws regarding the state-owned land, the former two laws are among them.
The Seimas has established special additional requirements and limitations for selling of state-owned land. These requirements and limitations have been set considering the
main intended purpose of land exploitation, i.e. whether it is used in agriculture, whether
there is a forest or water reservoir, whether it belongs to the category of protected territories, or any other purpose. During the land reform, land, forest, and water reservoirs (formed land lots) are sold to persons in keeping with the sequence specified under Article 10
of the Land Reform Law of the Republic of Lithuania, as well as other projects of land
management, and other documents of territorial planning. The conditions and order of selling and purchasing of agricultural land are regulated by the special Temporary Law of
Agricultural Land Acquisition (Land…, 2004). Agricultural land refers to the land lots
which are exploited or intended to be exploited in the operation of agricultural companies,
farms and development of any other farming activity, such as farming lands, land occupied
with residential houses and agriculture buildings in a village area, yards, roads and land
proper for farming. It is necessary to stress that this definition of agricultural land is not
comprehensive and raises certain doubts. It is also necessary to stress that the subjects with
a right to receive state support in the process of agricultural land acquisition, as specified
in the Temporary Law of Agricultural Land Acquisition, are subject to certain
requirements.
State-owned agricultural land is sold on auction when several persons with the
right of priority desire to purchase the same land lot (except for the land lot needed for the
exploitation of buildings and equipment, as well as land of a privately-owned farm). Land
lots are sold for those persons on a close auction. When there are no persons with the right
of priority to purchase land lots, the latter are sold on an open auction. This rule is not applied to persons who desire to acquire land for the exploitation of buildings and equipment,
as well as land for a privately-owned farm. The persons who have exercised their right of
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priority to acquire state-owned agricultural land, obtain the right to transfer it to other legal
and natural persons or the right to change its intended purpose of exploitation not earlier
than 5 years after the day of land acquisition. In the sale-purchase contract of state-owned
agricultural land, there should be a condition saying that upon request of the person who
has exercised the right of priority to purchase state-owned agricultural land or upon finding
of the fact that the land is exploited contrary to its purpose, the state acquires a right to repurchase that land.
The Constitutional Court has declared in the decision as of 30 March 2006 that agricultural land is a natural resource of an exceptional value, the quality and area of fertile
soil of which are decreasing continuously due to the influence of separate individuals, urban expansion, and other factors. In order to save relevant features of agricultural land the
legislator must establish clear criteria for changing of the purpose of exploitation from
farming to any other, taking into consideration public interest as well.
In view of the abovementioned provisions, the issue arises of whether establishing
by laws maximum quantity of agricultural land lots allowed to be acquired does not restrain personal right of ownership, freedom of economic activity, other constitutional rights
and freedoms. The Constitutional Court has given an answer to this issue in the decision as
of 30 March 2006, declaring that establishing by laws of a maximum quantity of agricultural land lots that one is allowed to acquire does not imply itself that a personal right of
ownership, freedom of activity, other constitutional rights and freedoms have been restrained without any constitutional basis. On the contrary, establishing of these maximum
quantities may be one of the measures that create preconditions of rational agricultural land
management, develop farming business properly, encourage fair competition in agriculture, prevent from the monopoly of production and market. Such goals for setting of
maximum quantities of agricultural land lots that one is allowed to acquire are treated as
expressing public interest protected by the Constitution.
From an economic perspective, the mentioned maximum quantities of agricultural
land lots that one may acquire from the state must be matched with the farms of a rational
size. During one research by the scientists at the Agrarian Economics Department the
following dimensions have been established: rational plant-growing farm covers 200-470
ha, rational dairy husbandry farm covers 103-132 ha, mixture of cattle-breeding and dairy
husbandry farm covers 90-120 ha (Kriščiukaitienė, 2006).
In 2007, it is intended to complete the land reform. The land which has not been
returned to its pervious owners or their legitimate heirs, suspends the operation of the land
reform, limits investments, and hinders suburban development. Privately-owned domains,
which are of an extremely small size, are an obstacle to an efficient exploitation of land
either. The area of a medium farm registered in the Farmers Farm Register as of 1 January
2006 was 12.2 ha. Farms usually consist of several lots located in different areas and it
often happens that free state-owned land is squeezed between those privately-owned lots.
From an economic viewpoint, it is very inefficient, because the land lots of improper configuration and size hinder farming, productive application of technique and adaptation of
up-to-date technologies.

PECULIARITIES OF THE STATE-OWNED LAND SELLING
VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO YPATUMAI

55

Land of another purpose is deemed to be the land which is not intended for farming under the documents of territorial planning and land management. The State Land
Fund sells both new land lots as well as exploitable land lots for the purpose other than
farming. It is important to know that the legislator and the government have set certain
requirements for selling of state-owned land lots of another purpose.
New state-owned land lots of another purpose are those lots the maps of which have been drawn according to the documents of territorial planning and land management,
which have been registered at the Immovable property Register, and which contain: 1)no
buildings and equipment belonging to natural and legal persons of the Republic of Lithuania, foreign states, and other organizations or such buildings and equipment exist but the
term of their exploitation has elapsed; 2) buildings and equipment belonging to the state,
which are to be transferred under certified detailed plans.
The size and boundaries of new state-owned land lots of another purpose are set
according to certified detailed plans. Such land lots are sold on an auction, except for the
land lots for building of residential houses for the signatories of March the 11 th Act or their
spouses or children, in case the signatories are dead, under the condition that a signatory
has never before acquired state-owned land on favorable terms. Besides, for an individual
construction it is allowed to sell only those land lots, the ownership of which is not intended to be transferred without a reward to the citizens according to the Law of Reconstruction of Citizens’ Ownership Rights to Real Estate.
Exploitable state-owned land lots of another purpose are the following:
1. Household land lots;
2. Land lots of horticulturists’ communities;
3. Land lots nearby privately-owned garages;
4. Land lots for an individual construction in the city and in the village granted by
previous decisions as of the period 1992-1993;
5. Land lots needed for the buildings and equipment, the ownership of which has
already been acquired or is being acquired;
6. Land lots squeezed between privately-owned lots, which do not exceed the size
established by the government.
Household land lots which are located nearby the buildings and equipment under
one’s ownership are sold in case their boundaries and area are specified in detailed plans,
projects of land management (in the village residential area), or Immovable property Register files, which contain the maps of land lots, and the size of which is necessary to
exploit the existing buildings and equipment according to their direct purpose specified in
the Immovable Property Register. Household land lots may be sold following the maps,
compiled in the Immovable Property Register files, in case the boundaries indicated in the
Immovable Property Register files meet the requirements of household exploitation. The
price of an exploitable land lot, which is on sale, is not a matter of agreement between the
parties. The price of a land lot is calculated according to the decision No. 20 of the Government of the Republic of Lithuania as of 24 February 1999. It is necessary to note that
the Government of the Republic of Lithuania limits the size of salable household lots. Until
1 June 1995, salable land lots located in the city and relevant suburbs of Vilnius,
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Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Alytus, Marijampole, Druskininkai, Palanga, Birstonas, with an exception of the city of Neringa, could not be bigger than 0,2 ha and in other
cities it could not exceed 0.3 ha.
Foreigners, foreign legal persons, and foreign organizations, which meet the criteria set under the Constitutional Law of Article 47, Section 3 of the Constitution of the Republic of Lithuania (Valstybes Zinios 1996, No, 64-1503, 2003, No, 34-1418), are allowed
to acquire new as well as exploitable state-owned lots of another purpose. The criteria are
met by those foreign legal persons and other foreign organizations which have been established in the member states of the European Union or in the countries which have joined
the Treaty on European Union with other member states, or in the countries which have
joined the Organization of Economical Communication and Development, the member
states of NATO, and the member states of the European Economic Community, citizens
and permanent residents of the mentioned countries whitch meet the criteria.
The subjects that have a right to acquire agricultural land at the same order and under the same conditions as citizens and legal persons of the Republic of Lithuania, are the
following: 1) foreign natural persons that have been living in Lithuania uninterruptedly for
at least three years and are engaged in farming; 2) foreign legal persons and other foreign
organizations that have established their representatives and branches in Lithuania. Other
foreign subjects that meet the requirements of the integration into the European Union or
the North Atlantic Alliance, as chosen by Lithuania, are not allowed to acquire any agricultural land under their ownership until the year 2011.
Attention should be paid to the way the registration of a land lot purchased from
the state is regulated by laws. Article 10, Section 2 of the Land Law establishes that the
purchaser has to register the ownership of a land lot with the Immovable Property Register
at purchaser’s own expense within 3 months from the moment of conveyance, and this
provision must be included into the sale-purchase contract of land. If the buyer fails to
meet this obligation, the county governor must file a request to the court to register the
sale-purchase contract of state-owned land and to reimburse damage due to the failure to
register the contract. This specification allows jumping into conclusion that the registration
of conveyance is a buyer’s obligation, because Article 6,393 Section 4 of the Civil Code
establishes that in case one party avoids registering ownership to the immovable property,
the court upon the request of the other party may enter a decision regarding the registration
of the contract.
In accordance with the various Chinese laws mentioned above, it is totally forbidden to transfer the ownership of land, no matter as to the land of the whole people or the
land of collectives. No unit or individual is allowed to occupy, trade or illegally transfer
land by other means. However, the right of land use can be transferred to individuals according to the laws. And what deserves special attention, is that the state may make
expropriation or requisition on land according to law for public interests, but shall give
compensations accordingly, (Article 2, the Land Administration Law). Above all, it is of
great importance in understanding the way or procedure in transferring the right of land
use in China.
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Originally, the transfer of the rights of land use was by agreement, and a number of
problems sprung up therefrom. In order to avoid the severe problems revolving around the
traditional approach of transferring the rights of land use, the Chinese government anticipated to resort to the market to handle the problems. Nowadays, the basic three approaches
utilized to transfer the rights of land use have been established as follows: public bidding,
auction and listing. The three approaches were confirmed as the fundamental approaches
of transferring the rights of land use by the Ministry of Land and Resources of the People’s
Republic of China (hereinafter ‘the Ministry of Land and Resources’). On 31st March,
2004, the Ministry of Land and Resources and the Ministry of Supervision unitedly announced the famous No. 71 Document, which required that after 31st August 2004, the
rights of the land for business use must be transferred by way of ‘public bidding, auction
and listing’, and it was no longer allowed to transfer the rights of land use by way of agreement that had been utilized in the past (Guotu Zi Fa [2004] No, 71). This date, regarded
by the land developers as ‘the day of their doom’, amounts to a significant turning point in
terms of approaches in the provision of land. And from then on, the game of the various
interested parties arising from the transfer of the rights of land use becomes more and more
fierce (XING Shaowen, Nan Feng Chuang, 2010). In accordance with the official report of
the Ministry of Land and Resources, throughout the year 2009, the total income from
transferring the rights of land use is ￥1591,02 billion, which was 63,4% higher than that of
the year 2008. And the income from transferring the rights of land use by way of ‘public
bidding, auction and listing’ is ￥1509,85 billion, which amounts to 94,9 % of the whole
income from transferring the rights of land use, (The Official Report of the Ministry of
Land and Resources, 2009). It can thus be seen that the approach of transferring the rights
of land use by way of ‘public bidding, auction and listing’ has gained absolute popularity.
In any case, the popularity of the approach does not represent that the approach does not
bring about any problems. Instead, along with this process, even more severe problems
arise from theses approaches of transferring the rights of land use. As a matter of fact, it
can be said that the introduction of the approaches has resulted in quantities of problems
which are even more serious than the traditional approach. The land-based finance is an
excellent illustration in this aspect. In 2001, 16.6 % of the financial income of local governments came from the transferring of the rights of land use; in contrast, the percentage
reached 48.8 % in 2009. The percentage was even over 50 % in some years between the
year 2001 and 2009 (HUANG Xiaohu, Analysis of the Land-Based Finance). It was reported in a Chinese official newspaper recently that the income from the land transfer in 2009
could hit a new height, breaking through the ￥2 trillion mark. This is an indication that
local governments are becoming even more dependent on the transferring of the rights of
land for operating funds and that macro-control measures by the central government have
yet to address the fundamental reasons underlying high housing prices (People’s Daily,
December 27th, 2010). Besides the formation of the land-based finance, other serious problems, such as the extremely high house price, economic bubble and social instability arise. In view of the unprecedented crisis, the Chinese central government has been devoting
to find some solutions. For example, the state council issued the Notice of the General
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Office of the State Council on Promoting the Steady and Healthy Development of the Real
Estate Market on January 7th, 2010, which emphasizes that in the course of transferring the
rights of land use, the various elements, such as the price of the land, the payment of the
price, the agreed period for the development of the land and the vacant land of the enterprises, should be considered (Guo Ban Fa [2010] No, 4). This approach is called ‘auction
based on multi-elements’; as some scholars have pointed out, the problems, such as overcompetitiveness, fast rise in the price of land, and the frequent occurrence of corruptions
may be resolved through the new approach. However, in the long run, the development of
the system of the approaches of transferring the rights of land use entails the cooperation of
other measures, and the availability of more reasonable plans of providing for the land,
(ZHANG Yuansuo, ZHANG Zhanlu, China Land).
Alongside the land-based finance that is resulted from transferring the rights of
land use by the various levels of Chinese governments, expropriation or requisition of the
land from the hands of the collectives has become another apparent phenomenon in China
today. With the rapid growth of the Chinese economy and the process of urbanization, land
expropriation or requisition becomes more common. According to an incomplete statistics
conducted by the Jiu San (September 3rd) Society, there are 6.7 million hectares of land
which has been expropriated up to today, and one of the resulted situations is ‘no land for
farming, no jobs for working, and no allowances for living’ so far as the collectives whose
land has been expropriated. Millions of peasants suffer from the expropriation, and 60%
thereof have no economic incomes and thus live extremely difficult lives, (LUO Jianlei,
BAO Huanhuan, Research on the Perfection of Land Expropriation Procedure, 2008). As
some other authors have indicated, public welfare is the reason as well as the limitation for
the expropriation or requisition of the land (TAN Jiusheng. On the Purpose of Public
Welfare in the Land Requisition Based on the operation, 2007). Unfortunately, it
frequently happens that the governments appropriate or requisite the land from the collectives just for transferring the rights of land to get profits, totally ignoring and distorting the
fundamental precondition for appropriation or requisition.
Quite contrary from the situation in Lithuania, Chinese peasants and collectives lose their land more and more frequently, instead of getting more and more land from the
governments.
It must be pointed out that the hottest topic relating to the land use in the present
China is the real estate. The real estate becomes the most concerned topic because of its
extremely high price which is never unbearable for the common people. As to the many
reasons leading to the situation, the approaches of transferring the rights of land use play a
key part. The practice demonstrates that the governments have developed their monopolistic position in providing the land for real estate. It becomes more and more frequent that
new ‘land king’ emerges from now and then. It was reported by an official newspaper that
“A plot of land in Putuo, Shanghai became a hotly contested target among 15 real estate
giants on September 10. It was ultimately secured by COB Development (Shanghai) Co,,
Ltd,, a central enterprise, for 7 billion yuan, setting a new record price for China's land sold
publicly”, (People’s Daily, 11th September, 2009). The price per square meters for the plot
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of land in Putuo reached 22.41 thousand yuan. And in 2010 in Beijing, the price per square
meters for one plot reached 27.5 thousand yuan. The strangely high price for the use of
land unavoidably contributed to the spiraling price for the real estate.
The transferring of the rights of land use mainly resulted from the need of construction. Besides the abovementioned approaches for transferring the rights of land use, the
units or individuals to which the rights of land use are transferred to, also have to abide by
the requirements set forth by the various laws. It is generally required that “Any unit or
individual that needs land for the purposes of construction should apply for the use of land
owned by the State according to law” (Article 43, the Land Administration Law). And
when the construction involves the use of agricultural land, the procedure for the approval
shall be required. And a lot of detailed requirements set forth by the Land Administration
Law under the heading of Land for the Purposes of Construction must be also followed. As
to the construction of the real estate, in order to acquire the right of land use, it is required
that a written contract has to be signed and fees should be paid to the governments (Articles 15 and 16, the Urban Real Estate law). It needs to be furthermore pointed out that “For
the collective-owned land within a designated urban area, it must be requisitioned and turned into State-owned land in accordance with law first and then for leasing out to land
users with due compensation” (Article 9, the Urban Real Estate law). Unfortunately, no
specific requirements or restrictions, as to the quality of the unit or individual which uses
the land, are prescribed.
Conclusions
1. Sale-purchase contracts of state-owned land, irrespective of the intended purpose of land exploitation, are subject to the same requirements set in the Civil Code, as any
other sale-purchase contracts of real estate.
2. Under the contract, the subject-matter of which is state-owned land, ownership
of real estate is transferred at the moment as established by law.
3. It is possible to register a land lot if it has been identified, i.e. it has formed at
the order established by law. In order to identify a land lot, it is necessary to form it as a
separate object of tangible rights over real estate.
4. The Seimas has established special additional requirements and limitations for
selling of state-owned land. These requirements and limitations have been set considering
the main intended purpose of land exploitation: whether it is used in farming, whether there are any forests and water reservoirs, whether it is a protected territory, whether it is
exploited for any other purposes.
5. State-owned land is sold on an auction when there are several persons with the
right of priority who pretend to the same land lot (except for land lots needed for the
exploitation of buildings and equipment as well as land lots of a privately-owned farm).
6. Nowadays, persons may acquire agricultural land from the state, the total area
of which is up to 300 ha or agricultural land from the state and other persons, the total area
of which is up to 500 ha.
7. Establishment of a maximum quantity of agricultural land that one is allowed
by laws to acquire does not imply it self that ownership rights, freedom of activity, and
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other constitutional rights and freedoms are restrained without any constitutional basis.
8. State-owned land lots, which are sold to natural and legal persons, should be
matched with the formation of the farm of a rational size.
9. The price of agricultural land will increase rapidly in Lithuania after the completion of the land reform and the formation of the land market.
10. In China, the ownership of the land cannot be transferred; and there are only
two categories of ownership of land in China, namely, the state-owned land and the collective-owned land.
11. Although it is prohibited to transfer the ownership of both categories of land, it
is permitted to transfer the rights of land use.
12. The transfer of the rights of land use has referred to the approaches of agreement, bidding, auction, listings and the recently adopted ‘multi-element approach’.
However, the relevant practice tells that these approaches have more or less failed.
13. The price for the transferring of the rights of land has been rising spirally; it is a
great pity to see that the price gets more and more deviated from the reasonable standard
and the price hardly reflects the real economic power of China.
14. The Chinese governments have developed the mode of land-based finance, under which the income from transferring the rights of land use occupies almost half of their
total income. It is predicted that the percentage will go on spiraling.
15. The transferring of the rights of land use is mainly for the construction, and the
construction of the real estate becomes the hottest topic in China nowadays.
16. The income from transferring the rights of land use for constructing the real estate becomes the most important source for the finance of the various governments.
17. In comparison with the use of land in Lithuania and that in China, it can be detected that different policies and attention are attached on it. In Lithuania, the focus is towards the long-lasting and scientific use of land; while in the present-day China, shortsighted pursuit of economic interests has made the balanced development of economy derail, and economic bubble and crisis will unavoidably arise.
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Dalia Perkumienė
Valstybinės žemės pardavimo ypatumai
Santrauka
Žemė yra ypatingas asmens nuosavybės objektas. Ji gali būti viena iš pagrindinių
sąlygų pradėti ir plėtoti verslą, taip pat viena iš prielaidų vykdyti ūkinę veiklą. Lietuvos
Konstitucija sukuria galimybę ir poreikį reguliuoti žemės pirkimo-pardavimo santykius
atsižvelgiant į žemės įsigijimo, eksploatavimo ir žemės perdavimo nuosavybėn teisinius
aspektus.
Raktažodžiai: žemė, teisiniai aspektai, žemės pardavimas.
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STATISTINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS NUSTATANT ŽEMĖS NAUDOJIMO ŽEMĖS
ŪKIO VEIKLAI INTENSYVUMĄ
Edita Abalikštienė2 , Daiva Gudritienė1,2
1Aleksandro Stulginskio Universitetas
2 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvos Respublikoje vidutinis žemės našumo balas yra apie 41,8, tačiau atskirose seniūnijose jis svyruoja nuo 30,5 iki 55,1 – tai lemia ir skirtingą žemės ūkio naudmenų naudojimo intensyvumą.
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos žemės ūkio naudmenų naudojimo žemės ūkio veiklai intensyvumo nustatymą. Darbo tikslui pasiekti atliekant sisteminę analizę sprendžiami šie pagrindiniai
uždaviniai: išanalizuoti statistinius duomenis nustatant nepanaudotų žemių rodiklį; išanalizuoti
statistinius duomenis nustatant ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklį.
Nustatyta, kad Šiaurės rytų Lietuvos kalvotųjų aukštumų agroūkinei zonai priskirtuose Zarasų, Utenos, Ignalinos ir Molėtų rajonuose nepanaudotų žemių rodiklis yra 59 proc. didesnis nei
vidutiniškai Lietuvoje, ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis (72,2) – du kartus didesnis už vidutinį. Vakarų Lietuvos aukštumų ir plynaukščių zonoje – Plungės, Telšių, Rietavo ir Šilalės rajonuose
nustatyta tokia pati ekstensyvaus žemės naudojimo tendencija, kaip ir Šiaurės Rytų Lietuvoje (ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis – 67,9). Tačiau nepanaudotų žemių rodiklis šioje zonoje 32
proc. mažesnis už vidutinį Lietuvoje.
Raktažodžiai: ekstensyvus ūkininkavimas, nenaudojama žemės, žemės naudojimas.

