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FOREWORD 
 

 

The proceedings of the international scientific - methodical conference “NATURE 

MANAGEMENT ISSUES - 2016” consist of scientific articles issued as print (ISSN 2345-

0002) edition.  

The conference was held on 18-20 May 2016 at Kaunas Forestry and Environmental 

Engineering University of Applied Sciences, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., Lithuania. 

The authors of the articles are teachers, researchers and practising professionals from 

Lithuania, Turkey, Slovenia and Nigeria. 

The problems of protected areas, nature tourism, ecology; forest use; law; manage-

ment and economics; renewable energy resources; territorial planning; landscape archi-

tecture are studied.  

Each author is responsible for correct information of his/her article.  

The articles are compiled for publishing by Kaunas Forestry and Environmental En-

gineering University of Applied Sciences 

Address: Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., LT-53101; tel.: +370-37-383 082, 

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

 

Editors 

 

 

 

PRATARMĖ 
 

 

Pranešimų rinkinys “NATURE MANAGEMENT ISSUES - 2016” yra sudary-

tas pagal tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2016" 

mokslinius straipsnius ir išspausdintas (ISSN 2345-0002) leidiniu. 

Konferencija vyko 2016 m. gegužės 18-20 dienomis Kauno miškų ir aplinkos inži-

nerijos kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva. 

Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš Lietu-

vos, Turkijos, Slovėnijos ir Nigerijos. 

Mokslinių tyrimų pranešimai susiję su saugomų teritorijų, gamtos turizmo, ekologi-

jos, miško naudojimo, teisės, valdymo ir ekonomikos, atsinaujinančių energijos išteklių, te-

ritorijų planavimo, kraštovaizdžio architektūros aktualijomis. 

Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą. 

Pranešimų rinkinys sudarytas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. Adre-

sas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., LT-53101.; Tel .: + 370-37-383 082, faks .: + 370-37-

383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt. 

 

Redkolegija 

mailto:info@kmaik.lm.lt
mailto:info@kmaik.lm.lt
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KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ SPRENDINIŲ TYRIMAI  

 

Giedrius Balevičius1,2, Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė2,3 
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  
2Aleksandro Stulginskio universitetas 
3Kauno technologijos universitetas 

 

Anotacija 
 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose svarbu įvertinti sprendinių poveikį teritorijos vystymo 

darnai ir planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai bei kraštovaizdžiui. 

Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar projektai rengiami vadovaujantis visais teisės aktais ir taisyklėmis. 

Siūloma nauja metodika padės nagrinėti ir vertinti kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko sodybos  vietai 

ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai projektinius sprendinius. Didelis dėmesys 

skiriamas melioracijai, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, dirvožemiui, žemėnaudų 

ekologiniam stabilumui bei poveikiui gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Pateikiamos rekomendacijos 

konkretesnei bei efektyvesnei sprendinių poveikio vertinimo ataskaitai sudaryti.  

Raktažodžiai: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, sprendiniai, ūkininko sodybos vietos pa-

rinkimas. 
 

Įvadas 
 

Patikslinta kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo tvarka (Kaimo..., 2014),  

kurią bendru įsakymu liepos 28 d. patvirtino aplinkos ir žemės ūkio ministrai, prisideda įgy-

vendinant  2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusias naujas Teritorijų planavimo (Lietuvos..., 2013) 

ir Žemės (Lietuvos..., 2004) įstatymų nuostatas. Kaimo plėtros projektai rengiami ne tik ū-

kininkų sodybos vietai parinkti, bet ir visais atvejais vystant žemės ūkio veiklą kaimiškose 

vietovėse. Taisyklės sudaro galimybę vienamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu išspręsti 

keletą planavimo uždavinių, taip pat supaprastina tokių projektų viešinimo procedūrą. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio 

veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti teritorijų planavimo uždaviniai yra: supla-

nuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūki-

ninko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties 

pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, 

reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldo-

saugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų (Lietuvos..., 2004).  

Rengiant Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (Lietuvos..., 2004, 2008) svarbu į-

vertinti sprendinių poveikį teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai, ekono-

minei, socialinei, gamtinei aplinkai bei kraštovaizdžiui. Tačiau vadovaujantis kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektų taisyklėmis, šiuo metu  nėra privalomas projekto sprendinių vertini-

mas arba sprendinių formavimo stadijoje atliekamas strateginio pasekmių aplinkai vertini-

mas, jeigu parengiamajame etape yra priimtas sprendimas jį atlikti (Kaimo..., 2014). Dabar-

tiniu metu aktualu išanalizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko ūkio sodybos vietai pa-

rinkti projektų sprendinius. Nustatyti pagrindinius vertinimo kriterijus ir juos įvertinti.  Pa-

sak P. Aleknavičiaus (2007), teritorijų planavimo dokumentai, ekonominė tikslinė parama 



KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ SPRENDINIŲ TYRIMAI       7              
RESEARCH OF SOLUTIONS OF PREPARING RURAL DEVELOPMENT LAND USE PROJECTS 

ir teritorijų tvarkymą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimas - tai būtinos prie-

monės norint reguliuoti kaimo plėtros procesus. 

Šiame darbe siekiama išsiaiškinti, ar projektai rengiami, vadovaujantis  įstatymais, 

teisės aktais bei taisyklėmis. Siūlomas naujas metodas, kaip nagrinėti kaimo plėtros že-

mėtvarkos ūkininko ūkio sodybos  vietai projektinius sprendinius. Didelis dėmesys skiria-

mas melioracijai, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, dirvožemiui, žemė-

naudų ekologiniam stabilumui bei poveikiui gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  

Tikslas - išanalizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko ūkio sodybos  

vietai parinkti projektinius sprendinius.   
 

Metodika 
 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

įstatymo (Lietuvos...,1993, 2001), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (1994, 2001), Lie-

tuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respubli-

kos ūkininko ūkio įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Specialiųjų žemės ir 

miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 

d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Pag-

rindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl 

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų 

aprašo patvirtinimo“, Žemės valstybinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respubli-

kos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Žemės valstybinės 

apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos mi-

nistro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių žemės naudojimą, statybą, aplinkos apsaugą, žemės naudmenų išdėstymo 

pakeitimo sąlygas, nuostatomis (Kaimo..., 2014). 

 Vertinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Atsitiktine tvarka pasirinkta 10 kaimo 

plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai parinkti Kauno apskrities teritorijoje. A-

nalizuojamų žemės sklypų plotas – nuo 0,50 ha iki 8,56 ha. Šių sklypų pagrindinė tikslinė žemės 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Juose buvo išanalizuoti ir išrinkti pagrindiniai kriterijai, le-

miantys projektų sprendinius – ūkininko sodybos vietą: specialiosios žemės ir miško naudojimo  

sąlygos, dirvožemio tipas ir granuliometrinė sudėtis,  žemėnaudų ekologinis stabilumas, melio-

racijos sistemų išsidėstymas, teritorijos poveikis gamtinei aplinkai bei kraštovaizdžiui.  

Žemėnaudų ekologinis stabilumas apskaičiuotas  pagal formulę:  

,


 

P

P
KK ees  

 

čia Ke – rūšies naudmenos ekologinio stabilumo koeficientas;  

P – rūšies žemės naudmenos plotas;  

Kes - ekologinio stabilumo koeficientas.  
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 Atlikta kaimo plėtros žemėtvarkos projektų kartografinių duomenų analizė, kurios 

metu buvo naudojami duomenų rinkiniai: Dirv_DR10LT, Mel_DR10LT ir SŽNS_DR10LT.  
 

Darbo rezultatai 
 

Remiantis Nacionalinės  žemės tarnybos duomenimis per paskutiniuosius metus 

buvo patikrinta 411 kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti bylų. 

Vien 2013 metais atlikta 211 ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti projektų, iš kurių tik 2 

proc. buvo atmesti kaip netinkami. Apibendrinant galima teigti, kad beveik 90 proc. pateiktų  

projektų  atlikti laikantis kaimo plėtros žemėtvarkos rengimo taisyklių reikalavimų. 

Pasitaiko projektų ir su neigiamu vertinimu. Pagrindiniai trūkumai:  

1) nėra projekto rengėjo ir atstovaujančio organizatoriaus įgaliojimo, notariškai pat-

virtinto;  

2) projektas nesuderintas su savivaldybe ar kitomis planavimo sąlygas pateikusio-

mis institucijomis;  

3) tikrinti pateikta sprendinių brėžinio kopija neatitinka sprendinių brėžinio origi-

nalo;  

4) kaimo plėtros žemėtvarkos projektus turi teisę rengti asmenys, turintys išduotus 

kvalifikacijos pažymėjimus, tačiau bylose nepateikta pažymėjimo kopija arba pažymėjimo 

galiojimas yra pasibaigęs;  

5) kiti. 

Pagal numatytus kriterijus, minėtus darbo metodikoje, įvertinti žemės sklypai. 
 

Melioracinės sistemos 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  melioracijos įstatymu (Lietuvos...,2002, Me-

lioracijos..., 2008) ir  melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis,  drenažo rinktu-

vai turi būti atitraukiami minimaliu 15 m atstumu nuo užstatymo zonos arba turi būti pritai-

kyti prie jau esamų statinių. Intensyviai užstatytuose plotuose tarp sausintuvų atstumas ma-

žinamas iki 20%. Kitu atveju yra projektuojami statiniai paviršiniam vandeniui nuleisti, jei 

nėra nuleidžiamųjų griovių, skirtų nutekėti lietaus bei sniego vandeniui. 