Įvadas
Dėl susiklosčiusių istorinių ir geopolitinių sąlygų žemės ūkis Lietuvoje turi didesnę ekonominę ir socialinę reikšmę negu šalyse kaimynėse bei ES valstybėse. Todėl žemės
ūkio sektorius atlieka svarbią ekonominę, socialinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę funkciją
bei yra vienas iš prioritetinių ūkio šakų. V. Sinkevičiūtė ir D. Gudritienė nagrinėjo žemės
naudojimo pokyčius Pietų Lietuvoje (Sinkevičiūtė ir kiti 2005; 2011). V. Sinkevičiūtė ir V.
Stravinskienė, išanalizavusios dirbamų žemių pokyčio tendencijas Lietuvoje, nustatė vykstančius naudmenų pokyčius, kurių priežastys – žemės ūkio paskirties žemės naudojimas ne
žemės ūkio tikslams, žemės rinkos aktyvumas, melioracijos sistemų būklė, natūraliai vykstanti žemės ūkio naudmenų kaita, netinkamas ūkininkavimas (Sinkevičiūtė ir kiti, 2005).
A. Aleknavičius ir P. Aleknavičius, išnagrinėję žemės naudojimo intensyvumą 2008–2009
m., nustatė, jog žemės naudojimo intensyvumo indeksas vidutiniškai Lietuvoje sudaro
0,62, tuo tarpu nepalankiose ūkininkauti vietovėse – 0,40, Molėtų ir Zarasų rajonuose –
0,17 (Aleknavičius ir kt., 2010). E. Hatna ir M. Bakker nagrinėjo ariamosios žemės apleidimą Europoje. Tikrinta prielaida, kad ariama žemė apleidžiama vietovėse, kuriose nepalankios ūkininkavimo sąlygos (Hatna ir kiti, 2011).
Tyrimo objektas Lietuvos Respublikos kaimiškose savivaldybėse esančio žemės
ūkio naudmenos.
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos žemės ūkio naudmenų naudojimo žemės ūkio
veiklai intensyvumo nustatymą.
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Darbo tikslui pasiekti atliekant sisteminę analizę sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai:
- išanalizuoti statistinius duomenis nustatant nepanaudotų žemių rodiklį;
- išanalizuoti statistinius duomenis nustatant ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklį.
Tyrimo metodika
Tyrimo tikslui ir keliamiems uždaviniams pasiekti buvo taikoma informacijos paieškos, sisteminimo, kartografinės medžiagos bei statistinių duomenų analizės, mokslinės
ir metodinės literatūros analizės, lyginamosios analizės ir apibendrinimo metodai.
Tyrimo rezultatai
Statistinių duomenų analizė atliekama suskirsčius nenašių žemių savivaldybes į dvi
grupes. Vertinant pagal vidutinį žemės našumo balą (žr. 1 paveikslą) nustatyta, jog administraciniams vienetams su vyraujančiomis nenašiomis žemėmis (vidutinis žemės našumo
balas – iki 37) priskirtini šie rajonai ir savivaldybės:
I grupė – 12 Rytų Lietuvos administracinių vienetų (Molėtų, Utenos, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Varėnos, Lazdijų rajonai ir Elektrėnų bei
Druskininkų savivaldybės);
II grupė – 5 Vakarų Lietuvos administraciniai vienetai (Šilutės, Šilalės, Telšių,
Plungės rajonai ir Rietavo savivaldybė).

1 pav. Vidutinis dirvožemių našumas. Šaltinis: VĮ Registrų centras
Fig. 1. Land productivity. Source: state enterprise Register Centre
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Nenašių žemių naudojimo analizei šalies agroūkinio zonavimo tyrimai panaudoti
tiek, kiek jie yra susiję su bendrais žemės ūkio naudmenų naudojimo žemės ūkio veiklai
požymiais.
Regionų su nenašiomis žemėmis statistinių duomenų palyginimas su likusiais šalies rajonais ir savivaldybėmis rodo, jog nenašios žemės turi įtakos žemės naudmenų struktūrai, žemės sklypo ir ūkio dydžiui, gaunamoms pajamoms iš žemės ūkio veiklos (9 lentelė).
Nenašių žemių naudojimo intensyvumas. Nenašių žemių įtaka žemės naudojimo
intensyvumui analizuota lyginant vidutinius statistinius savivaldybių rodiklius, apibūdinančius žemės plotų santykį ir žemės našumą (žemės ūkio naudmenų santykinį produktyvumą). Pagrindiniai analizuojami rodikliai:
Pžnst – statistinis žemės ūkio naudmenų plotas (be sodininkų bendrijų ir jų narių
žemės), kurį pateikia VĮ Registrų centras. Pagal žemės valstybinės apskaitos tvarką (Lietuvos..., 2002b) šis plotas apskaičiuojamas iki 1990 m. buvusios tikslios žemės apskaitos
pagrindu kasmet pakeičiant tuos žemės naudmenų plotus, kurie pakito dėl žmogaus ūkinės
veiklos (perduoti užstatymui, miško įveisimui, vandens telkiniams, keliams ir pan.). Tyrimams paimti 2013 m. sausio 1 d. apskaitos duomenys. Teoriškai nesant žemės ūkio naudmenų transformacijos į kitas naudmenas dėl gamtinių procesų (savaiminio apaugimo krūmais ir mišku, supelkėjimo) toks pat plotas turėtų būti naudojamas ir deklaruojamas;
Pžnd – naudojamas (deklaruotas) žemės ūkio naudmenų plotas ha, kurį pateikia Nacionalinė mokėjimo agentūra. Tyrimams paimti 2012 m. deklaravimo duomenys;
Pžnn – nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotas ha, apskaičiuojamas, kaip skirtumas tarp statistinių ir deklaruotų žemės ūkio naudmenų: Pžnst – Pžnd;
B – vidutinis žemės našumo balas (VĮ Registrų centro pateikti duomenys apie
2011 m. sausio 1 d. įregistruotų 1056 tūkst. žemės ūkio paskirties žemės sklypų vidutinius
žemės našumo balo rodiklius);
Pped – pievų ir ganyklų (įskaitant daugiametes žoles) deklaruotas plotas ha (2012
m.), kurį pateikia Nacionalinė mokėjimo agentūra. Sąlyginai priimta, kad tai ekstensyviai
naudojami pasėliai, kadangi iš šių plotų gaunamos žemės ūkio produkcijos vertė mažiausia;
Nžūn – nepanaudotų žemių rodiklis, apskaičiuojamas pagal formulę:
(Pžnn : Pžnst)x100;
Epas – ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis, apskaičiuojamas pagal formulę:
(Pped.: Pžnd)x100.
Tyrimų duomenys pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Žemės našumo įtaka žemės ūkio naudmenų naudojimui Lietuvos savivaldybėse
Table 1. The impact of land productivity on the use of agricultural farming lands
in Lithuanian municipalities
Savivaldybė
Municipality
Akmenės r. sav.
Alytaus r. sav.
Anykščių r. sav.
Birštono sav.
Biržų r. sav.
Druskininkų sav.
Elektrėnų r. sav.
Ignalinos r. sav.
Jonavos r. sav.
Joniškio r. sav.
Jurbarko r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kalvarijos sav.
Kauno r. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Kėdainių r. sav.
Kelmės r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Kupiškio r. sav.
Lazdijų r. sav.
Marijampolės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Molėtų r. sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo r. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Plungės r. sav.
Prienų r. sav.
Radviliškio r. sav.
Raseinių r. sav.
Rietavo sav.
Rokiškio r. sav.
Skuodo r. sav.
Šakių r. sav.
Šalčininkų r. sav.

B
47,4
38,7
37,5
39,7
47,4
32,7
36,1
36,2
42,65
50,5
48,0
38,5
38,3
48,0
38,4
51,65
37,6
38,8
39,2
41,8
36,9
48,5
43,3
34,6
37,6
47,5
47,4
52,35
35,3
40,5
47,2
42,1
35,9
38,4
39,9
48,5
36,4

Pžnst
45681
78398
97104
4161
92566
8410
23338
59420
41554
80868
79747
52813
30969
71927
16024
113707
96561
68061
51060
60191
57259
52188
70220
61761
37272
92507
120921
95528
53156
58755
101192
98546
20990
98903
62811
97116
64087

Rodikliai
Indices
Pžnd
Pžnn
40885
4796
60083
18315
76142
20962
4145
16
84798
7768
4419
3992
11410
11928
42913
16507
36594
4960
81186
-318
63962
15786
40150
12663
24530
6439
63066
8861
12788
3236
103440
10268
83522
13039
50777
17284
49816
1243
52207
7984
41347
15913
48672
3516
63778
6442
37202
24559
32956
4315
82486
10021
107454
13467
83648
11880
47453
5703
47818
10937
94503
6690
97070
1476
16770
4220
81974
16929
54230
8580
95291
1825
49458
14629

Nžūn
10,50
23,36
21,59
0,39
8,39
47,46
51,11
27,78
11,94
-0,39
19,79
23,98
20,79
12,32
20,20
9,03
13,50
25,39
2,43
13,26
27,79
6,74
9,17
39,77
11,58
10,83
11,14
12,44
10,73
18,61
6,61
1,50
20,11
17,12
13,66
1,88
22,83

Pped
6121
31274
31018
1536
23384
2074
4729
25687
7601
5432
24287
15440
10484
13053
5704
13760
42116
26450
18836
18471
21805
12845
19819
27553
20957
9011
19287
10987
30963
22367
17756
33734
11925
35392
32730
16139
13935

Epas
14,97
52,05
40,74
37,06
27,58
46,94
41,44
59,86
20,77
6,69
37,97
38,46
42,74
20,70
44,60
13,30
50,43
52,09
37,81
35,38
52,74
26,39
31,07
74,06
63,59
10,92
17,95
13,13
65,25
46,77
18,79
34,75
71,11
43,17
60,35
16,94
28,18
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1 lentelės tęsinys
Table 1 continued
Savivaldybė
Municipality
Šiaulių r. sav.
Šilalės r. sav.
Šilutės r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Tauragės r. sav.
Telšių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Utenos r. sav.
Varėnos r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Vilniaus r. sav.
Zarasų r. sav.
Iš viso :
Total:

B
45,1
34,2
34,9
38,65
36,4
37,9
35,8
33,2
39,7
35,1
34,2
45,2
36,05
35,5
41,85

Pžnst
97124
64574
81984
49143
45916
57903
72167
37970
73620
60622
45737
94368
91127
48606
3336630

Rodikliai
Index
Pžnd
Pžnn
85794
11330
63644
930
70199
11785
35923
13220
30908
15008
49907
7996
63281
8886
22005
15965
63294
10326
40392
20229
34635
11102
83913
10455
37035
54092
33110
15496
2782981
553649

Nžūn
11,67
1,44
14,37
26,90
32,69
13,81
12,31
42,05
14,03
33,37
24,27
11,08
59,36
31,88
16,59

Pped
16508
48058
43576
16429
9926
34440
37698
8612
20902
32014
9755
22020
20110
25076
1029783

Epas
19,24
75,51
62,07
45,73
32,11
69,01
59,57
39,14
33,02
79,26
28,16
26,24
54,30
75,73
37,00

Šiaurės Rytų Lietuvos kalvotųjų aukštumų agroūkinei zonai priskirtuose Zarasų,
Utenos, Ignalinos ir Molėtų rajonuose nepanaudotų žemių rodiklis yra 59 proc. didesnis
nei vidutiniškai Lietuvoje, ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis (72,2) – du kartus didesnis už vidutinį.
Vakarų Lietuvos aukštumų ir plynaukščių zonoje – Plungės, Telšių, Rietavo ir Šilalės rajonuose nustatyta tokia pati ekstensyvaus žemės naudojimo tendencija, kaip ir Šiaurės Rytų Lietuvoje (ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis – 67,9). Tačiau nepanaudotų
žemių rodiklis šioje zonoje 32 proc. mažesnis už vidutinį Lietuvoje.
Pietryčių Lietuvos smėlingose lygumose ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis –
9 proc. didesnis už vidutinį Lietuvoje, tačiau nepanaudotų žemių rodiklis – du kartus didesnis už vidutinį.
Turint šiuos duomenis atlikta regresinė analizė tarp žemės našumo ir ekstensyvaus
žemės naudojimo rodiklio bei žemės nepanaudojimo laipsnio (2 pav.).
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2 pav. Žemės našumo įtakos žemės naudojimui Lietuvos savivaldybėse regresinė
analizė
Fig. 2. Regression analysis of land productivity impact on land use in Lithuanian
municipalities
Nustatyta, kad sumažėjus žemės našumui 5 balais, nepanaudotų žemės ūkio naudmenų plotas padidėja 1,1 procento skaičiuojant nuo visų statistinių žemės ūkio naudmenų.
Koreliacijos koeficientas tarp žemės našumo balo ir žemės nepanaudojimo laipsnio – 0,58.
Sumažėjus žemės našumui 5 balais, pievų, ganyklų ir daugiamečių žolių pasėlių plotas
padidėja 1,2 procento skaičiuojant nuo visų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų. Koreliacijos koeficientas tarp žemės našumo balo ir ekstensyvaus žemės naudojimo – 0,57.
Išvados
1. Šiaurės Rytų Lietuvos kalvotųjų aukštumų agroūkinei zonai priskirtuose rajonuose nepanaudotų žemių rodiklis yra 59 proc. didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis – du kartus didesnis už vidutinį.
2. Vakarų Lietuvos aukštumų ir plynaukščių zonoje nustatyta tokia pati ekstensyvaus žemės naudojimo tendencija, kaip ir Šiaurės Rytų Lietuvoje. Tačiau nepanaudotų
žemių rodiklis šioje zonoje 32 proc. mažesnis už vidutinį Lietuvoje.
3. Koreliacijos koeficientas tarp žemės našumo balo ir žemės nepanaudojimo
laipsnio – 0,58. Koreliacijos koeficientas tarp žemės našumo balo ir ekstensyvaus žemės
naudojimo – 0,57.
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Edita Abalikštienė, Daiva Gudritienė
Statistical data for identifying the intensity of using agricultural farming lands
Summary
In the Republic of Lithuania the average land productivity score is about 41,8.
However, in separate municipalities it ranges from 30,5 to 55,1. As a result, it determines
different intensity of using agricultural farming lands. Research object - agricultural farming lands in rural municipalities of the republic of Lithuania. The aim of the research – to
identify the intensity of using Lithuanian agricultural farming lands for agriculture. The
following objectives were raised to reach the aim of the research: analysis of statistical
data by identifying the index of unused lands; analysis of statistical data by identifying the
index of extensive land use.
The research determined that the index of unused land in the districts of northern
Lithuania on hilly uplands is by 59 % higher than the average of Lithuania. In the area of
Western Lithuania the index of extensive farming was identified as it is in the North-East
of Lithuania. However, the index of unused land within the area is 32 % lower than the
mean in Lithuania. It was identified that the correlation coefficient between land production score and that of unused land was 0.58, while it is 0.57 between land production score
and extensive farming.
Keywords: extensive farming, unused land, land use.
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ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PRIVATIZAVIMAS IR NAUDOJIMAS
LIETUVOJE
Audrius Aleknavičius1,2, Marius Aleknavičius1
1
Aleksandro Stulginskio universitetas
2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje nagrinėjamos žemės ūkio paskirties žemės naudojimo pertvarkymo žemės reformos laikotarpiu pasekmės Lietuvos Respublikoje. Nustatyti pagrindiniai šios žemės naudotojų
tipai, jos įsigijimo ūkių nuosavybėn būdai ir sąlygos, santykis tarp žemės savininkų ir naudotojų,
ūkių žemės valdų formavimosi procesas. Pateikti siūlymai našių žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliaus ir pagrindinės žemės ūkio gamybos priemonės, išsaugojimui, pagerinimui ir racionaliam naudojimui.
Raktažodžiai: Žemės ūkio paskirties žemė, žemės naudojimas, žemės ūkio naudmenos, nuosavybės teisės.

Įvadas
Vienas iš pagrindinių žemės reformos bei žemės ūkio įmonių privatizavimo tikslų,
jos efektyvumo rodiklių yra žemės ūkio sistemos pertvarkymas sukuriant rinkos ekonomikos sąlygomis gyvybingus ūkius ir užtikrinant jų žemėnaudų stabilumą – aprūpinant pagal
poreikius žeme, kuri įteisinama nuosavybėn ar ilgalaikiam naudojimui. Pagrindiniu šaltiniu
žemės įsigijimui nuosavybėn turėjo būti nuosavybės teisių į iki 1940 m. turėtą žemę atkūrimas. Žemės reforma leido įstatymų nustatyta tvarka privatizuoti valstybinę ir suvalstybintą buvusią privačią žemę.
1991-1996 m. laikotarpiu žemės reforma buvo vykdoma kartu su agrarine reforma
įgyvendinant Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą. Agrarinės reformos tikslas
buvo sudaryti teisines, ekonomines ir organizacines prielaidas racionaliai plėtoti žemės ūkį
ir maisto pramonę savarankiškai pasirenkant ūkininkavimo formas. Teisines prielaidas
pasiekti racionaliam ūkininkavimui žemės ūkio paskirties žemėje turėjo sudaryti agrarinės
reformos proceso ir naujų (pertvarkytų) ūkinių struktūrų veiklos reglamentavimas. Ekonomines prielaidas racionaliai plėtoti žemės ūkį turėjo sudaryti kompleksas valstybės paramos priemonių, skatinančių kuo sparčiau suformuoti ūkinėms struktūroms būdingus
komponentus. Tai yra, šių ūkių nuosavybėn turėtų sklandžiai pereiti ūkinei veiklai reikalingas turtas – žemė su melioracijos įrenginiais, gamybiniai pastatai, žemės ūkio technika
ir gyvuliai. Organizacines prielaidas racionaliai plėtoti žemės ūkį turėjo sudaryti visuma
bendrų priemonių, užtikrinančių sklandų žemės ūkio struktūrų darbą, ūkinių subjektų ryšį
su produkciją superkančiomis ir perdirbančiomis įmonėmis, žemės ūkį aptarnaujančiomis
organizacijomis. Žemės naudojimo požiūriu organizacines prielaidas racionaliai plėtoti
žemės ūkį turėjo sudaryti tinkamas teritorijos organizavimas formuojant ūkių žemėnaudas
ir žemės ūkio infrastruktūrą (Aleknavičius, 2008). Valstybės pareiga užtikrinti, kad žemė
būtų naudojama racionaliai, kad ji būtų saugoma, kyla iš Konstitucijos 54 straipsnio nuostatų (Lietuvos..., 2005).
Tyrimų tikslas – nustatyti žemės reformos poveikį ūkių žemės valdų formavimui
ir žemės ūkio paskirties žemės naudojimui Lietuvos Respublikoje.
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Tyrimų uždaviniai:
- ištirti susiformavusių ūkių struktūrą ir žemės privatizavimo laipsnį;
- išnagrinėti žemės ūkio gamybos ir žemės naudojimo intensyvumo pokyčius;
- išanalizuoti žemės ūkio naudmenų būklę ir planingo agrarinių teritorijų tvarkymo galimybes.
Tyrimų metodai
Atliekant tyrimus taikyti matematiniai statistiniai metodai, teisinės, metodinės ir
mokslinės literatūros bei statistinių duomenų analizė ir abstrahavimas. Tyrimams panaudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo,
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys apie žemės plotus ir žemės ūkio
gamybos apimtis.
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Žemės ūkio veiklos subjektų ūkių žemėnaudų formavimas. 1991 m. žemės
ūkio paskirties žemę naudojo apie 1,1 tūkst. stambiųjų žemės ūkio įmonių (kolūkių ir valstybinių ūkių) ir 466 tūkst. šeimų, gavusių sodybinę žemę asmeninio ūkio vedimui. Įgyvendinant žemės reformą ir žemės ūkio įmonių turto privatizavimą reglamentuojančius teisės
aktus šalyje susiformavo trys pagrindiniai ūkių tipai: I – neprekiniai šeimos ūkiai; II – prekiniai fizinių asmenų ūkiai; III – prekiniai juridinių asmenų ūkiai. Pirmajai ūkininkaujančių asmenų grupei priskirtinos kaime gyvenančios šeimos, kurių naudojama asmeniniam
pagalbiniam ūkiui žemė 1990 m. Aukščiausiosios Tarybos nutarimu buvo juridiškai įteisinta (suteikiant iki 2–3 ha žemės ūkio naudmenų), taip pat nedidelius sugrąžintos ar kitaip
įsigytos žemės plotus (iki 5 ha) naudojančios šeimos. II grupei priskirti ūkininkaujantys
fiziniai asmenys, kurių pagrindinės pajamos yra iš prekinės žemės ūkio veiklos – žemės
ūkio produkcijos auginimo ir realizavimo. Dauguma šių asmenų savo ūkius yra įregistravę
Ūkininkų ūkių registre. III grupei priskirtinos žemės ūkio bendrovės ir kitų organizacinių
formų juridinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, ūkiai (žemės ūkio įmonės). 2010
m. I grupės ūkių buvo apie 117 tūkst., II grupės – 82 tūkst., III grupės – apie 0,6 tūkst. Žemės privatizavimo sąlygos atskiroms ūkių grupėms buvo nevienodos. Todėl 2010 m. fizinių asmenų ūkiuose nuosavoje žemėje esančių žemės ūkio naudmenų plotas sudarė 1348,3
tūkst. ha arba 56,8 proc. visos naudojamos žemės, juridinių asmenų ūkiuose – 58,3 tūkst.
ha arba apie 16 proc. Tai paaiškinama tuo, jog fiziniams asmenims žemės reformos metu
buvo projektuojamas ir įteisinamas nuosavybėn tik toks žemės plotas, į kurį jie turėjo galimybę atkurti nuosavybės teisę (vidutiniškai vienam asmeniui teko po 5,5 ha žemės). Visą
likusią žemę savo ūkius plečiantys asmenys turėjo savo iniciatyva pirkti iš kitų privačios
žemės savininkų – žemę susigrąžinusių, bet negalinčių ūkininkauti asmenų, taip pat daug
vėliau ir ribotai įstatymų nustatytomis sąlygomis pirkti valstybinę žemę.
Žemės plotas, į kurį atkurtos nuosavybės teisės grąžinant ar perduodant nuosavybėn žemės sklypus kaimo vietovėje (įskaitant ir asmeninio ūkio žemę) 2014 m. sausio 1 d.,
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buvo 3345,1 tūkst. ha. Be to, privatizuotos asmeninio ūkio žemės plotas sudarė 528,8 tūkst.
ha, parduotos laisvos valstybinės žemės plotas – 209,2 tūkst. ha (Aleknavičius...,2010).
Pagal Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenis 2010 m. šalyje buvo 199 tūkst.
ūkių, naudojančių daugiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų (Aleknavičius ir kt., 2012).
Atmetę asmeninio ūkio žemės dar neprivatizavusias šeimas (42 tūkst.), gausime 157 tūkst.
žemę dirbančių savininkų. Tai beveik atitinka 2013 m. žemės ūkio naudmenas deklaravusių ūkių skaičių (149 tūkst.). Santykis tarp visų žemės savininkų ir ją dirbančių žemės ūkio
veiklos subjektų yra 3,7:1. Tokia padėtis susidarė dėl restitucinio žemės reformos pobūdžio
ir liberalių įstatymų, leidžiančių įsigyti žemės ūkio paskirties žemę bet kuriam Lietuvos
Respublikos piliečiui ar juridiniam asmeniui. Žemės išsipirkimas iš tokių savininkų žemdirbių nuosavybėn truks daug ilgiau nei tai būtų atlikusi valstybė jos pradėtos žemės reformos metu. Ypač pastebimai didėja smulkiųjų žemės savininkų skaičius (1 lentelė).
1 lentelė. Privačios žemės ūkio paskirties sklypai Lietuvos Respublikoje
Table 1. Private agricultural lands in the Lithuanian Republic
Žemės valdos plotas,
ha
Land holding area,
ha