Dauguma analizuojamų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų (1 lentelė) yra nusau-

sinti, tačiau neatsižvelgta į minimalius 15 m atstumus nuo drenažo rinktuvų, kuriuose drau-

džiama statyti statinius. Trys nagrinėjami sklypai atitinka reikalavimus, išlaikyti atstumai 

tarp drenažo rinktuvų. Viename sklype visiškai nesidomėta melioracijos sistema. Šešiuose 

analizuojamuose sklypuose melioracijos sistemos yra, tačiau neišlaikyta apsaugos juosta po 

15 m į abi puses drenažo rinktuvams. Teritorijoje, kuri nėra melioruota, užstatymo zona turi 

būti parenkama kuo aukštesnėje vietoje, kad liūtys ar pavasariniai vandens lygio svyravimai 

nekenktų pastatams (Miknius, 2008). 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.geoportal.lt/wps/poc?uri=page:RUBRIC.2291
http://www.geoportal.lt/wps/poc?uri=page:RUBRIC.2291
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1 lentelė. Melioracijos sistemos analizuojamuose žemės sklypuose 

Table 1. Reclamation systems within land parcels analysed 
 

Sklypo 

Nr. 

Parcel 

number 

Melioracijos sistemos 

Reclamation systems 

Laikomasi minimalių atstumų nuo drenažo rink-

tuvų, kai rinktuvo diametras nuo: 

Minimal distances from drainage collectors retai-

ned, when the diameter of a collector is at least 

Drenažu 

Drainage 

Grio- 

viais 

Trenches 

Nėra 

None 
75 mm 100 mm 150 mm 

1 +   +   

2 +   *   

3 +   +   

4 + +  +   

5 +     * 

6 +      

7   +    

8 +   * *  

9 +   *  * 

10 +   * *  
 

Pastabos:  +  - melioracijos sistemos yra žemės sklype; –   - nėra;  *  - neatsižvelgta. 

Remarks: +  - reclamation systems are in the land parcel ; *  - disregarded. 
 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos konkrečiam žemės sklypui, įregist-

ruotam Nekilnojamojo turto registre. Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ūkininko 

sodybos vietai parinkti būtina atsižvelgti į specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ir  

vadovautis specialiųjų žemės ir miško naudojimosi taisyklėmis (Lietuvos..., 1992). 

2 lentelė. Nagrinėjamų žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

Table 2. Special conditions of land and forest use in land parcels analysed 
 

Sklypo Nr. 

Parcel 

 number 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos* 

Special conditions of land and forest use* 

I II VI XXI XXVI 1.1 XXIX XXXI XLIX 

1 - + + + - + - - 

2 - - + - - + - - 

3 - + + + + + + - 

4 - - + + + + - - 

5 - - - + - - - - 

6 - - - + - - - - 

7 - - + + - - - - 

8 + + + + - - - + 

9 - + + + - - - - 

10 - + + + - - - - 
 

Pastabos: +  - specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra žemės sklype;  –   - nėra. 

*I – ryšių linijų apsaugos zonos; II – kelių apsaugos zonos; VI – elektros linijų apsaugos 

zonos; XXI – žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
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įrenginiai; XXVI – miško naudojimo apribojimai; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zo-

nos ir pakrantės apsaugos juostos; XXXI – natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyk-

los; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų bei įrenginių apsaugos zonos. 

 

Remarks: +  - special conditions of land and forest use are found within the land parcel;  –   

- none. 

*I – protection zones of communication lines; II – road protection zones; VI – protection 

zones of power lines; XXI – land parcels containing state-owned reclamation systems and equip-

ment; XXVI – limitations to forest use; XXIX – protection zones of surface 
 

2 lentelėje pateiktos vertintuose sklypuose pasitaikančios specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos.  Reikalavimų ar apsauginio atstumo nepaisymas – neretai pasi-

taikantis trūkumas projektiniuose sprendiniuose (Paviršinių..., 2007). Projektuojant didelį 

dėmesį reikia atkreipti ir į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natūra 

2000“ teritorijas, tankiai apgyvendintas teritorijas, apsaugines zonas, pelkes, miškus. 
 

Dirvožemis 
 

Vadovaujantis dirvožemio derlingumo tipais, aprašytais literatūros šaltiniuose, iša-

nalizuotas ir įvertintas dirvožemis (Volungevičius, 2012, Buivydaitė et all, 2001). Vertinant 

atskirų teritorijų dirvožemius, jų tipus, remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 

000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkiniu nustatyta, kad analizuojamuose projektuose vy-

rauja aukšto dirvožemių grupių derlingumas (Dirv_DR10LT, 2015). Aukšto derlingumo dir-

vožemiai tinkami žemės ūkio veiklai kaip augalininkystei ar sodininkystei, tačiau užstatymo 

zonai dirvožemio tipas turi būti parinktas kuo mažiau derlingame dirvožemyje, kad nepra-

rastumėme dirvožemio derlingųjų savybių ir plėstumėme žemės ūkį pilnavertiškai. Žemo 

derlingumo dirvožemiai yra smėlžemis ir jauražemis, vidutinio derlingumo – išplautžemis, 

o aukšto dirvožemio grupių derlingumo lygio yra šlynžemis bei salpžemis. Kaimo plėtros 

žemėtvarkos ūkininko sodybos vietai parinkti projektuose daugiausiai dominuoja aukšto ly-

gio derlingumo dirvožemiai. Žemės ūkio veiklai tai yra didelis pliusas, tačiau projektuojant 

užstatymo zoną ir parenkant vietas statiniams - tai nėra tinkamas bei protingas sprendimas 

tokiame dirvožemyje juos projektuoti. 

Iš 3 lentelės matyti, jog vertinant atskirų teritorijų dirvožemius, jų tipus, vadovau-

jantis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkiniu 

(Dirv_DR10LT, 2015)  nustatyta, kad analizuojamuose sklypuose vyrauja išplautžemiai, vi-

dutinio derlingumo labiausiai Lietuvoje paplitę dirvožemiai. Juose galima ūkinė veikla. Ma-

žiau vyrauja smėlžemis, pralaidus vandeniui ir nederlingas dirvožemis, netinkamas žemės 

ūkio veiklai. Jauražemis taip pat nederlingas ir menkavertis žemės ūkio veiklai.    

Kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti projektai daromi 

ne visada atsižvelgiant į dirvožemio tipą, nes užstatymo zonai parinkta daugiausiai viduti-

niškai derlingi ir derlingiausi dirvožemiai, kaip išplautžemiai ar salpžemiai. Kadangi užsta-

tymo zoną reikia planuoti kuo mažiau našesnėse žemėse, kad dirvožemio derlingasis sluoks-

nis būtų kuo mažiau paveiktas netinkamos veiklos. 
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3 lentelė. Dirvožemio tipai analizuojamuose projektuose 

Table 3. Prevailing soil types in the analysed projects 
 

Dirvožemio 

tipas 

Soil type 

Žemės sklypo Nr. 

Number of land parcel  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rudžemiai 

Heavy loam 
 +   * +   *        

Išplautžemiai 

Leached soil 
   +  + +    * +    * +   * +    * 

Smėlžemiai 

Sandy soil 
+    +  * +   *     

Jauražemiai 

Podzolic soil 
*     + +   + 

Šlynžemiai 

Gleysols 
    +   *   +   

Salpžemiai 

Fluvisols 
 +   * + +   *       

Pastabos:  + - vyraujantis dirvožemio tipas;  * - vyraujantis dirvožemio tipas užstatymo zo-

noje 

Remarks: + - in land parcel; * - in build-in area  
 

Išanalizavus paaiškėjo, kad žemo derlingumo dirvožemiuose užstatymo zona yra 

suprojektuota tik trijuose sklypuose. Kitur užstatymo zona  vyrauja itin derlinguose ir turin-

čiuose mineralų dirvožemiuose, ypač gerai tinkančiuose žemės ūkio veiklai.  
 

Ekologinio stabilumo vertinimas 
 

Apskaičiuotas žemėnaudų ekologinis stabilumas  kiekvienam sklypui. Kadangi nag-

rinėjami sklypai yra žemės ūkio paskirties, juose vyrauja žemės ūkio naudmenos, daugiau-

siai ariamoji žemė. Siekiant įvertinti, kiek ekologiniam stabilumui turi įtakos vieta ūkininko 

ūkio sodybos vietai parinkti užstatymo zona, skaičiavimai buvo atlikti be užstatytos teritori-

jos ploto. Nustatyta, kad visi sklypai ekologiškai nuskurdinti, nes jų ekologinio stabilumo 

koeficiento Kes reikšmė vidutiniškai - 0.23. Teritorijos yra ekologiškai nestabilios, užstatymo 

zonos plotas koeficientą mažina ir šiuose sklypuose nėra lengva padidinti gamtinės įvairovės 

rodiklį.  
 

Vertinimas pagal poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui  
 

Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

poveikio vertinimas. Jis atliekamas atsižvelgiant į oro kokybės vertinimą, planuojamos veik-

los vertinimą, kultūros paveldą, saugomas teritorijas ir kt. Atlikus sprendinių vertinimą nus-

tatyta, kad:  

1. Planuojamose teritorijose kraštovaizdžio struktūra neturėtų pakisti, kadangi so-

dyba suplanuota žemės ūkio naudmenose. 

2. Oro kokybės sprendinių įgyvendinimas nepaveiks.  

3. Paviršiniai ir požeminiai vandenys nebus apsaugoti nuo užterštumo, nes ne visur 

išlaikytos apsaugos zonos bei juostos. 
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4. Kraštovaizdžio būklė iš esmės nesikeis, žemės sklypams nustatyta paskirtis ne-

keičiama.  

5. Sprendinių įgyvendinimas žymaus poveikio biologinei įvairovei ir ekosistemai 

neturės.  

6. Planuojamose teritorijose saugomų gamtos vertybių nėra.  

7. Rekreacijai projekto sprendinių įgyvendinimas įtakos neturės.  

8. Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos, 

nes teritorijoje nenumatoma jokia gamyba ar sandėliavimas.  

9. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei įtakos neturės.  

10. Nesudarytos palankios sąlygos gamtinės įvairovės ir kraštovaizdžio estetinių sa-

vybių išsaugojimui. 

11. Teritorijose nėra kultūros paveldo objektų. 

12. Sodybos neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir gamtinei aplinkai neturės, jeigu 

bus laikomasi visų žemės naudojimo apribojimų. 

Apibendrinant - ūkininko sodybos vieta parenkama atsižvelgiant į žemės sklypo si-

tuaciją, reljefą, dirvožemius, kelių tinklą, infrastruktūros objektų išdėstymą, žemės sklypui 

taikomas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, institucijų išduotas planavimo są-

lygas ir planavimo organizatoriaus pageidavimus.  
 

Išvados  
 

1. Apžvelgus kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko sodybos vietai parinkti projektų 

rengimą pastebėta, kad projektų rengėjai  ne visada  atsižvelgia į nustatytus reikalavimus. 

Tai blogina pačių projektų projektinius sprendinius ir galutinį rezultatą.  

2. Išanalizavus 10 pasirinktų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, nustatyti pagrin-

diniai kriterijai, lemiantys projektų sprendinius - tai melioracinės sistemos, specialiosios že-

mės ir miško naudojimo sąlygos, dirvožemio tipai, ekologinio stabilumo koeficientas, po-

veikio vertinimas gamtinei aplinkai bei kraštovaizdžiui.  
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Research of solutions of preparing rural development land use projects 

 

Summary 
 

In rural development land use projects it is important to assess the impact of solu-

tions on the sustainability of territorial development and the planned field of activity as well 

as on economic, social, natural environment and landscape. The article is intended to find 

out whether such projects are prepared on the basis of all legal acts and regulations. New 

methodology, which could assist in analyzing and evaluating solutions of rural development 

land use projects concerning the selection of a location for a farmstead and/or construction 

area of buildings essential for agriculture, is proposed. Special attention is paid to reclama-

tion, special land and forest use conditions, soil, ecological stability of agricultural utilities, 

impact on the environment and landscape.  

Keywords: rural development land use project, selection a location for a farmstead. 
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KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ NAUDOJIMO DRĖKINIMO NORMAI IR LIEJIMO 

TERMINAMS NUSTATYTI GALIMYBĖS 
 

Vilda Grybauskienė1, Evaldas Grybauskas2, Gitana Vyčienė1,2 
1Aleksandro Stulginskio universitetas 

 2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
 

Vystantis daržininkystės ūkio sektoriui, ūkininkai skatinami auginti daržoves, atitinkančias 

kokybės reikalavimus, o tai įmanoma pasiekti tik drėkinant. Todėl dvipusis drėgmės režimo regulia-

vimas yra būtina techninė priemonė kiekviename Lietuvos ūkyje. 

Pagrindiniu informaciniu šaltiniu pasirenkant kompiuterines programas testavimui buvo 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (JTMŽO) internetinis puslapis, kuriame patei-

kiama visa informacija padedanti organizuoti ūkio darbus drėkinimo srityje. Vertinant darbą kompiu-

terinėmis programomis buvo taikyta daugiakriterinė analizė pagal 5 kriterijus.  

Atlikus darbo aplinkos, diegimo, skaičiavimo programų vertinimą nustatyta, kad programa 

CROPWAT 8.0 pasižymi patogiu duomenų pateikimu vartotojams, programos išeities duomenų vi-

zualumu ir informatyvumu, lengvu rezultatų suvokimu. Programa gali būti praktiškai pritaikoma 

prognozuojant drėkinimo normą daugeliui Lietuvoje auginamų kultūrų. 

Raktažodžiai:drėkinimo norma, kompiuterinės programos. 
 

Įvadas 
 

Lietuvos teritorijoje svarbiausias augalų augimą lemiantis veiksnys yra šiluma, tačiau 

pakankamas augalų aprūpinimas vandeniu per visą vegetacijos laikotarpį yra ne mažiau svarbus. 

Pagrindinis drėgmės šaltinis yra krituliai, tačiau jų pasiskirstymas per metus yra netolygus, nuk-

rypimas nuo normos gali siekti iki 40 %, o atskirų mėnesių - net iki 60-80 %.  

Auginama žemės ūkio produkcija vegetacijos laikotarpiu gali nukentėti nuo vis daž-

niau sausrų keliamo pavojaus Lietuvoje. Augalams trūkstant drėgmės keičiasi jų lapų, stiebų 

spalva. Tyrimais nustatyta, kad dėl drėgmės trūkumo augalai pakinta negrįžtamai ir normalus 

jų vystymasis yra negrįžtamai sutrikdytas, derlius mažėja (Jehanger, et al., 2004; Smith et al., 

1991). Sausuoju metų laikotarpiu žemės ūkio kultūros atsižvelgiant į  jų „pomėgį“ drėgmei 

gali prastai vystytis ir neatitikti minimalių kokybės reikalavimų arba žūti, todėl svarbu taikyti 

optimalų drėkinimo režimą ir palaikyti dirvožemio drėgmę tinkamose augalui drėgmės ribose. 

Keičiantis šalies ekonominei situacijai, vystantis daržininkystės ūkio sektoriui ir už-

sodinant vis didesnius laukus ūkininkai skatinami auginti atitinkančias kokybės reikalavi-

mus daržoves, tai įmanoma pasiekti - drėkinant. Todėl dvipusis drėgmės režimo reguliavi-

mas yra būtina techninė priemonė kiekviename Lietuvos ūkyje. 

Būtina nustatyti maksimalią ir minimalią optimalios dirvožemio drėgmės ribas, tarp 

kurių reikia melioracinėmis priemonėmis reguliuoti dirvožemio drėgmę. Liejimo terminus 

galima nustatyti pagal: augalų morfologinius požymius (Jehanger et al., 2004); augalų feno-

loginius rodiklius; augalų fiziologinius rodiklius; meteorologinius veiksnius (Evans et al. 

1996); dirvožemio drėgmę (Hess, 2005; Food..., 2005). 

Per paskutiniuosius dešimtmečius dirvožemio drėgmės nustatymo metodai, liejimo 

terminų ir normų vertinimo principai kardinaliai nepakito. Pagrindinis pokytis šioje srityje 

tas, kad klasikiniai metodai integruoti į kompiuterines programas pritaikant jas vis didesniam 

vartotojų ratui. 
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Tyrimo tikslas – apžvelgti kompiuterinių programų taikymo galimybes drėkinimo 

normai ir liejimo terminams nustatyti.  
 

Tyrimo metodika 
 

Pagrindiniu informaciniu šaltiniu pasirenkant kompiuterines programas testavimui 

buvo JTMŽO puslapis, kuriame pateikiama visa informacija, padedanti organizuoti ūkio 

darbus drėkinimo srityje (Food..., 2016). 

Pasirinktos žemės ūkio kultūrų drėkinimo prognozavimo keturios kompiuterinės 

programos buvo vertinomos taikant palyginamąjį patirties metodą. 

Vertinant darbą kompiuterinėmis programomis buvo atliktas daugiakriterinis verti-

nimas pagal 5 kriterijus: 1) Programos duomenų įvedimas; 2) Programos rezultatų pateiki-

mas; 3) Diagramos ir grafikai; 4) Programos sudėtingumas; 5) Programos praktinis pritaiko-

mumas vidutiniame Lietuvos ūkyje. Programos pagal pasirinktus kriterijus vertintos nuo 1 - 

5 balų (1 – sudėtinga suvokti; 5– lengva suvokti). 
 

Rezultatai 
 

Analizei buvo pasirinktos keturios laisvai platinamos kompiuterinės programos. 

„AQUA-CROP“ - tai pasėlių modelis, skirtas imituoti žolinių kultūrų derlius. Šis modelis 

sukurtas vandens balanso lygties pagrindu  (1 pav. a). Programa tinkama naudoti, kada ana-

lizuojamos sąlygos, kuriose vandens trūkumas yra pagrindinis limituojantis veiksnys. Suda-

rant modelį reikia turėti šiuos įvesties duomenis: augalų šaknų zonos gylį, vandens atsargas 

vegetacijos sezono pradžioje, asimiliacinio lapų paviršiaus plotą, augalo vegetacijos laiką 

dienomis, augalo augimo fazės, dirvožemio savybės, klimato veiksniai. Dalis šių duomenų 

yra laisvai prieinami, kitą dalį duomenų (pvz. meteorologinius) reikėtų nusipirkti iš meteo-

rologinės tarnybos, dar kita dalis informacijos, kaip augalo biologiniai koeficiantai, yra skel-

biama JTMŽO puslapyje (Food..., 2002), tačiau jie varijuoja atsižvelgiant į klimato juostas. 

Siekiant gauti patikimus rezultatus sudarytą modelį būtina kalibruoti. 

„SWAP“ (Soil – water – atmosphere – plant) yra kompiuterinė programa (dirbanti 

DOS aplinkoje), kuri modeliuoja vertikalius vandens, ištirpusių medžiagų ir šilumos trans-

portavimo srautus viršutiniuose (aeracijos/prisotintuose) dirvos sluoksniuose (1 pav. b). Dir-

vožemio drėgmės tėkmės modeliavimui naudojama Richards‘o lygtis, kuri sprendžiama 

skaitmeniniu būdu taikant baigtinių skirtumų metodą. Drėkinimo sąlygos modelyje apibūdi-

namos pagal datą (nurodo vartotojas) arba modeliuojama pagal užduotas sąlygas. Paros me-

teorologiniai duomenys naudojami garingumui apskaičiuoti. „SWAP“ imitacijos paleidimas 

susideda iš vieno ar kelių submodelių ir imitacijos laikotarpis apima vienerius metus, tačiau 

negali viršyti vegetacijos laikotarpio. 

Paros meteorologiniai duomenys naudojami garingumui apskaičiuoti. „SWAP“  

imitacijos paleidimas susideda iš vieno ar kelių submodelių ir imitacijos laikotarpis apima 

vienerius metus, tačiau negali viršyti vegetacijos laikotarpio. Failas su meteorologiniais duo-

menimis visada priskiriamas kalendoriniams metams. Įvesties duomenys, tinkantys visam 

imitavimo laikotarpiui, yra: bendra įvardinama informacija; dirvožemio profilio aprašymas; 

dirvožemio hidraulinių savybių apibūdinimas; ištirpusių medžiagų judėjimas; šilumos judė-

jimas; visi kiti duomenys “galioja” tik vieno submodelio paleidimo metu. Dalis įvesties failų 

galioja viso modeliavimo metu, kiti įvesties duomenys gali kisti kiekvienam submodeliui. 



KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ NAUDOJIMO DRĖKINIMO NORMAI IR LIEJIMO TERMINAMS NUSTATYTI       17              

GALIMYBĖS  
POSSIBILITIES OF THE USE OF COMPUTER PROGRAMS FOR THE DETERMINATION OF IRRIGATION RATE AND WATE-
RING TERMS 

Gali būti įvestos ne tik vidutinės oro temperatūros reikšmės, bet ir minimalios, maksimalios 

reikšmės, o tai leidžia tiksliai įvertinti suminio išgaravimo dydžius ir atitinkamai progno-

zuoti liejimo terminus. 

 
 

1 pav. a) „AQUA-CROP“ veikimo modelis su įvesties elementais; b) „SWAP“ mo-

delio veikimo principas. Šaltinis: Food..., 2016  

Fig. 1. a) „AQUA-CROP“ working model; b) Principle of operation of „SWAP“ 

model 
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Ši kompiuterinė programa skirta pažengusiam vartotojui ar dideliems ūkiams, kurie 

turi darbuotoją, atsakingą už pasėlių sėjomainas, drėkinimo ir tręšimo darbų organizavimą, 

kuris puikiai išmano augalo biologinius rodiklius ir yra aukšto kompiuterinio raštingumo. 

„AQUAMAPS“ yra pasaulinio lygio interneto erdvinių duomenų bazė, jungianti 

vandens ūkio ir žemės ūkio sektorius (2 pav. a). JTMŽO erdvinių duomenų bazė skirta aps-

kaityti vandens ir žemės ūkio išteklius, valdyti žemės ūkio produkcijos kiekius. Ši informa-

cinė sistema prieinama įvairiems pasaulio regioninams. „AQUAMAPS“ informacinę sistemą 

papildo „AQUASTATE“ kaupiami statistiniai duomenys šalies lygiu. Šioje sistemoje priei-

nama informacija apie: upes ir vandens telkinius; infrastruktūrą: drėkinamus plotus, drėki-

nimo sistemų inžinerinius statinius; hidrologinius baseinus (regioniniu ir pasauliniu lygme-

niu); klimato veiksnius (duomenys gaunami iš regioninių meteorologinių stočių). 

Iš JTMŽO puslapio vartotojas gali parsisiųsti tik BETA versiją, kuri leis peržiūrėti 

informaciją, bet ne modeliuoti situacijas. 

„CROPWAT 8.0“ yra kompiuterinė programa, skirta įvertinti augalų vandens po-

reikius, drėkinimo intensyvumo poreikį bei rodiklius, susietus su dirvožemio, klimato ir pa-

sėlių duomenų apskaičiavimu  (2 pav.b). Programa leidžia peržiūrėti informaciją, susijusią 

su drėkinimo planais esant skirtingoms drėkinimo valdymo sąlygoms, drėkinimo schemoms, 

skirtingiems pasėliams, kultūroms ar drėkinimo sistemoms (10 pav.).  

Skaičiavimai vykdomi, vadovaujantis dviem JTMŽO metodikomis, kurios pateiktos 

leidiniuose: „Drėkinimas ir drenažas“ Nr. 56 "Pasėlių suminis garavimas - gairės augalų 

vandens poreikio skaičiavimui" ir Nr. 33 "Derlingumas - vandens poreikio vertinimas" 

(Food..., 2002). 
 

 
 

2 pav. a) „AQUAMAPS“ informacinės sistemos darbo langas; b) „CROPWAT 8.0“ 

rezultatų grafinė išraiška. Šaltnis: Food..., 2016 

Fig. 2. a) Window of „AQUAMAPS“ system; b) Graphical representation results of 

CROPWAT 8.0.  
 

Programos „CROPWAT 8.0“ struktūrą sudaro penki pradinių duomenų įvesties mo-

duliai ir trys skaičiavimo moduliai. Įvesties duomenys - klimatiniai ir kritulių, dirvos, pasė-

lių, drėkinimo sistemos išdėstymo. Skaičiavimo moduliai apima - augalų vandens poreikio 

skaičiavimus, drėkinimo plano, drėkinimo schemos sudarymą. 

Kada dalies įvesties ir vietos duomenų nėra, „CROPWAT 8.0“ priima standartinius 

pasėlių ir dirvos duomenis. Kai vietos duomenys tampa prieinami, duomenys gali būti leng-

vai pakeisti ar atnaujinti. Jei neturima vietos klimatinių duomenų, galima naudotis daugiau 

nei 5000 vietovių visame pasaulyje duomenimis, nes programa susieta su klimato duomenų 
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baze (CLIMWAT). Drėkinimo normos skaičiavimai grindžiami kasdieninio dirvožemio 

vandens balanso metodu naudojant įvairias vartotojo nurodomas vandens tiekimo ir drėki-

nimo valdymo sąlygas. Darbinė schema vandens tiekimo drėkinimui yra apskaičiuojama pa-

gal modelio apibrėžtą augalų skaičių, gali apimti iki 20 augalų. Nors ši programa labai pat-

raukli savo siūlomomis galimybėmis ir pateikiamais labai aiškiais, vaizdžiais rezultatais, ta-

čiau be klimatinių duomenų įkėlimo galimybių, ji praranda savo praktinį pritaikomumą. Lie-

tuvoje vartotojai, įsidiegę šią programą, gali naudotis tik Kauno ir Vilniaus meteorologinių 

stočių duomenimis. Nors programa viešinama JTMŽO puslapyje, tačiau jos, kaip ir papildi-

nių iš šio puslapio, parsisiųsti ir įsidiegti negalima, tačiau internete ji laisvai prieinama. 

Vertinant programų patogumą Lietuvos ūkiams prognozuoti auginamų kultūrų drė-

kinimo normą buvo įvertinta, kokio kiekio pradinių duomenų reikia prieš pradedant progno-

zes, išvesties duomenų patrauklumą, taip pat programų patogumą eiliniam vartotojui (1 len-

telė). 

Norit gauti tikslias ir realią situaciją atitinkančias drėkinimo normos prognozes vi-

sose programose būtina turėti meteorologinius duomenis. Daugiausiai pradinių duomenų 

reikia turėti dirbant su „CROPWAT 8.0“ kompiuterine programa, bet ir rezultatai pateikiami 

šios programos gausiausi ir vaizdžiausi.  
 

1 lentelė. Kompiuterinių programų palyginimas 

Table 1. Comparison of computer software  
 

Kompiuterinė programa/ 

Computer software 
AQUA- 

CROP 
SWAP AQUAMAPS 

CROPWAT 

8.0 

Meteorologinės sąlygos/  

Meterological conditions 
Taip Taip Taip Taip 

Dirvožemis, jo struktūra/ 

Soil structure 
Taip Taip Taip Taip 

Augalo biologiniai koeficientai/  

Plant biological coefficients  
Taip Taip  Taip 

Augalų rūšys/  

Plant species 
Taip Taip  Taip 

Drėkinimo planavimas laike/ 

Irrigation scheduling time 
   Taip 

Drėkinimo terminai/ 

Irrigation terms 
   Taip 

Drėkinimo optimizavimas/  

Irrigation optimization 
 Taip  Taip 

Patogumas vartotojui/  

User-friendliness 
   Taip 

 

 

Apibendrinant darbą kompiuterinėmis programomis buvo atliktas daugiakriterinis 

vertinimas pagal 5 kriterijus (2 lentelė). 
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2 lentele. Daugiakriterinės analizės rezultatai  

Table 2. Resultsof multi-criteria analysis 
 

Programa/ Sofware AQUA-

CROP 
SWAP 

AQUA-

MAPS 

CROPWAT 

8.0 Kriterijus/ Criterion 

Duomenų įvedimas/ Input data 1 1 1 1 

Rezultatų pateikimas/ Presentation of results 4 4 4 4 

Diagramos ir grafikai/ Charts and graphs 4 3 5 4 

Programos sudėtingumas/ Complexity of the 

program 
2 1 2 2 

Praktinis pritaikomumas vidutiniame Lietu-

vos ūkyje/ Practical applicability in the 

Lithuanian farm 

2 2 1 3 

Vidurkis/Average 2,6 2,2 2,6 2,8 
 

Pastebėti kompiuterinės programos „AQUA-CROP“ trūkumai: duomenų suvedimas 

į rinkmeną atima daug laiko, reikalauja preciziško tikslumo. Rezultatai pateikiami supranta-

mai, tačiau pati programa ir jos veikimas pakankamai sudėtingas. Dėl sudėtingos duomenų 

įvesties ir laiko kiekio, kurį vartotojas turėtų sugaišti ją testuodamas, ši programa patraukli 

tik pažengusiems vartotojams. 

Vertinant programą „SWAP“ pastebėti trūkumai: reikalauja specifinių žinių - var-

totojas turi išmanyti ir suvesti dirvožemio hidraulines savybes, dirvos druskingumo para-

metrus. Darbiniame programos lange pateikiami grafiniai rezultatų duomenys gerai vizuali-

zuoti ir suprantami patyrusiam drėkinimo sistemų technologui, tačiau pateikiamas grafinis 

drėkinimo režimo vaizdavimas paprastam vartotojui, neturinčiam specialaus išsilavinimo, 

yra sudėtingas ar net perteklinis. 

 „AQUAMAPS“ pateikiami rezultatai yra detalūs ir labai išsamūs geografiniame 

erdviniu kontekstu. Programoje nėra atskirai išskiriami rezultatų duomenys nuo įvesties duo-

menų, trūksta rezultatų vaizdavimo diagramų, grafikų išraiškos. Šiai platformai reikia spar-

taus ir nenutrūkstamo interneto ryšio, jei turima kompiuterinė įranga neatitinka reikalavimų, 

žemėlapių pavidalu pateikiami duomenys bus sunkiai atveriami ir valdomi. Internetinė plat-

forma (programa) susieta su plėtiniais, vartotojas turi būtinai juos įsidiegti ir išmokti naudo-

tis. Eiliniam vartotojui ši programa per sudėtinga kasdieniniam naudojimui. 