Iki 3 ha
Up to 3 ha
3,1 – 10 ha
10,1 – 150 ha
Daugiau kaip 150 ha
More than 150 ha
Iš viso:
Total:

2014 m. sausio 1 d.
Palyginimui buvo 2006 01 01
By January 1, 2014
In comparison with 01-01-2006
Valdų
Plotas,
Tenka 1
Valdų
Proc.
skaičius
ha
valdai, ha skaičius Plotas, ha
Proc.
PercenNumber of Area,
Per 1 Number of
Area, ha
Percent
tage
holdings
ha
holding, ha holdings
Fiziniai asmenys
Natural persons
308660

446158

14,1

1,45

233852

403159

15,0

167996
70741

918134
1583140

29,0
49,9

5,5
22,4

173121
66161

952823
1294470

35,4
48,2

884

221384

7,0

250,4

173

39427

1,4

548281

3168816

100,0

5,8

473307

2689879

100,0

Juridiniai asmenys
Legal persons
Iki 3 ha
1804
2073
Up to 3 ha
3,1 – 10 ha
807
4668
10,1 – 150 ha
955
38077
Daugiau kaip 150 ha
403
161625
More than 150 ha
Iš viso:
3969
206443
Total:
Šaltinis: VĮ Registrų centras
Source: State Enterprise Register Centre

1,0

1,15

322

445

1,0

2,3
18,4

5,8
39,9

201
311

1088
12043

2,3
25,8

78,3

401,1

81

37217

70,9

100,0

52,0

905

46793

100,0
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Apie tai, jog stambieji ūkininkų ūkiai, kol kas įsigiję nuosavybės teise mažiau kaip
pusę savo naudojamos žemės, rodo ir šie žemės fondo valstybinės apskaitos duomenys
2014 01 01:
- 150–300 ha žemės ūkio naudmenų naudojančių ūkininkų ūkių yra 1645, tuo tarpu tiek ploto valdančių žemės savininkų – 668;
- 300–500 ha žemės ūkio naudmenų naudojančių ūkininkų ūkių yra 536, tuo tarpu
tiek ploto valdančių žemės savininkų – 232;
- daugiau kaip 500 ha žemės ūkio naudmenų naudojančių ūkininkų ūkių yra 268,
tuo tarpu tiek ploto valdančių žemės savininkų – 19.
Tokia padėtis paaiškintina tuo, jog žemės reformos metu buvo daugiau rūpinamasi
nuosavybės teisių atkūrimu į žemės ūkio paskirties žemę „atsikeliantiems“ žemės sklypus
asmenims nei žemės pardavimu jos naudotojams. Net ir sugriežtinus „saugiklius“, bus problemų įsigyjant ir privačią žemę iš jos savininkų, kadangi įstatymai nedraudžia savininkams žemę parduoti asmenims, supirkinėjantiems ją spekuliaciniais tikslais (tada, kai žemės naudotojas ar kitas pirmumo teisę turintis asmuo, informuotas apie parduodamą žemės
sklypą, nesutinka jo pirkti savininko nustatyta kaina). To rezultatas – žemės ūkio paskirties
žemės pasiskirstymas nuosavybės teise nėra palankus ją dirbantiems žmonėms (2 lentelė).
2 lentelė. Žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas pagal žemės ūkio paskirties žemės
savininkus ir naudotojus Lietuvos Respublikoje 2013 m. (duomenys apytiksliai) tūkst. ha
Table 2. The distribution of agricultural land by agricultural land owners and
users in the Republic of Lithuania in 2013, (approximate figures) thous. ha
Nuomoja žemės ūkio veiklai iš:
Turi nuosavybės teise ir:
Rents for agricultural activities
Žemės savininkų ir
Has the right of ownership and:
from:
(ar) naudotojų
grupės
Naudoja Nuomoja
Kitų savininkų
Groups of land
patys
kitiems Nenaudoja Valstybės
Belongs to other
owners and (or) users Use them- Rent for
Unused
State-owned
owners
selves
others
Žemės ūkio veiklos subjektai (160 tūkst. asmenų)
Agricultural entities (160 thous. people)
Fiziniai asmenys
1300
x
x
280
840
Natural persons
Juridiniai asmenys
160
x
x
45
175
Legal persons
Kiti žemės savininkai (390 tūkst. asmenų)
Other land owners (390 thous. people)
Fiziniai asmenys
x
985
400
x
x
Natural persons
Juridiniai asmenys
x
30
x
x
Legal persons
Valstybė
x
325
140
x
x
State-owned
Iš viso:
1460
1340
540
325
1015
Total:
Šaltiniai: VĮ Registrų centras; Nacionalinė mokėjimo agentūra
Sources: State Enterprise Register Center; National Payment Agency
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Iš viso
naudoja
Totally
used by

2420
380

x
x
x
2800
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Dėl valstybės nereguliuojamos ūkių raidos kilusios problemos:
- žemės ūkio veiklos subjektai savo ūkio plėtimui perka ir nuomoja privačios žemės sklypus, konkuruodami su kitais asmenimis. Stichiškos, valstybės nereguliuojamos
žemės rinkos sąlygomis gali susiformuoti labai nekompaktiškas stambiųjų ūkių naudojamos žemės masyvų išsidėstymas, dėl to ūkiuose padidėja darbo laiko ir lėšų sąnaudos pervažiavimams tarp nutolusių sklypų;
- nesant konkrečių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių žemės ūkio paskirties
žemės sklypų dydį ir kitus parametrus, žymi dalis suformuotų žemės sklypų yra smulkūs
arba išsidėsto ilgais, siaurais rėžiais, arba yra netaisyklingų ribų, nustatytų neatsižvelgiant į
pagrindinių žemės dirbimo darbų kryptį;
- pertvarkant žemės sklypus žemės savininkų iniciatyva, toliau vyksta sklypų
smulkinimas ir tai dar labiau pablogina sąlygas mechanizuotiems augalininkystės darbams.
Per 1996-2013 m. laikotarpį vidutinis žemės ūkio paskirties žemės sklypo dydis (jame
esančių žemės ūkio naudmenų plotas) sumažėjo nuo 6,6 ha iki 2,5 ha.
Daug problemų kyla ir dėl to, jog ūkiams yra sudėtinga įsigyti nuosavybėn net savo naudojamą arba dirvonuojančią tiek valstybinę, tiek privačią žemę. Nuomojant privačią
žemę žymi dalis ūkių gautų pajamų atitenka savininkams, kadangi jos nuomos mokestis
yra iki 10 kartų didesnis nei žemės savininkas sumoka žemės mokesčio valstybei. Be to,
nėra garantijos, jog nuomojami žemės sklypai savininko valia nebus perleisti nuosavybėn
ar išnuomoti kitiems asmenims. Padėtis pagerėtų, priėmus šiuo metu Seime svarstomą naujos redakcijos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą (Lietuvos...,
2004b), kurio pagrindinius saugiklius galima apibūdinti taip:
- nuostata, jog teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės gali asmuo, turintis profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Tokiu laikomas ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius
dešimt metų žemės ūkio veiklą vykdęs ir žemės ūkio naudmenas deklaravęs fizinis ar juridinis asmuo;
- nuostata, jog žemę norintis įsigyti nuosavybėn asmuo, jeigu jo turima privati
žemė sudarys daugiau kaip 10 ha, turi gauti savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, išduotą, gavus savivaldybės administracijos tarybos sudarytos įvairios srities specialistų komisijos pritarimą (siūlymą); ši komisija įvertina žemę pageidaujančio įsigyti asmens veiklos atitikimą įstatymu nustatytiems kriterijams.
Išvados
1. Vykdant žemės reformą Lietuvoje prioritetas buvo teikiamas ne ūkių žemės
valdų formavimui, bet nuosavybės teisių į žemę atkūrimui.
2. Privatizavus buvusių žemės ūkio įmonių turtą, šalyje susiformavo trys ūkių tipai: neprekiniai (šeimos) ūkiai, prekinę žemės ūkio produkciją auginantys fizinių asmenų
(ūkininkų) ūkiai ir juridinių asmenų ūkiai. Ūkių nuosava žemė sudaro tik apie 50 % šių
ūkių naudojamos žemės ploto. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ūkinių subjektų nuosavybėn procesą gali paspartinti teisinės valstybinio reguliavimo priemonės bei finansinė
parama ūkių ekonomikos stiprinimui.
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3. Per 22 žemės reformos metus Lietuvoje žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo
daugiau kaip 200 tūkst. ha; be to, 2013 m. nebuvo deklaruojama dar apie 500 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų.
4. Aktualiausiais žemės tvarkymo klausimais laikytina: apleistos buvusios dirbamos žemės grąžinimas žemės ūkio veiklai; lėšų sausinimo sistemų ir kelių būklei gerinti
padidinimas; agrarinių teritorijų tvarkymui skirtų žemėtvarkos planavimo dokumentų parengimas; įstatymų tobulinimas numatant vertingų žemės ūkio naudmenų apsaugą nuo
neatlygintino panaudojimo kitai paskirčiai.
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Audrius Aleknavičius, Marius Aleknavičius
Agricultural land privatization and use in Lithuania
Summary
The article analyses the consequences of agricultural land use rearrangement during
the period of land reform in the republic of Lithuania. The main types of land users, ways
and conditions for acquiring land ownership as well as the process of farming land holding
development were identified. Alterations of the farming land area and reasons for the formation of abandoned lands are described. Suggestions for the preservation, improvement
and rational use of fertile farming land, as an exceptional natural resource, and the main
measures of agricultural production are provided.
Keywords: Agricultural land, land use, farming lands, private property.

76

MATAVIMŲ INŽINERIJA
CADASTRAL SURVEYING

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMŲ ANALIZĖ KAUNO RAJONE
Darius Pupka
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Aleksandro Stulginskio universitetas
Įvadas
Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti žemės sklypų atliktus sandorius Kauno rajone.
Siekiant šio tikslo formuluojami tokie darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti žemės sklypų sandorių tendencijas Kauno rajone;
2. Nustatyti kadastrinių matavimų tipą analizuojamuose žemės sklypuose;
3. Pateikti žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo prognozę iki 2016 metų.
Tyrimui pasirinkti žemės ūkio paskirties žemės sklypų įvykę sandoriai nuo 2014
iki 2015 gegužės mėnesio Kauno rajone. Žemės sklypų rinka yra labai reikšminga tiek
visos Lietuvos, tiek atskirų jos regionų ekonomikoje. Šios rinkos kitimo tendencijos leidžia
įvertinti ir ekonomikos būklę. Rinkos būklė priklauso nuo nekilnojamo turto pasiūlos ir
paklausos, t.y. sandoriai vyksta tada, kai yra norinčiųjų parduoti ir norinčiųjų pirkti. Paklausos ir pasiūlos balansas nulemia ir parduodamų žemės sklypų kainą.
Siekiant išnagrinėti teorinius ir teisinius žemės sklypo sampratos, įsigijimo aspektus taikomas mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės metodas - apibendrinimas, lyginimas, dedukcija, abstrakcija. Statistiniai duomenys apdoroti sudarant intervalines eilutes,
skaičiuojant dinamiką, o prognozavimui - naudojant tiesinį trendą.
Rezultatai
Nekilnojamojo turto samprata pateikta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
(toliau - LR CK). LR CK 1.98 straipsnyje apibrėžiama, jog nekilnojamieji daiktai yra žemė
ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės - tai pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti
daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji (4). Nekilnojamojo daikto sampratą apibrėžti ir daiktą identifikuoti, kaip kilnojamąjį arba nekilnojamąjį, svarbu civilinių
santykių prasme. Teorinėje literatūroje nekilnojamasis turtas suprantamas, kaip įvairūs
pastatai, statiniai ir būstai, žemė (7).
Žemė - tai gamtinis turtas, kuris nėra žmogaus pagamintas (8). Teorine prasme
žemė - tai natūralusis išteklius, gamtinis gamybos veiksnys, susidedantis iš dviejų elementų, kurie tikrovėje sudaro neišardomą vienybę ir tik teoriškai gali būti išskirti.
Žemę, kaip gamybos veiksnį, iš kitų gamybos veiksnių tarpo išskiria tam tikros savybės. Žemė yra vienintelis gamybos veiksnys, kuriam būdingas nuolatinis jos išsidėstymas erdvėje. Ji, skirtingai nei darbas ar kapitalas, negali būti perkelta iš vienos vietos į kitą.
Be to, skirtingai nei kiti gamybos veiksniai, žemė yra nesąnaudinis gamybos veiksnys, t. y.
ji nėra gaminama, jos atsiradimas nėra susijęs su kokiomis nors sąnaudomis. Tai yra gamtos dovana. Dėl tos priežasties žemė negali būti atgaminama arba padidinamas jos kiekis.
Beje, žemė nėra vienarūšis gamybos veiksnys. Ji gali būti skirtingo natūralaus derlingumo ir skirtingos paskirties (3). Žemė gali būti naudojama žemės ūkio gamybai, verslo
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įmonėms ar gyvenamiesiems namams statyti, paslaugų sferai plėtoti. Žemės sklypas, apibrėžiamas LR CK 4.2 straipsnio 2 dalyje, nurodo, jog žemės sklypas yra nekilnojamasis
daiktas pagal prigimtį. Civilinių teisių objektyvu gali būti toks žemės sklypas, kuris yra
identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas (1.109 str.). Žemės sklypas gali būti
įvairių teisinių sandorių objektas, tik jeigu jis yra suformuotas, įregistruotas registre. Žemės sklypų formavimo tvarką Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D452/D1-513 dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (6).
Lietuvos Respublikos žemės įstatyme išskiriamos tokios žemės naudojimo paskirties rūšys:
1) žemės ūkio paskirties žemė;
2) miškų ūkio paskirties žemė;
3) vandens ūkio paskirties žemė;
4) konservacinės paskirties žemė;
5) kitos paskirties žemė.
Šiame tyrime buvo analizuojama žemės ūkio paskirties žemė. Ją sudaro plotai,
naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui
priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais statiniais užstatyti plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais veiklai, susijusiai su žemės ūkio produkcijos
gamyba, taip pat Vyriausybės nustatyto dydžio miškų plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, ir kitos šiuose žemės plotuose įsiterpusios ne žemės ūkio naudmenos (5).
Žemės sklypų sandorių analizė turi būti vykdoma nuolat, nes ši rinka ypatingai
jautri bendrai ekonomikos raidos tendencijai, ji yra cikliška, iš esmės veikia nuosaikiai ir
reaguoja į ekonominės bei politinės aplinkos pokyčius (1), ją lemia pakitę potencialių pirkėjų lūkesčiai, potencialių pirkėjų pajamų pokyčiai, kainų pokyčiai. Be to, Lietuvoje žemės
ūkio raidai turėjo ir iki šiol tebeturi įtakos ir žemės reformos raida, nusavintos žemės grąžinimas gyventojams (10).
Kauno rajonas yra gana aktyvus regionas socialine ir ekonomine prasme, turintis
gerus ekonominius rodiklius Lietuvos mastu. Kauno rajonas priklauso Kauno apskričiai,
užimamas plotas sudaro 1496 km2. Kauno rajonas yra Lietuvos centre ir ribojasi su Kėdainių, Raseinių, Prienų, Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Jonavos rajonais ir Kauno miestu.
Patogus susisiekimas: geležinkelis, susikertantys pagrindiniai automobilių keliai ir per
Kauno rajoną einanti magistralės Via Baltica atkarpa atveria plačias galimybes bendradarbiauti įvairiose verslo srityse ne tik su daugeliu mūsų šalies miestų, bet ir su užsienio valstybėmis (2).
Nuo 2014 m iki 2015 m. gegužės mėnesio žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinka Kauno rajone buvo aktyvi. Per šį laikotarpį įvyko 745 sandoriai, iš viso perleistos žemės
plotas sudaro 1464,6 ha. Sandorių struktūra pagal mėnesius pateikta 1 paveiksle.
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1 pav. Atliktų sandorių skaičius ir plotas Kauno rajone
1 pис. Количество сделок и площадь в Каунасском районе
Kaip matyti pagal grafiką, nuo 2014 metų pradžios sandorių skaičius didėja, tačiau
antroje metų pusėje įsivyrauja stabilizacija ir sandorių skaičius kinta nežymiai. Palyginant
pagal žemės sklypų plotus tendencijos yra svyruojančios ir palyginus mėnesiu gali skirtis
du kartus. Nagrinėjamu laikotarpiu Kauno rajone vyrauja nedidelių plotų žemės sklypų
perleidimų sandoriai. Mažiausias plotas - 0,0074, o didžiausias - 14,27 ha. Suminiai mėnesio rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Žemės sklypų sandorių skaičius ir plotai pagal mėnesius
1 таблица. Kоличество сделок и площадь в месяц
2014 sausis
2014 январь

93,153
43

2014 vasaris
2014 февраль

2014 kovas
2014 март

44,9789
43

111,1503
56

2014 rugsėjis 2014 spalis
2014 lapkritis
2014 сентябрь 2014 октябрь 2014 ноябрь

74,6191
40

94,5793
44

116,3975
49

2014 gegužė
2014 май

2014 birželis
2014 июнь

2014 liepa
2014 июль

59,364
52

97,4969
43

74,6237
47

86,1204
49

2014 gruodis
2014 декабрь

2015 sausis
2015 январь

2015 vasaris
2015 февраль

91,5012
43

101,6974
48

118,2901
51

2014 balandis
2014 апрель

2015 kovas
2015 март

103,6416
47

2014 rugpjūtis
2014 август

97,1091
46
2015 balandis
2015 апрель

102,8613
44

1991 m. birželio 18 d. priimtas LR įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamajį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“. Jame yra nustatytos sąlygos ir tvarka
piliečiams atkuriant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, kuris pagal TSRS įstatymus
buvo nacionalizuotas. Šis įstatymas patikslintas 1997 m. liepos 1 d. ir pavadintas Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (9).
1994 m.balandžio 26 d. priimtas Žemės įstatymas (5), kuris nustato žemės nuosavybės,
valdymo ir naudojimo santykius Lietuvos Respublikoje. Priėmus šiuos įstatymus, šalyje
buvo pradėtas nuosavybės teisių atkūrimas bei žemės nuosavybės ir naudojimo
santykių reguliavimas. Tuo pačiu ir buvo numatyti žemės sklypų matavimai preliminaria
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forma. Tyrime buvo pažvelgta į sandoriuose dalyvavusių žemės ūkio paskirties žemės
sklypų matavimų tipą, kadangi kadastriniai matavimai yra pakankamai brangūs, praktiškai
jie atliekami tik esant būtinybei. Nors šiuo metu didesnius ūkius turintys ūkininkai žemės
ūkio paskirties žemės sklypų neperka, neatlikus kadastrinių matavimų. Todėl buvo paanalizuotas sandorių kiekis, kuriuose buvo atlikti kadastriniai matavimai.
Gauti rezultatai pateikti 2 paveiksle.

2 pav. Atliktų sandorių žemės sklypams su kadastriniais matavimais duomenys
2 pис. Выполнение операции с измерения земельно-кадастровых данных
Analizuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypų perleidimą svarbu nuspėti, kaip
gali kisti paklausa, t.y. žemės sklypų sandorių tempas. Taikant tiesinį trendą pagal ankstesnių mėnesių žemės sklypų sandorių Kauno raj. tendencijas yra prognozuojamos žemės
sklypų perleidimo apimtys iki 2016 metų (3 pav.).

3 pav. Prognozė pagal linijinį trendą
3 pис. Прогноз линейным трендом
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Su šios prognozės pagalba buvo padarytos išvados dėl galimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų rinkos ir šių metų tendencijos šioje srityje Kauno rajone.
Išvados
1. Atlikus žemės ūkio paskirties žemės sklypų analizę nuo 2014 metų, gauti mėnesio laikotarpio perleidžiamų žemės sklypų pokyčiai leidžia nustatyti kiekvieno mėnesio
svyravimus sandorių kiekyje ir plotų dydyje. Sandorių skaičius nuo 2014 metų pradžios
nežymiai didėjo, tačiau nuo 2014 metų birželio mėnesio šis skaičius stabilizavosi ir netgi
paskutiniais analizuojamo laikotarpio mėnesiais turėjo tendenciją mažėti. Prognozuojant
tolimesnį kitimą, pasinaudojus linijiniu trendu, buvo pateikta prognozė, kad iki šių metų
pabaigos vyraus sandorių mažėjimo tendencijos.
2. Žvelgiant į žemės sklypų plotus ir juos analizuojant matyti, kad jų svyravimai
yra labai dideli. Didžiausias buvo 2015 metų vasario mėnesį, nors sandorių skaičius nebuvo didžiausias šį mėnesį (1 lentelė), o mažiausias - 2014 metų vasario mėnesį.
3. Kaip jau buvo minėta, sandoriuose, ypač kur vyrauja pirkimo veiksmai, pirkėjai
reikalauja, kad žemės sklypui būtų atlikti kadastriniai matavimai. Atlikus tyrimą, daroma
išvada, kad beveik pusė žemės ūkio žemės sklypų perleidžiami, jau atlikus kadastrinius
matavimus, o tai padeda naujam savininkui išvengti išlaidų ir problemų ateityje.
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Darius Pupka
Анализ сделок покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения
в Каунасском районе
Pезюме
Это исследование направлено на анализ сделок покупки земельных
участков сельскохозяйственного назначения в Каунасскам районе.
Были выдвинyты такие задачи:
1. исследовать число предложений продажи земельных участков
в
Каунасскам районе;
2. установить тип кадастровых измерений;
3. предоставить прогноз сделок продажи земельных участков на 2016 год.
Для исследования взяты сделки продажи земельных участков в Каунасском
районе от 2014 года до мая 2015 года.
С начала 2014 года количество сделок немного увеличилось, но с июня
2014 года это число стабилизировалось и даже умненьшалось в конце
анализируемого периода. Прогноз на дальнейший период такой, что к концу этого
года будет доминировать тенденция к снижению количества сделок.
Глядя на анализ сделок продажи земельных участков, видно, что их
колебания очень велики. Самое большое количество сделок произошло в феврале
2015 года, а самое маленькое количество сделок в феврале 2014 года. Покупатели
желают приобрести земельный участок с выполненными кадастровыми
измерениями.
Выполнив исследование, сделан вывод, что почти половина земельных
участков сельскохозяйственного назначения продана, выполнив
кадастровые
измерения.
Ключевые слова: земельные участки, кадастровые измерения, сделки,
Каунасский район.
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APLEISTŲ PASTATŲ NAUDOJIMAS KAUNO MIESTE
Vilma Sinkevičiūtė1,2, Indrė Januškevičiūtė2
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje analizuojami apleisti pastatai Kauno mieste, įvertinta jų būklė bei numatyti
tvarkymo būdai. Taip pat apibrėžta apleistų pastatų, esančių Kauno mieste, naudojimo paskirtis,
juridinis statusas. Kauno mieste yra 46 apleisti pastatai. Daugiausiai šių pastatų yra Šančių seniūnijoje, mažiausiai Vilijampolės ir Gričiupio seniūnijose. 85 proc. Kauno mieste esančių apleistų
pastatų pagal naudojimo paskirtį priskiriami negyvenamiesiems pastatams, iš jų 44 proc. yra buvę
gamybos ir pramonės paskirties objektai. 72 proc. apleistų pastatų atsižvelgiant į jų konstrukcijų
stovį, keliamą grėsmę žmonėms ir aplinkai, vizualinę išvaizdą yra blogos būklės. Griautiniems pastatams priskirti 52 proc. apleistų pastatų, tuo tarpu likę 48 proc. pastatų galėtų būti tvarkomi arba
renovuojami.
Raktažodžiai: apleistas pastatas, nenaudojamas pastatas, žemės sklypas.
.

Įvadas
Didiesiems miestams apleisti ir nenaudojami pastatai daro labai daug žalos. Dėl
apleistų statinių stringa miestams svarbūs infrastruktūriniai projektai, miestų plėtra, jie
gadina miestų įvaizdį. Daug apleistų, griūvančių ir pavojingos būklės pastatų yra ir Kauno
mieste. Jie stovi ne tik Kauno centre, bet jų galima išvysti ir atokesniuose rajonuose. Apleisti statiniai mažina miesto kraštovaizdžio patrauklumą, įvaizdį ir turizmo plėtrą, kuri
kasmet tampa vis svarbesne miesto ekonomikos dalimi, taip pat netvarkoma aplinka mažina investicinį patrauklumą. Todėl pastaruoju metu apleistų pastatų problema tampa vis
aktualesnė Kauno miestui, kurią bandoma spręsti pasitelkiant didesnį nekilnojamojo turto
mokesčio įvedimą, skiriant maksimalias baudas apleistų pastatų savininkams, koreguojant
teisinę bazę.
Apleistų statinių klausimus ir problematiką analizuojančios Lietuvos mokslinės literatūros yra nedaug. Tačiau Lietuvos teisinė bazė, nagrinėjanti apleistų pastatų tvarkymo,
likvidavimo, kraštovaizdžio vizualinės taršos mažinimo klausimus, apima per 50 juridinių
dokumentų įstatymų, civilinio kodekso straipsnių, Vyriausybės nutarimų ir įvairių valstybės institucijų priimtų norminių aktų bei yra nuolat pildoma ir atnaujinama. Ši teisinė
bazė yra rengiama ir tobulinama nuo 1998 m. Deja ji iki šiol nėra veiksminga operatyviai
sprendžiant apleistų statinių sutvarkymo ir likvidavimo problemas Apleistų pastatų likvidavimo programoje yra pateiktas apleistų statinių apibūdinimas – tai neūkiškai užlaikomi ir
(ar) reikiamai techniškai neprižiūrimi statiniai, reikalaujantys skubių veiksmų juos tvarkant
ar likviduojant (Apleistų..., 2008). Užsienio šalyse taipogi taikomos įvairios priemonės
kovai su apleistų, nenaudojamų pastatų savininkais (Vacant..., 2008).
Lėka (2012) pastebėjo, kad Vakarų Europos šalyse galioja tokie principai, kad nusipirkus sklypą išvystytoje teritorijoje ir per nustatytą laiką nepasiėmus statybos leidimo,
paskui neatidavus pastato eksploatuoti arba jeigu sklype stovi apleisti pastatai, tada smarkiai pakyla žemės mokestis.
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Pasak Atkocevičienės ir kt. (2013), apleistus pastatus galima įvardinti, kaip kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Kraštovaizdis yra svarbus šalies išteklius - tai tarsi
savotiškas gamtinės aplinkos ir gyvenimo kokybės garantas. Antuchevičienė (2002) taip
pat akcentavo, kad apleistus pastatus reikia sutvarkyti, kad jie nedarkytų šalies
kraštovaizdžio.
Darbo tikslas
Atlikus Kauno miesto apleistų pastatų analizę, įvertinti jų būklę bei numatyti tvarkymo būdus.
Tyrimų uždaviniai
Išanalizuoti apleistų pastatų pasiskirstymą Kauno mieste; apibrėžti apleistų pastatų,
esančių Kauno mieste, juridinį statusą; nustatyti Kauno mieste esančių apleistų pastatų
būklę ir numatyti jų tvarkymo prioritetus.
Tyrimų metodika
Darbo tyrimo objektas yra Kauno mieste esantys apleisti, nenaudojami pastatai.
Darbe naudota literatūros šaltinių analizė, duomenys analizuoti analitiniu ir sintezės metodais, atliktas lauko tyrimas. Pagrindinė informacija, kuria remtasi atliekant šį darbą tai
2013 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintas atnaujintas „Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas“.
Siekiant duomenų tikslumo bei naujausios informacijos apie sąraše esančius apleistus pastatus buvo atliekamas lauko tyrimas, kurio metu pagal turimus duomenis buvo
lankomos tos vietos, kuriose stovi visi sąraše esantys apleisti pastatai. Šie pastatai buvo
fotografuojami, vertinta jų būklė, daroma žala ir galimos grėsmės tiek žmonėms, tiek kraštovaizdžiui. Atlikus turimų duomenų analizę bei jų sisteminimą, apleisti pastatai suskirstyti
pagal seniūnijas, kuriose jie yra, pagal jų naudojimo paskirtį (gyvenamieji, negyvenamieji)
bei pagal jų savininkų tipus (fiziniai, juridiniai asmenys). Šių pastatų pasiskirstymui miesto
seniūnijose parodyti sudaryta Kauno miesto schema, kurioje pagal buvimo vietą pavaizduoti visi sąraše paminėti apleisti, nenaudojami pastatai. Apleisti pastatai buvo įvertinti
pagal jų esamą būklę, dėmesys buvo kreipiamas ir į jų keliamą pavojų, atsižvelgus į tai
nustatyti šių pastatų tvarkymo prioritetai bei tolimesnės naudojimo galimybės.
Rezultatai
Remiantis Kauno miesto tarybos sąrašu 2013 m. Kauno mieste yra 46 apleisti pastatai. 2013 m. sąrašą lyginant su 2014 m. jis papildytas 4 apleistais, avarinės būklės, netvarkomais nekilnojamo turto objektais.
Remiantis Kauno miesto savivaldybės pateiktais duomenimis nustatyta, kad daugiausiai apleistų pastatų yra Šančių seniūnijoje (1 pav.).
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1 pav. Apleistų pastatų pasiskirstymas Kauno seniūnijose
Fig. 1. Distribution of derelict buildings in Kaunas administrative districts
Visi Kauno mieste esantys apleisti pastatai turi savininkus, tačiau yra netinkamai
prižiūrimi ir techniškai netvarkingi. Pagal Kauno miesto savivaldybės pateiktą sąrašą Kauno mieste yra 37 apleisti pastatai, kurie priklauso juridiniams asmenims, likę 9 pastatai
priklauso vienam arba net keliems fiziniams asmenims.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad pastatų būklė priklauso nuo kelių faktorių: nuo pastato konstrukcijos, jo amžiaus, priežiūros arba eksploatacijos pobūdžio, kokybės, taip pat
nuo atnaujinimo laipsnio.
Netinkamai naudojami pastatai dėl aplinkos poveikio praranda savo mechaninį
patvarumą ir pastovumą, atsparumą gaisrams, nebetenkina higienos, sveikatos ir aplinkos
apsaugos reikalavimų, neatitinka saugaus naudojimo nuostatų. Apleistų, nenaudojamų pastatų irstančios ir griūvančios konstrukcijos gali įtakoti kitų šalia esančių taip pat nenaudojamų pastatų griūtį. Ypač tai yra aktualu kalbant apie pastatus, kurie yra tankiai apgyvendintose ir urbanizuotose teritorijose. Taip pat tankiai apgyvendintose teritorijose nuo liepsnojančio apleisto pastato gali užsidegti aplinkiniai statiniai. Viena iš priežasčių, kuri lemia
apleistų pastatų konstrukcijų apkrovos didėjimą tai metalo, statybos produktų vagys, dėl
kurių veiksmų konstrukcijų apkrovos tik dar labiau didėja. Būtent nepakankamas apleistų
pastatų konstrukcijų mechaninis atsparumas ir pastovumas kelia didžiausią pavojų aplinkiniams.
Norint išvengti pastatų būklės blogėjimo tendencijos yra numatyta, kad jų savininkai, naudotojai ar nuomininkai privalo: pastatus nuolat tvarkyti, remontuoti, dažyti, prižiūrėti jų fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą. Taigi visi pastatai įskaitant ir
apleistus, nenaudojamus pastatus turi būti tvarkingi, tinkamai eksploatuojami ir naudojami
pagal jų paskirtį.
Vizualinė objekto apžiūra suteikia pradinę informaciją apie pastato bei jo konstrukcijų būklę. Todėl apleistų, nenaudojamų pastatų būklė vertinta ne tik remiantis „Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo“
duomenimis, tačiau buvo atliktas ir lauko tyrimas siekiant kuo tikslesnės ir naujesnės informacijos apie šiuos pastatus. Atliekant šią analizę buvo lyginti duomenys pateikti sąraše
su lauko tyrimo metu surinktais duomenimis. Pažymėtina, kad apleistų pastatų sąrašas patvirtintas 2014 metų pradžioje, todėl, atlikus lauko tyrimą, paaiškėjo ir keletas