Pastebėti programos „CROPWAT 8.0“ trūkumai: programa didelės apimties, turinti 

daug plėtinių, reikalaujanti išsamios informacijos apie naudotojo numatytą drėkinti teritoriją 

(nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties iki augalo augimo fazių). Programa puikiai vizu-

alizuota, grafiškai pateikiami rezultatai suprantami. Šią programą JTMŽO siūlo, kaip pag-

rindinę dideliems ūkiams. Didžiausias programos trūkumas Lietuvos naudotojams, jog ne-

turint vieno iš 5 įvesties modulių informacijos sistema ima duomenis iš savo archyvo pagal 

nutylėjimą, o tai gali kardinaliai pakeisti išvesties rezultatus.  

Atlikus daugiakriterinį vertinimą, daugiausiai balų surinko kompiuterinė programa 

„CROPWAT 8.0“. Tačiau vertinant pagal programos pritaikomumą Lietuvos ūkiuose ši 

programa turi esminį trūkumą, ji didelė savo apimtimi ir ją sunku įdiegti. 
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Išvados 
 

1. Apžvelgus 4 kompiuterines programas, kurios yra siūlomos vartotojams JTMŽO 

organizacijos puslapyje ir atlikus jų vertinimą nustatyta, jog 3 iš jų gali būti lengvai įdiegtos 

ir parsiųstos iš oficialaus organizacijos ir įvairių žemė ūkio universitetų puslapių. Ir tik viena 

programa „CROPWAT 8.0“ eiliniams vartotojams sunkiai prieinama internetinėje erdvėje. 

2. Atlikus programų vertinimą naudojantis kriterijų metodu nustatyta, kad prog-

rama „CROPWAT 8.0“ pasižymi patogiu duomenų pateikimu vartotojams, programos iš-

vesties duomenų vizualumu ir informatyvumu, lengvu rezultatų suvokimu. Programa gali 

būti praktiškai pritaikoma prognozuojant drėkinimo normą daugeliui Lietuvoje auginamų 

kultūrų. 

3. Pagrindinis visų apžvelgtų programų trūkumas: darbo langų aplinka prieinama 

tik anglų kalba (ir kitomis užsienio kalbomis), reikia turėti daug tikslių pradinių įvesties 

duomenų. Neįvedus konkrečių vietovės parametrų, visos programos pagal nutylėjimą nau-

doja statistinius duomenis iš programų archyvo, o tai iškreipia galutinį rezultatą. 

4. Visos apžvelgtos programos skirtos daugiau mokslo reikmėms, nes tipinis ūki-

ninkas neturėtų duomenų programos rezultatų patikimumo patikrinimui.  
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Vilda Grybauskienė, Evaldas Grybauskas, Gitana Vyčienė 
 

Possibilities of the use of computer programs for the determination of irrigation rate 

and watering terms  
 

Summary 
 

With the development of horticultural sector, farmers are encouraged to grow vege-

tables corresponding to the quality requirements which can be achieved only by irrigation. 

Therefore, moisture control is the necessary technical tool in every Lithuanian farm. 

The main reference source choosing computer programs for testing was the website 

of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In this website farmers can 

find information which helps to organize farm works in the field of irrigation. Evaluating 

the work of the computer program was applied multiple criteria analysis according to 5 cri-

teria. 

The multi-criteria analysis with selected criteria has shown that the irrigation rate 

and other calculations are best executed with the computer program „CROPWAT 8.0“.  The 

results calculated with this software are accurate and presented mostly graphically. The com-

puter program can be practically applied to predicting the rate of irrigation for most crops in 

Lithuania. 

Keywords: irrigation rate, watering terms, computer programs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELIORACINIŲ GRIOVIŲ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI   23 
THE INFLUENCE OF LAND RECLAMATION DITCHES TO LANDSCAPE 

MELIORACINIŲ GRIOVIŲ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI   

 

Evaldas Grybauskas2, Vilda Grybauskienė 1, Gitana Vyčienė 1,2 

1Aleksandro Stulginskio universitetas 
2 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

 

Į mokslinę literatūrą kraštovaizdžio  (Landschaft) terminą 1805 m. įvedė vokiečių moksli-

ninkas A. Hommeieris, tačiau Vokietijoje kraštovaizdžio mokslas (Landschaftskunde), kartu ir 

kraštovaizdžio morfologija susiformavo gerokai vėliau - XX a. (įžymiausi atstovai: Z. Passarge, K. 

Trollis, E. Neef). Rusijoje kraštovaizdžio mokslas (Landšaftovedenije) rėmėsi V.V. Dokučajevo ir A.N. 

Krasnovo, L. S. Bergo idėjomis apie teritorinį gamtinį kompleksą (XIX a. pab.). Prancūzijoje didelę 

įtaką kraštovaizdžio morfologijos mokslui turėjo E. Martonas (XIX-XX a. sandūra). Supančios aplinkos 

kokybė žmogui turi didžiulę reikšmę. Lietuviai jau nuo seno vertino ir kūrė patrauklią fizinę ir vizu-

aliąją erdvę: pagonybės laikais kulto apeigoms buvo naudojami įspūdingi gamtinio kraštovaizdžio 

elementai, kilmingieji kurdavo dvarų sodybas vaizdingose vietovėse. Ekologiškai darnus ir kartu 

estetiškai patrauklus, malonius ir džiaugsmingus potyrius sukeliantis kraštovaizdis turi ypatingą 

svarbą rekreacijai – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimui. Estetiškai patrauklios teritorijos ne 

tik padidina vietovės vertę, bet ir pritraukia daugiau rekreantų. Miestams plečiantis ir skverbiantis į 

kaimiškąsias teritorijas, atrandami nauji rekreaciniai ištekliai miesto ir kaimo aplinkos sąveikos te-

ritorijose, kuriose urbanizacijos mastas nėra toks intensyvus.  

Staripsnyje aptariami Molėtų ir Ignalinos rajonų vietovės melioracinių griovių atkarpų 

kraštovaizdžio estetino ir melioracino vertinimo rezultatai pagal nusistatytus kriterijus ir vertinimo 

balų sistemą. Pasirinkti melioracijos grioviai, esantys Molėtų, Ignalinos rajonų savivaldybių žemės 

ūkio paskirties žemėse. Griovių atkarpos vertinamos pagal kraštovaizdžio estetinį vaizdą ir pagal me-

lioracijos savybes. Griovių atkarpos buvo vertintos pagal kraštovaizdžio estetinį vertinimą, todėl tin-

kamiausių kriterijų nustatymui buvo naudojami  A.R. Budriūno ir K. Ėringio, J. Kamičaitytės – Vir-

bašienės, P. Kavaliausko, Ode et al., Lilita Lazdāne išskirti vertinimo kriterijai.  

Įvertinus melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių būklę nustatyta, kad 9 proc. melioruo-

tos žemės techniniu ir agrotechniniu požiūriu yra blogos būklės. Daugelio valstybei priklausančių 

melioracijos įrenginių ir statinių būklė taip pat bloga: 24 proc. pylimų, 41 proc. vandens pralaidų, 51 

proc. tiltų ir lieptų, 54 proc. magistralinių melioracijos griovių. 

Apskaičiavus kraštotvarkinio vertinimo kriterijų vidurkius, galima teigti, kad kriterijų vidur-

kiai svyruoja nuo  2  balų.  Mažiausias  vidurkis  priklauso  kraštovaizdžio  kompozicijos  simetrijai – 

1,5 balo. Aukščiausias vidurkis apskaičiuotas antropogeninių objektų įvairovei ir tikslingumo krite-

rijus – 2,7 balo. 

Raktažodžiai: kraštotvarkinis vertinimas, melioracija,  melioracinis griovys. 
 

Įvadas 
 

Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų vie-

toves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra 

tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdžio savasties išsaugoji-

mas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologi-

nius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų 

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje ir kituose strateginiuose dokumentuose (Na-

cionalinė darnaus, 2011). Kraštovaizdis - žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir 

reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 

(ar) antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų 
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ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais 

ryšiais, teritorinis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė 

gamtiniai ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir sąveika (Lietuvos..., 2001; Gurskienė, 2012; 

Ivavičiūtė, 2008). Kraštovaizdis yra daugybės gamtinių procesų ir teritorijos naudojimą bei 

apsaugą veikiančių funkcinių interesų rezultatas, integruotas gamtos jėgų ir visuomenės 

kraštotvarkinių pastangų kūrinys (Gurskienė,2012). Tai nėra paprastas homogeniškas reiš-

kinys ar objektas, o neabejotinai pats sudėtingiausias iš žmogaus bandomų pažinti že-

miškųjų darinių, kurio dialektinei sampratai reikia daugelio įvairių mokslinių ir net meninių 

disciplinų patirties bei metodų (Kraštovaizdžio formavimo, 2013). 

E. Staniūnas nurodo, kad civilizuotoje valstybėje aplinkos formavimas ir jį reg-

lamentuojantys įstatymai turėtų sudaryti darnią visumą, tačiau realizuoti šią idėją nėra taip 

paprasta. Kraštovaizdžio reglamentas Lietuvos teritorijų planavimo teisinėje bazėje yra 

prieštaringas ir neaiškus (Staniūnas, 2008): 

a) Lietuvos įstatymai žodžiu kraštovaizdis vadina du skirtingus reiškinius (vieną 

kategorijos apibrėžimą pateikia Saugomų teritorijų įstatymas, kitą – Lietuvos Respublikos 

Seimo ratifikuota Europos kraštovaizdžio konvencija); 

b) Saugomų teritorijų įstatyme pateiktame sąvokos kraštovaizdis apibrėžime var-

tojamos šnekamojoje kalboje retos ir Įstatyme nepaaiškintos sąvokos. 

Kraštovaizdžio formavimo metodikoje nurodoma, kad Lietuvos Respublikoje ga-

lioja trys atraminiai ideologiniai dokumentai kraštovaizdžio formavimo metodikai ir kurie 

skirtingai traktuoja kraštovaizdžio kokybės tikslą: Europos kraštovaizdžio konvencija, LR 

pasirašyta 2000 m. spalio 20 d. Kraštovaizdžio kokybės tikslas joje – tai konkrečiam krašto-

vaizdžiui kompetentingų valdžios institucijų parengta žmonių siekimų formuluotė atsižvel-

giant į jų apylinkės kraštovaizdžio ypatumus. Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių 

aprašas, patvirtintas 2004-12-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1526. 

Siektinas kraštovaizdžio kokybės tikslas (formuotinas kraštovaizdžio etalonas)   

jame - tai konkrečiam kraštovaizdžio teritoriniam vienetui moksliškai pagrįstas ir visuome-

nės siekius atitinkantis bruožų ir ypatumų kompleksas. Lietuvos Respublikos darnaus vys-

tymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nuta-

rimo Nr. 1247. Ilgalaikiai tikslai kraštovaizdžiui joje – tai išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę, 

gamtos ir kultūros paveldo vertybes, atkurti pažeistus gamtinius elementus, užtikrinti racio-

nalų kraštovaizdžio naudojimą (Kraštovaizdžio, 2013). 

Šiandieninis kraštovaizdis nėra vienalytis ir vienvertis. Įvairiose teritorijos dalyse 

jis nevienodai sukultūrintas, atlieka skirtingas socialines ir ekonomines funkcijas, turi skir-

tingą struktūrą, formą, visuomeninę ir kultūrinę reikšmę ir pan. (Jurkonis, 2012). 

Sovietmečiu plataus masto žemių sausinimo ir jų kultūrinimo darbai iš esmės pa-

veikė Lietuvos  kraštovaizdį.  Kompleksinė  sausinamoji melioracija  ne tik transformavo 

kraštovaizdžio struktūrą, bet ir paveikė erdvinius funkcinius ryšius tarp jo komponentų. 

Padidėjo eroduotų ir pustomų žemių plotai, sparčiai mineralizuojasi durpių klodas išliku-

siose pelkėse (Jurkonis, 2012). 

Kalvotos, ypač stambiai kalvotos Aukštaičių aukštumos irgi patyrė žemėveikslių 

stambinimą, natūralų pobūdį čia išlaikė tik techniškai sunkiau pasiekiamos teritorijos dalys. 

Melioracija pakeitė 50-70 % visų vandentėkmių vagų. Dėl intensyvaus ūkininkavimo kal-

votose žemėse suaktyvėjo ir didelius rajono rytinės dalies plotus lengvesnės mechaninės 
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sudėties dirvose apėmė vandens, vėjo, mechaninė dirvų erozija. Sovietmečiu tvarkyti ra-

jono išskirtinės vertės kultūriniai objektai, tačiau žymiai sunyko istorinis kraštovaizdis, se-

nosios gyvenvietės, tradicinė medžio architektūra (Anykščių). 

LR Vyriausybės 2005 m. patvirtintoje Valstybinėje aplinkos monitoringo 2005-

2010 m. programoje buvo konstatuota, kad mūsų šalyje sparčiai smulkėja žemėvalda ir že-

mėnauda. Didėjant apleistos žemės plotams pradėjo irti tinkamai neprižiūrimos melioracijos 

sistemos, krūmyti pievos ir ganyklos, prasidėjo savaiminė kraštovaizdžio renatūralizacija. 

Buvę žemdirbystės plotai, ekologinėms reikmėms anksčiau rezervuotos teritorijos vis inten-

syviau naudojami rekreacijai ir gyvenamosios paskirties pastatų statybai, nuolat didėja užs-

tatoma teritorija (Lietuvos gamtinė). 

Tyrimo tikslas – atlikti Molėtų ir Ignalinos rajonų vietovės melioracinių griovių 

atkarpų kraštovaizdžio estetinį ir melioracinį vertinimą, pagal nusistatytus kriterijus ir ver-

tinimo balų sistemą. 

Išsikelti šie uždaviniai: Pasirinkti melioracijos grioviai, esantys Molėtų, Ignalinos 

rajonų savivaldybių žemės ūkio paskirties žemėse. Griovių atkarpos vertinamos pagal 

kraštovaizdžio estetinį vaizdą ir pagal melioracijos savybes. 

Tyrimo metodai. Darbui atlikti analizuoti teisės aktai, moksliniai straipsniai, užsie-

nio literatūra. Griovių atkarpas vertinant pagal kraštovaizdžio estetinį vertinimą tinkamiau-

siems kriterijams nustatyti naudojamos  A. R. Budriūno ir K. Ėringio, J. Kamičaitytė - Vir-

bašienė, P. Kavaliausko, Ode et al., Lilita Lazdāne vertinimo kriterijų sistemos. Atliekant 

vertinimą bus naudojami kriterijai: bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas, reljefo išraiškin-

gumas, augalijos erdvinė įvairovė, antropogeninių objektų įvairovė ir tikslingumas, sudėtin-

gumas, funkcionalumas. Kraštovaizdžio estetinis vertinimas bus atliekamas naudojant 5- 

balę sistemą. Melioracijos griovių atkarpų vertinimas pagal melioraciją, nusistatyti kriteri-

jai: griovio paskirtis, griovio šlaitų apaugimas krūmais, griovio vagos užaugimas, griovio 

vagos patvenkimas. Nusistačius kriterijus, objektai vertinami balais: nėra – 0, dalinis – 1, 

yra – 2. Paskirtis: sausinimo – 3, vandens pralaida – 4. Pagal melioracijos sistemų būklės 

vertinimo rezultatus pasiūlyta tokia priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos balų vertinimo 

sistema: 

1 balas - būklė labai gera, papildomų priemonių nereikia, tik reikalinga sisteminga 

priežiūra ir pasitaikančių gedimų šalinimas; 

2 balai - būklė gera, reikalinga sisteminga priežiūra ir pasitaikančių gedimų šalini-

mas; 

3 balai - būklė patenkinama, reikalinga sisteminga priežiūra ir drenažo remontas 

iki 15 % drenuoto ploto; 

4 balai - būklė bloga, reikalinga sisteminga priežiūra ir drenažo remontas iki 20% 

drenuoto ploto; 

5 balai - būklė labai bloga, reikalinga rekonstrukcija (Katkevičius ir kt., 2000). 

Siūloma metodika yra universali. Panaši techninės būklės vertinimo sistema gali 

būti taikoma grioviams, vietiniams keliams, užtvankoms ir kitiems statiniams. 

Tyrimo objektu pasirinkti melioracijos grioviai, esantys Molėtų, Ignalinos rajonų 

savivaldybių žemės ūkio paskirties žemėse. 

  



26  GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2016 
NATURE MANAGEMENT  ISSUES – 2016 

Rezultatai 
 

Melioracijos griovių tvarkymas yra būtinas aplinkosaugos požiūriu. Nevykdant 

melioracijos griovių sisteminės priežiūros sparčiai kinta ekosistema melioracijos griovio 

šlaituose, ima formuotis krūmais apaugusios tankmės, pakinta smulkioji augmenija ir įsi-

gali stambiakamienė žolinė augmenija. Minėti pokyčiai sąlygoja tose vietovėse įprastinės 

laukinės faunos ir floros buveinių nykimą. Dėl pasikeitusių vegetacijos sąlygų nykstant 

smulkiajai florai ir faunai pakinta biologinės įvairovės ir paukščių maitinimosi arealo struk-

tūra. 

Ignalinos rajone Naujojo Daugėliškio seniūnijoje pasirinktos 6 melioracinių grio-

vių  atkarpos. Pročiūnai, Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. savivaldybėje pasirinktos 4 

melioracijos griovių atkarpos 1 pav. 
 

 
 

1 pav. Melioracinių griovių vertinimo taškai Ignalinos r., Naujojo Daugėliškio sen.  

Fig. 1. The evaluation areas of land reclamation ditchesin Ignalina reg., Naujasis 

Daugėliškis reg.  
 

Dauguma kraštovaizdžio elementų turi savo masę, kuri nusako jų materialumą ir 

įtraukimą į kraštovaizdžio medžiagų, energijos ir informacijos apytaką. Jeigu kraštovaiz-

džio elementas turi masę, vadinasi kraštovaizdžio tam tikroje teritorijoje jis gali egzistuoti 

arba neegzistuoti, atsižvelgiant į kraštovaizdžio tipą, jo formavimosi aplinkybes. Bendras 

vertinamų griovių atkarpų skaičius Ignalinos rajone yra 10.  

Kraštovaizdžio estetiniam vertinimui pasirinkta keturiolika kriterijų. Kriterijai nu-

sistatyti naudojant Lietuvos ir užsienio autorių vertinimo kriterijus pritaikant melioracinių 

griovių atkarpoms. Atlikus kraštovaizdžio estetinį vertinimą, geriausiai prižiūrėti ir sutvar-

kyti grioviai pagal vertinimo sistemą yra 3 ir 6 griovių atkarpos. Šių atkarpų bendrasis 

gamtovaizdžio įspūdingumas įvertintas 1 balu (labai gerai). Griovio atkarpų šlaitai nėra 

apaugę krūmais ar kita sumedėjusia augalija. Pasirinktų atkarpų Ignalinos rajone daugiau-

siai įvertinta 2 ir 3 balais (gera arba patenkinama būklė). Palyginus objektus pagal krašto-

vaizdžio estetinį vertinimą, galima teigti, kad Ignalinos rajone melioracinių griovių atkar-

pos yra prižiūrėtos ir tvarkingos. Įvertinus objektus, apskaičiuoti kriterijų bendri įvertini-

mai ir jų vidurkiai. 



MELIORACINIŲ GRIOVIŲ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI   27 
THE INFLUENCE OF LAND RECLAMATION DITCHES TO LANDSCAPE 

Ignalinos rajone apskaičiavus bendrus įvertinimus, įvertinta antropogeninių objektų 

įvairovė ir tikslingumo kriterijus, mažiausiai – kraštovaizdžio harmonija teritorijoje. Palygi-

nus bendrus įvertinimus galima teigti, kad geriausiai įvertinti objektai buvo pagal krašto-

vaizdžio harmonija teritorijoje, o blogiausiai – antropogeninių objektų įvairovė ir tikslin-

gumo kriterijus. Daugiausiai vienodo bendro įvertinimo apskaičiuota – funkcionalumo, 

kraštovaizdžio pasiekiamumo ir ardymo kriterijai, jų bendras įvertimas siekia po 24 balus. 