APLEISTŲ PASTATŲ NAUDOJIMAS KAUNO MIESTE
USE OF ABANDONED BUILDINGS IN KAUNAS CITY

85

neatitikimų. Oficialiame sąraše yra pateikti 46 apleisti pastatai, tačiau šešiems iš jų nustatyti būklės bei kiti neatitikimai. Todėl vertinant apleistų pastatų būklę šie šeši pastatai neįtraukti į vertinimo procesą. Apleistų pastatų būklė vertinta, kaip esanti bloga, patenkinama
arba gera. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos buvo atsižvelgta nustatant šių pastatų esamą
būklę – išorinė pastato išvaizda, techninė ir fizinė būklė, aplinka, kurioje yra pastatas, saugumo priemonės, užtikrinančios tinkamą statinio saugą.
Atlikus vizualinę pastatų apžiūrą lauko tyrimo metu, nustatyta, kad daugiausiai
Kauno mieste yra blogos būklės apleistų pastatų (1 lentelė). Jie sudaro 72 proc. visų tirtų
Kauno mieste esančių tokio tipo pastatų. 13 proc. sudaro patenkinamos būklės apleisti pastatai. Šiai grupei priskirti statiniai, kurių pagrindines laikančiąsias konstrukcijas yra galimybė sustiprinti, patį pastatą panaudoti pagal paskirtį arba keisti statinio paskirtį ir jį rekonstruoti. Likę 15 proc. apleistų pastatų Kauno mieste yra geros būklės. Dažniausiai tokiems pastatams atnaujinti užtenka paprastojo remonto.
Išanalizavus apleistų pastatų būklę, galima teigti, kad dauguma Kauno mieste
esančių tokių pastatų yra netvarkomi, apgriuvę ar fiziškai pažeisti, jų teritorija yra neaptverta, nemaža šių statinių dalis yra blogos ir net avarinės būklės. Tačiau galima pastebėti
ir tokių atvejų, kada pastatai yra tvarkomi juos likviduojant ar pritaikant naudoti iš naujo.
1 lentelė. Apleistų pastatų būklės įvertinimas
Table 1. Evaluation of the state of derelict buildings
Adresas
Location

Konstrukcija
Structure

Sienos
Walls

Langai
Windows

Savanorių pr. 321
Islandijos pl. 217
Šiaurės pr. 44
H. ir O. Minkovskių g. 71
Garšvės g. 12
Perlojos g. 81
Jonavos g. 220
Vydūno al. 13
Mosėdžio g. 67
Dujotiekio g. 30
Jonavos g. 3
Karaliaus Mindaugo pr. 16
/ Druskininkų g. 1
Nemuno g. 27
Gedimino g. 46
Kaunakiemio g. 9
Radvilėnų pl. 1A
Žalioji g. 10
Europos pr. 96
Vaidoto g. 127A

1
1
3
2
2
1
3
2
1
3
3

1
1
3
2
3
1
3
1
1
2
3

1
1
1
1
1
2
2
1
3
2

Saugumo
priemonės
Security measures
1
2
1
1
3
3
1
1
1
3
2

3

3

3

2

11

1
3
1
1
3
2
1

2
3
1
1
3
1
2

2
3
1
1
3
1
2

1
3
3
1
3
2
1

7
12
6
4
12
6
6
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Suma
Sum
3
5
8
6
9
6
9
6
4
11
10
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1 lentelės tęsinys
Table 1 continue
Saugumo
Suma
priemonės
Sum
Security measures
Perlojos g. 35A
2
1
2
1
6
V. Krėvės pr. 4A
1
1
1
3
V. Krėvės pr. 9C
1
1
2
1
5
V. Krėvės pr. 9D
1
1
2
1
5
V. Krėvės pr. 55A
1
1
3
1
6
Partizanų g. 50B
1
1
3
1
6
Partizanų g. 72A
1
1
2
1
5
T. Masiulio g. 9
3
3
3
1
10
Naglio g. 5
2
1
2
1
6
K. Griniaus g. 2
2
2
1
1
6
A. Juozapavičiaus pr. 19
1
2
1
1
5
A. Juozapavičiaus pr. 25D
1
1
1
1
4
A. Juozapavičiaus pr. 3F
2
1
1
2
6
Švenčionių g. 12
1
1
1
1
4
Švenčionių g. 53
1
1
1
1
4
A. Juozapavičiaus pr. 120
1
1
1
1
4
Ukrainiečių g. 4
3
3
1
1
8
Savanorių pr. 277
1
1
1
1
4
Savanorių pr. 279
1
1
1
1
4
Vilties g. 1
1
1
2
1
5
A. Juozapavičiaus pr. 21B
2
2
2
1
7
Paaiškinimai: 1 - bloga, 2 - patenkinama, 3 - gera; suma 3-6 - bloga, 7-9 - patenkinama, 10-12 - gera.
Explanations: 1 - bad 2 - satisfactory, 3 - good; The sum of 3-6 - bad, 7-9 - satisfactory, 10-12 - good.
Adresas
Location

Konstrukcija
Structure

Sienos Langai
Walls Windows

Apleistų pastatų netinkama priežiūra, jų likvidavimo būtinumas yra vienos iš svarbesnių problemų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį dabartiniu metu. Vieni svarbiausių faktorių, verčiančių skubiai likviduoti bei tvarkyti apleistus pastatus – tai šių statinių keliama
grėsmė žmonėms, jų gyvybei ir sveikatai bei daroma žala kraštovaizdžiui.
Jei statinys ar jo dalis neatitinka esminių reikalavimų, jis turi būti remontuojamas
arba griaunamas. Nustatant apleistų statinių griovimo prioritetus reikia atkreipti dėmesį į
esamą pastatų būklę, jų vietą teritoriniu atžvilgiu bei keliamą grėsmę žmonėms ir kraštovaizdžiui. Kauno mieste esantys apleisti pastatai atsižvelgiant į jų esamą būklę, keliamą
pavojų sugrupuoti pagal jų tvarkymo prioritetus. Iškirti trys apleistų, nenaudojamų pastatų
tvarkymo būdai: skubus pastato nugriovimas, pastato nugriovimas, pastato sutvarkymas.
Skubiai pastatą reikėtų griauti tokiu atveju, kai jis yra smarkiai fiziškai pažeistas, nusidėvėjęs, taip pat kelia grėsmę žmonėms. Griautinais galima įvardinti tokius pastatus,
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kurie yra mažiau fiziškai pažeisti, kelia mažesnį pavojų. Apleistus pastatus, kurie pasižymi gera būkle bei galimybe juos pritaikyti naudoti iš naujo, būtų tikslinga sutvarkyti.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad beveik pusę t.y. 48 proc. Kauno mieste esančių apleistų pastatų gali būtų sutvarkyti. Šie pastatai turi nors ir pažeistas, bet, galima sakyti, tvirtas konstrukcijas, juos tinkamai sutvarkius, suremontavus ar renovavus, atsirastų galimybė
šiuos pastatus pritaikyti tolimesniam naudojimui. Tolimesnis pastato naudojimas gali būti
pagrįstas pastato naudojimu pagal jo dabartinę paskirtį arba gali būti numatyta pakeisti
pastato paskirtį ir taip jį pritaikyti naujai veiklai vykdyti.
Skubiai griautini pastatai sudaro 32 proc. visų apleistų ir nenaudojamų pastatų. Šie
pastatai kelia realų pavojų tiek aplinkiniams, tiek daro žalą kraštovaizdžiui. Nemaža dalis
tokių pastatų yra mediniai, dėl to padidėja gaisro rizika, kilus gaisrui nukentėtų aplinkui
esantys kiti statiniai, nukentėtų ir pastatą supanti gamtinė aplinka.
20 proc. Kauno mieste esančių apleistų pastatų būtų galima nugriauti netaikant
skubios tvarkos. Šie pastatai daro mažesnę žalą aplinkai, yra mažiau pavojingi žmonėms
negu tie pastatai, kurie yra priskirti prie skubiai griautinų. Tačiau laikui bėgant juos būtų
patartina likviduoti, kadangi jų būklė toliau prastės, taip pat tokių pastatų pritaikymo galimybė juos naudoti iš naujo yra labai nedidelė.
Atsižvelgus į apleistų pastatų geografinę padėtį, jų susidėvėjimo laipsnį gali būti
taikomi šie apleistų statinių tvarkymo ir jų neigiamo poveikio mažinimo būdai:
Pastatų renovavimas ir modernizavimas keičiant statinių paskirtį arba pritaikymas tolesnei veiklai nekeičiant jų paskirties;
Pastato zonoje esančių atliekų tvarkymas ir kenksmingų cheminių bei biologinių
medžiagų šalinimas;
Pastatų ir visos su jais susijusios infrastruktūros nugriovimas tuo pačiu užtikrinant kraštovaizdžio ir geros aplinkos būklės atkūrimą;
Pastatų pridengimas greitai augančiais medžiais ar sunkiai pereinamais krūmais.
Šis būdas taikytinas, kada pastatas ar jo likučiai nekelia pavojaus gyvybei bei sveikatai ir
yra iš sunkiai likviduojamų, tačiau nepavojingų konstrukcijų.
Tačiau vienas iš naudingiausių apleistų pastatų tvarkymo būdų, kuris turėtų teigiamos įtakos šalies ekonomikai, yra tokių pastatų pritaikymas tolimesniam naudojimui.
Pritaikant apleistus pastatus naudoti iš naujo sumažinamos griovimo išlaidos, tikimasi gauti didesnes įplaukas į savivaldybių biudžetus.
Išvados
1. Remiantis Kauno miesto savivaldybės pateiktais duomenimis nustatyta, kad
daugiausiai apleistų pastatų yra Šančių seniūnijoje. Mieste 80 proc. apleistų pastatų valdo
juridiniai asmenys.
2. 72 proc. apleistų ir nenaudojamų pastatų atsižvelgiant į jų konstrukcijų būklę,
keliamą grėsmę žmonėms ir aplinkai, vizualinę išvaizdą įvardinti kaip esantys blogos būklės. 15 proc. apleistų pastatų priskirtini geros, o 13 proc. – patenkinamos būklės tokio tipo
pastatams.
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3. Kauno mieste esantiems blogos būklės apleistiems pastatams pagrindinis tvarkymo prioritetas būtų tokių pastatų nugriovimas. Griautiniems pastatams priskirti 52 proc.
apleistų pastatų, tuo tarpu likę 48 proc. pastatų galėtų būti tvarkomi, renovuojami ir taip
pritaikomi naudoti iš naujo.
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Vilma Sinkevičiūtė, Indrė Januškevičiūtė
Use of abandoned buildings in Kaunas city
Summary
Arising economic and social problems and emerging threat to human life are the
main reasons for abandonment of buildings or even entire cities in foreign countries. Mainly abandoned buildings are found in the USA and in the countries of former Soviet Union.
Abandoned buildings in Kaunas city are analysed in the article; their condition is assessed
and ways for handling are proposed. Legal status and the purpose of use of abandoned
buildings in Kaunas city are also defined. There are 46 abandoned buildings in Kaunas
city. The majority of them are located in Šančiai neighbourhood, and the least – in Vilijampolė and Gričiupis neighbourhoods. In accordance with the purpose of use, 85 percent
of abandoned buildings in Kaunas city are attributed to non-residential buildings, and 44
percent of them are former objects of manufacture and industrial purpose. Pursuant to the
condition of constructions, threat to people and environment, visual appearance, the state
of 72 percent of abandoned buildings is poor. 52 percent of abandoned buildings are ascribed to demolishable, while the rest 48 percent of buildings could be repaired or renovated.
Keywords: abandoned building, derelict building, land plot.