Apskaičiavus vertinimo kriterijų vidurkius galima teigti, kad kriterijų vidurkiai svyruoja nuo 

2 balų. Mažiausias  vidurkis  priklauso  kraštovaizdžio  kompozicijos  simetrijai  –  1,5 balo. 

Aukščiausias vidurkis apskaičiuotas antropogeninių objektų įvairovė ir tikslingumo kriteri-

jus - 2,7 balo. Molėtų rajone, Luokesos seniūnijoje pasirinktos 6 melioracinių griovių  atkar-

pos. Padvarniai, Suginčių sen., Molėtų r. savivaldybėje pasirinktos 9 melioracijos griovių  

atkarpos 2 pav. 

 

 
 

2 pav. Melioracinių griovių vertinimo taškai Molėtų r. Luokesos sen. ir Padvar-

niai, Suginčių sen.  

Fig. 2. The evaluation areas of land reclamation ditches in Moletai reg. and Pad-

varniai reg. 
 

Bendras pasirinktų Molėtų rajone melioracijos griovių atkarpų skaičius yra 15. Atli-

kus Molėtų rajono pasirinktų melioracijos griovių atkarpų kraštovaizdžio estetinį vertinimą 

nustatyta, kad aukščiausi įvertinimai suteikti 1, 3, 9 objektams. Šių atkarpų bendrasis gam-

tovaizdžio įspūdingumas įvertintas 1 (l. gerai). Pagal kitus kriterijus šie objektai įvertinti 1 

arba 2 (labai gerai arba gerai) balu. Molėtų rajone pasirinkta atkarpų, kurios yra neprižiūrėtus 

ir griovių šlaitai apaugę sumedėjusia augmenija: 15 objektas apaugęs visas, o 8 objektas da-

linai apaugęs krūmais. Šie objektai kraštovaizdžiui kenkia. Apskaičiavus kriterijų bendrus 

įvertinimus, daugiausiai balų surinko funkcionalumas – 58 balus, mažiausiai – reljefo išraiš-

kingumas – 38 balus. Daugiausiai po 51 balą surinko kriterijai: antropogeninių objektų įvai-

rovė ir tikslingumo kriterijus, harmonija tarp statybinių medžiagų ir supančios aplinkos, vi-

zualus dinamiškumas sezoninių spalvų augalų (medžių ir krūmų). 
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Apskaičiavus kriterijų vertinimo vidurkius nustatyta, kad daugiausiai vidurkiai svy-

ruoja nuo 3 iki 3,40 balo. Mažiausiais vidurkis apskaičiuotas reljefo išraiškingumo kriterijui, 

šiame kriterijuje objektai buvo įvertinti aukščiausiais balais. Didžiausias vidurkis apskai-

čiuotas funkcionalumo kriterijui, šiame kriterijuje objektai žemiausiais balais. 

Palyginus rajonų kraštovaizdžio estetinio vertinimo vidurkius pastebima, kad Mo-

lėtų rajone vidurkiai yra didesni negu Ignalinos rajone. Ignalinos rajone vidurkiai svyruoja 

nuo 1,5 iki 2,7 balo, o Molėtų rajone - nuo 2,70 iki 4,5 balo. Palyginus diagramoje duomenis, 

galima teigti, kad Ignalinos rajone esančios melioracinių griovių atkarpos įvertintos aukštes-

niais balais negu griovių atkarpos, esančios Molėtų rajone. 

Atkarpas Ignalinos rajone vertinant pagal melioracija nustatyta, kad devynių objektų 

paskirtis yra sausinimo, vieno – vandens pralaida. Ignalinos rajone pasirinktos griovių atkar-

pos apaugusios krūmais, daliniam griovio vagos užaugimui priskirti 4 objektai, griovio va-

gos patvenkimas – 1 objektas. Atlikus vertinimą galima teigti, kad pasirinktos atkarpos ra-

jone yra geros melioracinės būklės. Atkarpos priskirtos būklei: labai geros – 5 objektai, geros 

– 5 objektai. 

Palyginus Ignalinos rajono atkarpų melioracinio vertinimo vidurkius pagal kriteri-

jus, vidurkiai svyruoja nuo 0 iki 3,1 balo. Vertinimo lentelėje pagal griovio šlaitų  apaugimą 

krūmais kriterijų visi objektai įvertinti 0 balu. Kriterijų griovio vagos užaugimo ir griovio 

vagos patvenkimo vidurkiai -  artimi 0. Daugumos objektų paskirtis buvo sausinimo, todėl 

vidurkis pakito nežymiai. 

Melioracijos griovių atkarpos Molėtų rajone yra sausinimo paskirties. Vertinant pa-

gal kriterijus priskirta: griovių šlaitų apaugimas krūmais – 4 objektai dalinai apaugę, 1 ob-

jektas apaugęs; griovio vagos užaugimas – 4 objektai dalinai, 3 – užaugę žoline augmenija; 

griovio vagos patvenkimas  – 3 objektai dalinai. Atlikus melioracinį vertinimą Molėtų rajone 

galima teigti, kad griovių atkarpos labai gerai būklei priskiriama – 5 objektai, gerai – 4 ob-

jektai, patenkinamai – 3 objektai, blogos – 2 objektai, labai blogos – 1 objektas. 

Apskaičiavus Molėtų rajono griovių atkarpų melioracinio vertinimo kriterijų vidur-

kius galima sakyti, kad kriterijus griovio paskirtis buvo visuose objektuose vienoda. Di-

džiausias vidurkis yra vagos užaugimo kriterijaus, o mažiausias - vagos patvenkimo. 

Palyginus  rajonų  melioracinio vertinimo kriterijų  vidurkius  pastebima, kad  Mo-

lėtų rajono apskaičiuoti vidurkiai didesni negu Ignalinos rajono. Griovio šlaitų apaugimas 

krūmais didesnis 0,4 balo, griovio vagos užaugimas - 0,27 balo, o griovio vagos patvenkimas 

- 0,1 balo. Molėtų rajone griovių atkarpos labiau apaugusios žoline ir sumedėjusia augme-

nija. 
 

Išvados 
 

1. Ignalinos rajone griovių ilgis – 822,82 km, valstybės nuosavybės teise priklauso 

90,30 % (743,02 km). Magistraliniai grioviai blogos būklės sudaro 84 %. 2012-2014 metais 

griovių priimta naudoti pajėgumų – 13,60 km. Per šį laikotarpį buvo atlikti tvarkymo darbai, 

finansuojami biudžeto lėšomis: sąnašų šalinimo – 8,91km, žiočių sutvarkymo – 84 vienetai, 

krūmų šalinimo – 4,4 km, šienavimo – 6,67 ha. Molėtų rajone griovių ilgis – 808,30 km, 

valstybei nuosavybės teise priklauso 95,50 % (771,90 km). Magistraliniai grioviai blogos 

būklės sudaro 54 %. 2012 – 2014 metais rajone priimta naudoti pajėgumų –  6,679 km. Per 
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šį laikotarpį Molėtų rajone iš biudžeto skirtomis lėšomis nebuvo atlikti griovių tvarkymo 

darbai. 

2. Kraštovaizdžio estetiniam vertinimui pasirinktos griovių atkarpos: Ignalinos ra-

jone – 10 objektų, Molėtų rajone – 15 objektų. Nusistačius vertinimo kriterijus ir balų sis-

temą: Ignalinos rajone 2 objektai įvertinti labai gerai, Molėtų rajone 3 objektai - labai gerai 

ir 1 objektas - labai blogai. Palyginus visas pasirinktas griovių atkarpas galima teigti, kad 

Ignalinos rajone atkarpos teikia teigiamą naudą kraštovaizdžiui; Molėtų rajone iš visų at-

karpų 1 objektas neteikia teigiamos naudos, 14 – teigiamą naudą kraštovaizdžiui. 

3. Vertinant melioraciniu požiūriu : Ignalinos rajone griovių atkarpos priskiriamos 

būklei: labai gerai – 5 objektai ir gerai – 5 objektai. Molėtų rajone: labai gerai – 5 objektai, 

gerai – 4 objektai, patenkinamai – 3 objektai, blogos – 2 objektai, labai blogos – 1 objektas. 
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THE INFLUENCE OF LAND RECLAMATION DITCHES TO LANDSCAPE 

Evaldas Grybauskas, Vilda Grybauskiene, Gitana Vyčienė 
 

The influence of land reclamation ditches to landscape  
 

Summary 
 

The purpose - to perform reclamation and the landscape aesthetic assessment of land 

reclamation ditch sections in Molėtai and Ignalina district area, according to criteria scoring 

system. The objectives: 1) to describe Ignalina and Molėtai areas by land reclamation 

systems; 2) to identify and assess landscape aesthetic evaluation criteria for land reclamation 

ditch cuttings located in Ignalina and Molėtai districts; 3) to define and evaluate land recla-

mation criteria for the evaluation of land reclamation ditch cuttings located in Ignalina and 

Molėtai districts; 4) to calculate the averages of assessment criteria. During the investigation, 

the method of analysis was applied to the collected literature, normative documents and other 

sources. Conclusions were drawn on the basis of similarities of drainage ditches features. 

The method of comparison - similarities and differences of drainage ditches were compared 

using different author’s suggestions. After completion of the investigation, conclusions on 

the impact to the landscape were made. The first part examines the landscape aesthetic and 

land reclamation of assessment systems and indicates how the methodology is used in a 

research paper. As results after evaluation of the assessed objects according to the criteria 

discussed, two areas of reclamation system are analysed, as well as what work was carried 

out using budget funds. The evaluation noted that selected ditches in Ignalina region provide 

positive benefits on landscape. In Molėtai district - one of the selected sections gives a ne-

gative value on the environment.  