APLEISTŲ PASTATŲ NAUDOJIMAS KAUNO MIESTE
USE OF ABANDONED BUILDINGS IN KAUNAS CITY

89

TIKSLIOSIOS NIVELIACIJOS PAKLAIDŲ ANALIZĖ
Aurelijus Živatkauskas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kauno kolegija
Įvadas
XX amžiaus pabaigoje, atsiradus skaitmeniniams nivelyrams, įvyko žymių pokyčių geodezinių darbų technologijoje ir metodikoje. Atsiradus daug didesnio tikslumo ir
naujos kokybės geodeziniams prietaisams, iškilo būtinybė turėti patikimus duomenis. Kokybiška informacija pagrįstas kinematinių ir dinaminių geodezijos uždavinių sprendimas
leidžia padidinti geodezinių tinklų tikslumą.
Žvelgiant į niveliavimo istoriją galima teigti, kad skaitmeniniai nivelyrai padarė
perversmą niveliavimo technologijoje [4, 5]. Vertikaliems geodeziniams tinklams sudaryti
šiuo metu taikomi skaitmeniniai nivelyrai. Skaitmeninių nivelyrų veikimas pagrįstas kodinės matuoklės vaizdo skaitmeniniu apdorojimu. Skaitmeniniai nivelyrai turi daug akivaizdžių privalumų lyginant su analoginiais optiniais nivelyrais: automatinis atskaičiavimas
kodinėse matuoklėse ir atskaitų registravimas bei saugojimas prietaiso atminties bloke,
automatinė kontrolė niveliavimo stotyje pagal pasirinktas tolerancijas, automatinis pirminių rezultatų apdorojimas ir kt. Tačiau skaitmeniniai nivelyrai turi ir trūkumų, kurie išryškėja, atlikus didelius serijinius gamybinius matavimus. Todėl būtini konkrečių modelių
skaitmeninių nivelyrų ir kodinių matuoklių tikslumo, techninių geometrinių ir metrologinių
parametrų stabilumo tyrimai. Preciziniam niveliavimui taikant skaitmeninius nivelyrus
reikia įvertinti papildomai veikiančius specifinius paklaidų šaltinius [1, 2, 3, 6, ].
Skaitmeninių nivelyrų Leica Wild Na 3003 ir Leica DNA 03 elektroninė atskaitymų sistema tirta užsienio šalyse ir Lietuvoje [7, 8]. Leica Wild Na 3003 nivelyrai buvo
naudojami sudarant Lietuvos valstybinį vertikalųjį tinklą.
Precizinėje niveliacijoje matavimų tikslumui labai svarbūs veiksniai yra nevienalaikiai atskaitymai matuoklių skalėse, nivelyrų bei matuoklių nusėdimai bei vibracija, aplinkos temperatūros kaita, nivelyro mechaninių ir elektronikos mazgų parametrų reikšmių
nestabilumas, saulės įtaka, refrakcija ir kt. Todėl matavimo paklaidų įtaka matavimo rezultatams yra labai aktuali.
Atlikus detalius laboratorinius ir gamybinius tyrimus paaiškėjo, kad matavimų
tikslumą apibūdinančios skaitmeninių nivelyrų ir matuoklių instrumentinės paklaidos prilygsta analoginių optinių nivelyrų paklaidoms. Šios išvados taikytinos prietaiso paklaidoms. Tačiau skaitmeninių nivelyrų konstruktorių numatytas matavimų eiliškumas dirbant
stotyse yra kitoks nei per daugelį metų nusistovėjęs, praktiškai patikrintas, reglamentuojamas niveliavimo instrukcijoje, normose ir reikalavimuose darbas su analoginiais optiniais
nivelyrais. Matavimų tvarkos pakeitimas gali turėti įtakos sistemingųjų paklaidų, susijusių
su matavimų aplinkos pokyčiais, padidėjimui. Matavimų aplinkos pokyčiais čia laikoma
pastatyto ant stovo nivelyro ir matuoklių nepastovumas. Matuoklių svorio veikiami kuolai
bei nuo nivelyro svorio stovas matavimo metu gali sėsti. Veikiant tampriosioms gruntų
deformacijoms kuolai gali kilti [9].
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Pasikeitus matavimo tvarkai pastebėta, kad aukščių skirtumų, gautų atlikus tiesioginio ir atgalinio ėjimo matavimus, nesutapimų kaupimasis niveliacijos ėjimuose dirbant
skaitmeniniais nivelyrais yra didesnis nei matuojant analoginiais optiniais nivelyrais.
Darbo tikslas – remiantis tiksliojo niveliavimo matavimų duomenimis, ištirti sistemintųjų matavimo paklaidų kaupimąsi per niveliacijos ėjimus bei atlikti niveliavimo paklaidų analizę.
Teorinės paklaidų kaupimosi galimybės
Dirbant su skaitmeniniais nivelyrais nivelyrų konstruktorių numatyta aukščių skirtumų matavimo tvarka lyginėse ir nelyginėse niveliacinio ėjimo stotyse yra vienoda. Atskaičiavimų matuoklėje eiga:
1. a1 - pirmasis atskaičiavimas atgalinėje (pagal ėjimo kryptį) matuoklėje;
2. p1 - pirmasis atskaičiavimas matuoklėje priekinėje matuoklėje;
3. p2 - antrasis atskaičiavimas priekinėje matuoklėje;
4. a2 - antrasis atskaičiavimas atgalinėje matuoklėje.
Niveliavimo stotyse išmatuoti aukščių skirtumai skaičiuojami du kartus:

h` a1
h`` a2

p1 ,

(1)

p2 .

(2)

Išmatuoti dydžiai stotyje kontroliuojami. Tolerancijomis kontroliuojamos išmatuotų dydžių funkcijų klaidos – sąlyginių pataisų lygčių laisvieji nariai (nesąryšiai). Matavimai laikomi kokybiškais, kai:

h` h``

d,

(3)

čia d - leistinasis išmatuotų aukščių skirtumų nesutapimas. Esant išpildytai (3) sąlygai, išmatuoto aukščių skirtumo reikšmė:

h

1
(h
2

h ).

(4)

Dirbant skaitmeniniu nivelyru matavimų tvarka stotyse yra a1 , p1 , p2 , a2 . Tada
atskaitų skirtumai (a1 a2 ) ir ( p1 p2 ) atitinka skirtingus laiko tarpsnius tarp atskaičiavimų matuoklėse. Esant matuoklių ar nivelyro nepastovumui šių skirtumų vidurkiai
nelygūs nuliui.
Galima kontroliuoti ir du kartus stotyje išmatuotų aukščių nesutapimus, apskaičiuotus pagal formules:
1
2

(a1 p1 ) - (a2
(a1 p2 ) - (a2
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p2 )
p1 )

(5)
(6)
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Tyrimai remiantis vietinio vertikalaus tinklo matavimų rezultatais
Remiantis teorine analize galima teigti, kad kai matuojant skaitmeniniu nivelyru
pasireiškia tam tikras nivelyro ir matuoklių (kuolų, ant kurių statomos matuoklės) nepastovumas, kaupiasi matavimo sistemingosios paklaidos.
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Niveliacijos stotys/Leveling stations

1 pav. Atskaitų skirtumai atgalinėje matuoklėje
Fig. 1. Differences of reference points in the rear measuring device
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Niveliacijos stotys/Leveling stations

2 pav. Atskaitų skirtumų atgalinėje matuoklėje kaupimasis
Fig. 2. Accumulation of the differences of reference points in the rear measuring
device
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3 pav. Atskaitų skirtumai priekinėje matuoklėje
Fig. 3. Differences of reference points in the front measuring device
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Niveliacijos stotys/Leveling stations

4 pav. Atskaitų skirtumų priekinėje matuoklėje kaupimasis
Fig. 4. Accumulation of the differences of reference points in the front measuring
device
Matuoklių ir nivelyro nepastovumo modelį išreiškus laiko funkcija, dvigubų matavimų skirtumai turi priklausyti nuo matavimų trukmės tarp matavimų. Atliekant tyrimus,
remiantis gamybinių matavimų rezultatais, buvo nustatomas tokios priklausomybės egzistavimas matuojant. Analizuoti skaitmeniniu nivelyru Leica DNA 03 atliktų vietinio vertikaliojo geodezinio tinklo matavimų duomenys.
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Vertinant atskaitų skirtumų sklaidą niveliavimo stotyse vizuojant atgal matome,
kad reikšmės siekia ± 0,2 mm, tačiau vienoje stotyje siekia 0,28 mm (1 pav.). Labai svarbu, kokios tendencijos vyrauja kalbant apie atskaitų skirtumų kaupimąsi atgalinėje ir priekinėje matuoklėse. Čia matome, kad tiek priekinėje, tiek atgalinėje matuoklėse vyrauja
neigiamos reikšmės ir natūralu - kaupiasi su neigiamu ženklu (2 ir 4 pav.). Pažymėtina, kad
atskaitų skirtumai priekinėje matuoklėje visame 90 stočių niveliaciniame ėjime susikaupia
vos iki 0,5 mm (4 pav.). Tuo tarpu atskaitų skirtumų kaupimasis atgalinėje matuoklėje yra
didesnis ir visame 90 stočių niveliaciniame ėjime susikaupia iki -1,4 mm.
0,25
0,2
0,15

(mm)

0,1
0,05
0
-0,05
-0,1

1

-0,15

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86

-0,2
-0,25
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5 pav. Aukščių skirtumų skirtumas stotyje
Fig. 5. Difference in height differences at the station
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6 pav. Aukščių skirtumų skirtumų kaupimasis
Fig. 6. Accumulation of differences in height differences
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7 pav. Įstrižinis aukščių skirtumų skirtumas stotyje
Fig. 7. Transversal difference in height differences at the station
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8. pav. Įstrižinio aukščių skirtumų skirtumų kaupimasis
Fig. 8. Accumulation of transversal differences in height differences
Analizuodami aukščių skirtumų skirtumus, matome, kad jie visose stotyse siekia
iki ± 0,2 mm (5 pav.). Atlikdami įstrižinę aukščių skirtumų skirtumų kontrolę, matome,
kad jie daugumoje stočių nesiekia ± 0,2 mm, tačiau kai kuriose stotyse siekia iki ± 0,4 mm
(7 pav.). Pažymėtina, kad aukščių skirtumų skirtumų kaupimasis niveliaciniame ėjime yra
labai tikslingas ir yra intervale nuo +0,7 mm iki -1,2 mm (6 pav.). Tačiau atliekdami įstrižinę aukščių skirtumų skirtumų kaupimosi niveliaciniame ėjime kontrolę, pastebime, kad
reikšmės svyruoja intervale nuo +0,6 mm iki -1,5 mm (8 pav.).
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Išvados

1. Atskaitų skirtumai atgalinėje ir priekinėje matuoklėse siekia ± 0,2 mm.
2. Atskaitų skirtumai atgalinėje ir priekinėje matuoklėse visame 90 stočių niveliaciniame ėjime susikaupia iki 1,4 mm.
3. Aukščių skirtumų skirtumai daugumoje stočių siekia iki ± 0,2 mm. Tačiau dvejose stotyse šie skirtumai siekia ± 0,4 mm.
4. Aukščių skirtumų skirtumų kaupimasis niveliaciniame ėjime yra labai tikslingas ir siekia tik 1,5 mm. Atlikdami įstrižinę aukščių skirtumų skirtumų kaupimosi niveliaciniame ėjime kontrolę, pastebime, kad reikšmės svyruoja intervale nuo +0,6 mm iki -1,5
mm.
5. Nustatyta, kad laiko faktorius turi įtakos matavimų kokybei. Remiantis atskaitų
skirtumų analize nustatyta, kad matavimuose yra sisteminių paklaidų. Reikia atlikti sistemingųjų paklaidų priežastinių faktorių tyrimą, kuris leistų dalinai eliminuoti paklaidas.
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Aurelijus Živatkauskas
Analysis of precise leveling errors
Summary
In this article an analysis of precise leveling errors was made. Based on the data of
industrial measurements performed with digital levels, an accumulation of systematic measurement errors in leveling movements was studied. The research has shown that differences of reference points in leveling movements back and forth at the station scattered erratically within the range of ± 0.2 mm. But there were some stations where accuracy was even
worse. Summing up the differences of reference points in leveling movements, we can see
that they have a tendency to accumulate with positive signs, then – in a negative direction.
Especially it becomes obvious where the diagonal analysis of differences of reference points is conducted.
Keywords: precise leveling, digital level, measurement error.

TIKSLIOSIOS NIVELIACIJOS PAKLAIDŲ ANALIZĖ
ANALYSIS OF PRECISE LEVELLING ERRORS

97

UAB "ARVI CUKRUS" PANAUDOTO TECHNOLOGINIO VANDENS KOKYBĖS ANALIZĖ
Edvinas Beržinis1, Ramūnas Gegužis1,2, Raimundas Baublys1
1
Aleksandro Stulginskio universitetas
2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Gamybos procesuose naudojamas vanduo yra užteršiamas įvairiomis medžiagomis. Modernioje gamyboje šis vanduo panaudojamas keletą kartų, tačiau teršalai ir jų koncentracija gamyboje
panaudotame vandenyje akumuliuojasi.
Straipsnyje nagrinėjama UAB „Arvi cukrus“ gamybos procese naudojamo vandens kokybė.
Pagal tyrimų rezultatus nustatyta, kad bendras deguonies sunaudojimas, bendrojo azoto ir fosforo,
bei suspenduotų medžiagų koncentracijos nuo kelių iki keliolikos kartų viršija išleidžiamų į miesto
valymo įrenginius leidžiamas koncentracijų ribas. Tokiu būdu yra apkraunami miesto valymo įrenginiai, o įmonė privalo mokėti taršos mokesčius už išleidžiamą užterštą technologinį vandenį. Tai
skatina ieškoti technologiškai efektyvesnių būdų išvalyti užterštą vandenį pagerinant išleidžiamo
vandens kokybę ir sumažinant taršos mokesčius.
Raktažodžiai: BDS7, bendrasis azotas ir fosforas, suspenduotos medžiagos.

Įvadas
Intensyviai vystant pramonę nepaliaujamai didėja ir poveikis aplinkai, Todėl pastaraisiais metais rūpinimasis aplinkos apsauga tapo vienu iš svarbiausių uždavinių ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Aplinkos apsaugos veikla paskutiniaisiais dešimtmečiais keitėsi nuo emisijų ir atliekų tvarkymo pramonės įmonėse iki visapusiškos įmonių atsakomybės ir veiksmingumo
skatinimo. Vis daugiau dėmesio yra skiriama su gaminiu susijusiems aplinkos apsaugos
klausimams. Daugelis įmonių suprato, kad siekiant sėkmingos verslo plėtros labai svarbu
investuoti į aplinkos apsaugą.
Gamybos procesuose vandens išteklių vartotojai, ypač pramonės sektoriuje, turi
būti skatinami taikyti prevencines plačiai visame pasaulyje naudojamas taršą mažinančias
ir ekonomiškai veiksmingas technines priemones. Siekiant mažinti natūralių vandens išteklių sąnaudas ir užtikrinant hidrologinių vienetų (upių baseinų) apsaugą reikėtų kurti pakartotinio naudojimo, vandens reciklo bei uždarų vandens ciklų sistemas, t.y. nukenksmintų
nuotekų neišleisti į atvirus vandens telkinius, o pakartotinai naudoti technologiniams tikslams. (Žaneta Stasiškienė ir Dvarionienė, 2002).
Atsižvelgiant į tai, kokiems tikslams ir kokiuose procesuose vanduo naudotas, laikui bėgant pramoniniams ar buitiniams tikslams naudojamo vandens kokybė blogėja. Vanduo užteršiamas įvairiais biologiniais, cheminiais ar kitais teršalais. Nuotekos išleidžiamos
ir į miesto kanalizacinius tinklus, ir į paviršinius vandens telkinius. (Žaneta Stasiškienė ir
Dvarionienė, 2002).
Sutelktąją taršą sudaro miestų ir gyvenviečių nuotekų valyklų, taip pat lietaus,
pramonės ir gamybinių nuotekų išleistuvų tarša. Sutelktoji tarša labiausiai pasireiškia per
didelius išleidžiamus organinių medžiagų (išreikšto per biocheminį deguonies suvartojimą
per 7 paras – BDS7), bendro fosforo kiekius, o taip pat pasižymi ir pavojingų cheminių
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medžiagų išmetimais. Šiuo metu iš 1177 upių vandens telkinių dėl sutelktosios taršos geros
būklės kriterijų neatitinka 50 vandens telkinių ir tai sudaro 5 % visų vandens telkinių skaičiaus. (Reikšmingos...).
Pramonės įmonių, išleidžiančių nuotekas tiesiogiai į vandens telkinius, išleistuvų
Nemuno UBR yra palyginti nedaug - tik 58, t. y. 4,1 proc. visų Nemuno UBR išleistuvų.
Taip yra todėl, kad didesniuose miestuose pramonės įmonės nuotekas išleidžia į miesto
vandenvalos įrenginius. Į Šešupės pabaseinio vandens telkinius nuotekas išleidžia 149 išleistuvai.
Pagrindiniai biocheminio deguonies suvartojimą įtakojantys sutelktosios taršos šaltiniai yra miestų ir kaimų gyvenviečių nuotekų valymo įrenginiai, popieriaus, maisto ir
mėsos perdirbimo įmonių nuotekų išleistuvai. (Taršos..., 2010).
Nepaisant to nemažą įtaką gali daryti ir žemės ūkio tarša. 1 lentelėje pateikiamas
žemės ūkyje susidarančių nuotekų užterštumas pagal BDS7 palyginimas su kitų taršos šaltinių tarša. (Redman ir kt., 2002).
1 lentelė. Būdingos BDS7 vertės
Table 1. Typical values of BOD7
Organinė tarša
Organic fertiliser
Švari upė
Clean river
Nevalytos buitinės nuotekos
Wastewater
Srutos
Sewage

Būdinga BDS7 vertė
Typical value of BOD7
<5
350
30 000

Lietuvoje cukraus gamybos įmonių yra vos keletas, o šios pramonės aplinkosauginės problemos nėra plačiai žinomos. Todėl straipsnyje nagrinėjami cukraus gamybos įmonėje naudojamo apytakinio vandens kokybės klausimai.
Darbo tikslas – įvertinti UAB „Arvi cukrus“ apytakinio vandens teršalų koncentracijos kaitą atsižvelgiant į įmonės veiklos sezoniškumą.
Uždaviniai:
1. Įvertinti teršalų koncentracijų kaitą 2013 – 2014 metais:
1.1. biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7);
1.2. bendrojo azoto (Nb);
1.3. bendrojo fosforo (Pb);
1.4. suspenduotų medžiagų.
2. Įvertinti apytakinio vandens, išleidžiamo į miesto nuotakyną, kiekius ir sezoniškumą.
Tyrimo objektas
UAB „Arvi cukrus" - pirmasis cukraus fabrikas Lietuvoje, įsikūręs Marijampolėje.
Įmonėje iš cukrinių runkelių gaminamas baltasis cukrus.
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Tyrimų metodika
Straipsnyje analizuojama fizikinių – cheminių rodiklių koncentracijų kaita apytakiniame vandenyje 2013 -2014 metais. Mėginiai imti iš UAB „Arvi cukrus“ nuotekų išleistuvo ištisus metus, ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Rodikliai tirti UAB „Arvi cukrus“
laboratorijoje. Analizuojamos vidutinės kiekvieno mėnesio rodiklių reikšmės ir lyginamos
su leistinomis reikšmėmis.
Rezultatai ir jų aptarimas
Cukraus gamybos sezono pradžioje iš Šešupės upės vandeniu užpildoma uždara
apytakos sistema, kurią sudaro: 2 tvenkiniai sėsdintuvai (1c pav.), runkelių transportavimo
ir plovimo linija (2 pav.). Užpildant apytakinę sistemą sunaudojama iki 120 000 m3 vandens. Apytakinė sistema padeda sumažinant iš Šešupės upės paimamo vandens kiekį, tuo
pačiu sumažinant ir po gamybos (pasibaigus sezonui) valymui skirtų kanalizuojamų nuotekų kiekį.

1 pav. Cukraus gamybos planas: a - gamybos linijos korpusas, b – atliekų saugojimo aikštelė, c – tvenkiniai – sėsdintuvai
Fig. 1. The plan of sugar production: a - building of the production line, b - waste
storage area, c - ponds - sedimentation tanks

2 pav. Baltojo cukraus gamybos technologiniai procesai
Fig. 2. Technological processes of white sugar production
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Prieš patekdamas į nuotekų valymo tinklus apytakinis vanduo yra apvalomas nuo
cukrinių runkelių liekanų gaudyklėje. Gaudyklėje yra sulaikomos cukrinių runkelių atplaišos, susidariusios transportuojant cukrinius runkelius ar juos kaupuojant, o žemių dumblas,
atsiradęs nuplovus cukrinius runkelius, kaupiasi nusėsdinimo tvenkiniuose (1c pav.).
Pasibaigus sezonui, pramoninės nuotėkos atsižvelgiant į teršalų koncentraciją, tam
tikrais kiekiais kanalizuojamos į Marijampolės miesto valymo įrenginius. Leistina priimtuvo apkrova teršalais pateikta 2 lentelėje. Viršijus leistinas priimtuvo apkrovas teršalais,
atsižvelgiant į koncentraciją mokamas mokestis.
2 lentelė. Galima (leistina) priimtuvo apkrova teršalais (Nuotekų..., 2006)
Table 2. Allowed receiving load of pollutants
Eil. Nr.
No.
1
2
3
4

Parametras
Parameter
BDS7
BOD7
Suspenduotos medžiagos
Suspended matters
Bendras azotas (N)
Total nitrogen (N)
Bendras fosforas (P)
Total phosphorus (P)

Mato vnt.
Unit

Ribinė reikšmė
Limit value

mg/l

600

mg/l

300

mg/l

25

mg/l

3,5

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) atsiranda ir auga dėl organikos patekimo į nuotekas. Nors ir yra įrengta cukrinių runkelių liekanų gaudyklė, tačiau vis vien
mažiausios cukrinių runkelių liekanos pasilieka apytakiniame vandenyje, taip pat vyksta ir
organinių medžiagų difuzija. Dėl to apytakiniame vandenyje išauga organinių medžiagų
kiekis. Tai atspindi 3 paveikslas.

3 pav. Sėsdintuvuose esančio apytakinio vandens biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) 2013 – 2014 metais
Fig.3. Biochemical oxygen consumption within 7 days (BOD7) by wastewater in
ponds - sedimentation tanks during the years 2013-2014
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Kaip matyti iš 3 pav. pateiktų duomenų, biocheminis deguonies suvartojimas apytakiniame vandenyje įvairiais sezono laikotarpiais svyruoja, viršydamas leidžiamas išleidžiamų nuotekų koncentracijas. 2013 m. BDS7 rodiklis ypatingai padidėjo gegužės ir
gruodžio mėnesiais, kada leistina BDS7 koncentracija (600 mg/l) buvo viršyta atitinkamai
18,7 ir 22,7 karto. Tuo tarpu 2014 m. BDS7 koncentracija padidėjo sausio ir gruodžio mėnesiais, atitinkamai 15,2 ir 12,8 karto. Per visą gamybinį laikotarpį apytakinio vandens
BDS7 koncentracija nenukrito žemiau leistinosios. Tik gamybos sustabdymo metu (birželio
– rugpjūčio mėn.) pastebimas žymus BDS7 rodiklio reikšmės sumažėjimas, atitinkamai –
2013 m. 600 – 2100 ir 2014 m. – 1600 mg/l.
Vertinant apytakinio vandens užterštumą bendruoju azotu matyti, kad šis rodiklis
taip pat svyruoja nuo gamybos proceso sezoniškumo. 2013 – 2014 m. šio rodiklio pikas
buvo gruodžio mėnesį, kada išleidžiamo bendrojo azoto koncentracija buvo 50-52 mg/l.,
t.y. 2 kartus viršijo leistinas išleidžiamų nuotekų koncentracijų ribas (25 mg/l). Tuo tarpu
nevykstant gamybai (gegužės – rugpjūčio mėn.) bendrojo azoto koncentracija apytakiniame vandenyje svyravo nuo 20 iki 36 mg/l. Tai parodo sezoniškumo įtaką apytakinio vandens užterštumui.
Nagrinėjant bendrojo fosforo koncentraciją sėsdintuvuose esančiame apytakiniame
vandenyje pastebėta, kad tiktai ištisus metus rodiklio reikšmės neviršijo leistinos nuotėkoms koncentracijos ribos (3,5 mg/l) ir svyruodavo 0,6-3,7 mg/l ribose. Šio rodiklio
reikšmių pikas pastebėtas tiktai sausio – vasario mėnesiais, kada 2013 m. vasario mėn.
rodiklio reikšmės iškilo iki 6,0 mg/l, o 2014 m. sausio mėn. – iki 4,8 mg/l. Tai taipogi sietina su gamybos procese naudojamo vandens tarša bendruoju fosforu gamybos ciklo pabaigos laikotarpiu.
Nagrinėjant suspenduotų medžiagų koncentraciją apytakiniame vandenyje pastebėta, kad šių medžiagų koncentracija leistinas nuotėkoms ribas (300 mg/l) viršija, įpusėjus
sezonui, t.y. spalio – sausio mėnesiais (350-490 mg/l) (2014 m. duomenys). Tuo tarpu ne
sezono metu suspenduotų medžiagų koncentracija neviršija nuotekoms leistinų normų ir
vyrauja 76-283 mg/l ribose.
Iš sėsdintuvų techninis vanduo išleidžiamas į Marijampolės miesto nuotėkų tinklus.
Tačiau, esant didelei BDS7 bendrojo azoto ir fosforo suspenduotų medžiagų koncentracijai
išleidžiamame vandenyje, į nuotėkų tinklus priimama tik mažais kiekiais siekiant neapkrauti Marijampolės miesto nuotėkų tinklų. Pagal turimus duomenis nustatyta, kad didžiausi kiekiai panaudoto vandens išleidžiami rugsėjo – sausio mėn.: 2013 m. – nuo 8000
iki 19000 m3, 2014 m. – 8500 – 36500 m3, t.y. sezono metu. Tuo tarpu vasario – rugpjūčio
mėnesiais išleidžiamo vandens kiekis svyruoja 2300 – 12000 m3 ribose.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad cukraus gamyboje naudojamo
vandens užterštumas pagal bendrąjį deguonies sunaudojimą, bendrąjį azotą ir fosforą, suspenduotų medžiagų kiekį priklauso nuo gamybos sezoniškumo. Vykstant gamybai minėtų
parametrų reikšmės padidėja keletą ar net keliolika kartų. Didinant baltojo cukraus gamybą
iš cukrinių runkelių (didinimas yra įtrauktas į įmonės artimiausius planus) realu, jog anksčiau minėtų rodiklių reikšmės dar labiau išaugs. Tuo pačiu augs ir mokestis už viršijamus
rodiklių dydžius, nes UAB „Arvi cukrus" už viršijamus rodiklius moka nuo jų dydžių priklausomą mokestį. Todėl būtina imtis priemonių mažinant rodiklių reikšmes apytakiniame vandenyje. Šiam tikslui gali būti gamyklos teritorijoje įrengiami vietiniai nuotekų
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valymo įrenginiai, padėsiantys sumažinti rodiklių reikšmes, o tuo pačiu tai padės įmonei
mokėti mažesnius mokesčius už išleidžiamą apytakinį vandenį.
Išvados
1. Apytakiniame vandenyje BDS7 koncentracija lyginant su nuotėkoms leistinomis
normomis (600 mg/l) 2013 m. buvo viršyta 18,7 - 22,7 karto, tuo tarpu 2014 m. atitinkamai
- 12,8 - 15,2 karto. Šio rodiklio reikšmių pikas nustatytas gamybos sezono metu.
2. Bendrojo azoto reikšmės tiek 2013 m., tiek ir 2014 m. labiausiai padidėjo gruodžio mėn., atitinkamai 50 ir 52 mg/l., t.y. 2 kartus viršijo leistinas išleidžiamų nuotekų
koncentracijų ribas (25 mg/l). Tuo tarpu nevykstant gamybai bendrojo azoto koncentracija
apytakiniame vandenyje neviršijo arba nežymiai viršijo nuotėkoms leistiną normą.
3. Bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimas pastebėtas tik 2013 m. vasario
mėn. (6,0 mg/l) ir 2014 m. sausio mėn. – 4,8 mg/l. Tai taipogi sietina su gamybos procese
naudojamo vandens tarša bendruoju fosforu.
4. Suspenduotų medžiagų koncentracija techniniame vandenyje padidėja tik spalio
– sausio mėnesiais (350-490 mg/l) (2014 m. duomenys), kada vyksta gamybos procesas.
Likusiuoju laikotarpiu suspenduotų medžiagų koncentracija neviršija nuotėkoms leistinų
normų (300 mg/l).
5. Išleidžiamo gamyboje panaudoto vandens kiekiai padidėja tik gamybos proceso
metu, t.y. 2013 m. – nuo 8000 iki 19000 m3, 2014 m. – 8500 – 36500 m3, t.y. sezono metu.
Šiuos gamybos proceso metu užteršto vandens kiekius galima būtų reguliuoti įmonės teritorijoje įrengiamais valymo įrenginiais. Tai sumažintų Marijampolės nuotėkų valymo įrenginių apkrovą ir sumažintų įmonės išleidžiamo užteršto apytakinio vandenį mokesčius.
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Edvinas Beržinis, Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys
Waste water quality analyses in the „Arvi sugar“ enterprise
Summary
Water used in technological processes is polluted by various substances. Waste water is used several times using modern technologies, but the contaminants and their concentrations accumulate in waste water.
The article analyses water quality used in the manufacture of sugar in the „Arvi
Sugar“ enterprise. According to the survey results, the concentration of total oxygen demand, total nitrogen and phosphorus, as well as suspended matter, increase from a few to
several times higher than the allowed concentration limits of water released from treatment
plant. In this way the treatment plant is overloaded, and the company must pay taxes for
the release of contaminated process water. It encourages to search technologically effective
ways to clean polluted water by improving discharged water quality and reducing pollution
charges
Keywords: BOD7, total phosphorus and nitrogen, suspended matter.
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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
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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.
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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).
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