Keywords: landscape aesthetic evaluation, reclamation of ditches, evaluation.  
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NEVĖŽIO UPĖS BASEINIO VANDENS KOKYBĖS DINAMIKA 

 

Dalius Kudla, Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys 

Aleksandro Stulginskio universitetas 
 

Santrauka 
 

Straipsnyje pristatoma atlikta vandens kokybės analizė Nevėžio upės baseine. Tyrimai atlikti 

2014-2015 m. Vandens kokybė įvertinta pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo meto-

diką. Nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu Nėvėžio upės vandens kokybės vertinimo rodiklių reikš-

mės svyravo plačiose ribose. Tai dažniausiai lemdavo pavieniai taršos šaltiniai, dėl kurių padidėdavo 

vertinamų rodiklių reikšmės, parodančios Nevėžio upės vandens kokybės blogėjimą. Pagal vandens 

kokybės vertinimo rodiklių reikšmes nustatyta, kad Nevėžio upės vandens kokybė pagal bendrojo 

fosforo (Pb) koncentraciją tiriamose vietose buvo nustatyta bloga (0,231-0,470) ir labai bloga 

(>0,470), pagal fosfatų (PO4-P) kiekį – bloga (0,181-0,400), pagal bendrojo azoto (Nb) koncentraciją 

- vidutinė (3,01-6,00) ir bloga (6,01-12,00), pagal nitratinį azotą (NO3-N) kiekį – bloga (0,181-0,400), 

pagal amonio azotą (NH4-N) – labai gera (<0,10) ir gera (0,10-0,20). Nustatyta, kad didžiausią bend-

rojo azoto ir fosforo apkrovą Nevėžio upės baseinui per metus sudaro žemės ūkio tarša, atitinkamai 

72-74 % ir 33-68 %.  

Raktažodžiai: Nevėžio baseinas, biogeninės medžiagos, vandens kokybė. 
 

Įvadas 
 

Žmogaus ūkinė veikla ir jos plėtra neišvengiamai veikia aplinką. Siekiant sušvelninti 

teršalų emisijos į aplinką poveikį Europos Sąjungoje buvo priimtos dvi svarbios direktyvos: 

Nitratų direktyva (1991/696/EC) ir Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EC). Šių 

direktyvų įgyvendinimo tikslas – apsaugoti visus vandens telkinius nuo antropogeninės in-

terferencijos (Kronvang et al., 2008). 

Neigiamą poveikį Lietuvos paviršinių vandens telkinių būklei daro tiek pasklidoji 

tarša, kurios esminę dalį sudaro dėl žemės ūkio veiklos susidarančios taršos apkrovos, tiek ir 

sutelktoji tarša, kurios aktualiausia keliama problema – tarša biogeninėmis medžiagomis. 

Žmogaus veikla lemia 90 % pernešamo metinio bendrojo azoto ir 78 % bendrojo fosforo 

kiekio (Povilaitis, 2008). Dideli biogeninių medžiagų kiekiai žalingai veikia aplinką, nes su-

kelia paviršinio vandens telkinių eutrofikaciją (Kronvang et al., 2005, Burkholder et al., 

2007). Biogeninės medžiagos, patekusios į vandens ekosistemas, gali sukelti įvairias proble-

mas, tokias kaip toksinių dumblių žydėjimas, deguonies praradimas, žuvų žūtis, biologinės 

įvairovės nykimas (Carpenter at al., 1993). 

Siekdama sumažinti sutelktosios taršos poveikį paviršinio vandens telkiniams, Lie-

tuva vykdo Europos Sąjungos Tarybos direktyvas ir norminius aktus (Dėl miesto..., 1991; 

Dėl nuotekų..., 2009). 

Europos Komisija 2013 m. parengė ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui, ku-

rioje pagal 2008-2011 m. visų ES 27 šalių upių stebėjimo stočių pateiktus duomenis galima 

teigti, kad 16,3 % ir 6,3 % upių atitinkamai buvo eutrofinės ir hipertrofinės būklės, o 35,4 % 

ir 20,6 % upių atitinkamai buvo oligotrofinės arba ultraoligotrofinės būklės. Didžiausias pro-

centinis ultraoligotrofinės būklės upėse esančių stočių skaičius nustatytas Ispanijoje, Bulga-
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rijoje ir Slovėnijoje, o didžiausias procentinis hipertrofinės būklės upėse esančių stočių skai-

čius – Belgijoje ir Nyderlanduose, taip pat Čekijoje ir Suomijoje. Didelis eutrofikacijos lygis 

taip pat nustatytas Lietuvoje ir Liuksemburge (Komisijos..., 2013). 

Nors dedama labai daug pastangų siekiant sumažinti vandens taršą, tačiau pagal vals-

tybinio monitoringo duomenis nustatyta, kad Lietuvos upėse vis dar išlieka didelės biogeni-

nių medžiagų koncentracijos. Iš 171 tirtos upių vietos 8 % nustatyta labai gera ekologinė 

būklė, 21 % – gera, 37 % – vidutinė, 16 % – bloga, 12 % – labai bloga ekologinė būklė ir 6 

% ekologinė būklė buvo neklasifikuotina (Aplinkos..., 2014). 

Darbo tikslas - nustatyti vandens kokybės kaitos tendencijas Nevėžio baseine. 

Darbo uždaviniai:  

1. Įvertinti vandens kokybę charakterizuojančių parametrų (BDS7, NO3-N, NH4-N,) 

kaitą atskirose Nevėžio baseino atkarpose;  

2. Įvertinti vandens kokybės pokyčius;  

3. Nustatyti pavojingiausius taršos šaltinius, pasklidosios ir sutelktosios taršos ki-

timo tendencijas per nagrinėjamą laikotarpį. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektu pasirinkta Nevėžio upė - dešinysis Nemuno intakas, esanti Vidurio 

Lietuvoje. Prasideda netoli Grybulių Anykščių r., 6 km į pietryčius nuo Troškūnų. Teka į 

šiaurės vakarus pro Raguvą, per Panevėžį, žemiau Berčiūnų pasuka į pietus ir vingiuoja Ne-

vėžio žemuma pro Naujamiestį, Krekenavą (Panevėžio rajonas), per Kėdainius, pro Babtus. 

Ties Raudondvariu (Kauno r.) įteka į Nemuną 199 km nuo jo žiočių. Vidutinis upės plotis 

15-30 metrų, gylis 2-3 metrai. 

Nevėžis – nevandeninga upė. Vidutinis debitas žiotyse - 33,2 m³/s. Per metus Nevė-

žis į Nemuną nuplukdo vidutiniškai 1,05 km³ vandens. Didžiausias srovės greitis išmatuotas 

1958 m. balandžio 18 d. (ties Kėdainiais) 2,12 m/s, mažiausias - 0,06 m/s. Nuotėkio modulis 

žiotyse - 5,4 l/s*km². Pavasarį nuteka 51 % viso metinio nuotėkio. Vandeningiausią mėnesį 

Kerblonyse nuteka vidutiniškai 28 kartus, Panevėžyje - 80, Kėdainiuose - net 100 kartų dau-

giau vandens negu mažiausiai vandeningą mėnesį.  
 

Tyrimų metodika 
 

Pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką upės baseino vandens 

taršos tyrimai buvo atlikti vertinant fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius: biochemi-

nis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7), nitratinis azotas (NO3-N), amonio azotas 

(NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatinis fosforas (PO4-P), bendrasis fosforas (Pb).  

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) tyrimai buvo atlikti pagal ISO 5815-

2:2003. Bendrojo azoto (Nb) tyrimai atlikti pagal metodą LAND 59-2003. Nitratinio azoto 

(NO3-N) tyrimai buvo atlikti pagal LAND 65:2005. Amonio azotas (NH4-N) buvo nustati-

nėjamas pagal LST ISO 7150-1:1998. Fosfatų fosforas (PO4 – P) buvo nustatinėjamas pagal 

metodą  LST EN ISO 6878:2004. Bendrojo fosforo (Pb) tyrimai buvo atlikti pagal metodą 

LST EN ISO 6878:2004. Pagal tiriamo rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priski-

riamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių: labai gera, gera, vidutinė, bloga, labai 

bloga.  
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34  GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2016 
NATURE MANAGEMENT  ISSUES – 2016 

Vandens ėminiai upėse 2014 metais imti spalio-gruodžio mėnesiais, 2015 metais -

sausio-kovo, balandžio-birželio ir liepos - rugsėjo mėnesiais. Upėse nustatyti rodikliai, nu-

rodyti „Paviršinių vandens telkinių būklė nustatymo metodikoje“. Fizikinių-cheminių koky-

bės elementų rodiklių tyrimai atlikti ASU laboratorijoje. 

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus nustatomi taršos šaltiniai, labiausiai lemiantys 

vandens telkinio neatitikimą geros būklės reikalavimams. Vertinant taršos šaltinius 

atsižvelgta į žemėnaudos pobūdį, miestų ir gyvenviečių išsidėstymo pobūdį, sutelktosios 

taršos galimų šaltinių išsidėstymą, ūkinių veiklų pobūdį ir jų intensyvumą telkinio baseine 

bei jų galimą poveikį vandens telkiniams, rekreacinę veiklą ir kitas ekonomines veiklas, 

galinčias lemti, kad telkinio būklė neatitinka geros būklės reikalavimų ir kt. 

Reikšmingą poveikį darančiais šaltiniais yra įvardijami tokie taršos šaltiniai, kurie 

kiekvienas atskirai arba keli kartu nulemia geros ekologinės būklės/potencialo reikalavimų 

neatitinkančias fizikinių – cheminių rodiklių vertes. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Paviršinių vandenų kokybei įtakos turi antropogeninės taršos šaltiniai, kurie pagal 

poveikį skirstomi į sutelktosios ir pasklidosios taršos. Sutelktosios taršos šaltiniai - miestų, 

gyvenviečių, pramonės įmonių bei paviršinių nuotekų išleistuvai. Pasklidosios taršos šalti-

niai: žemės ūkio laukų išplaunamos trąšos bei teršalai, patenkantys iš gyventojų, kurių namų 

ūkiai neprijungti prie nuotekų surinkimo tinklų. 

Vienas iš Nevėžio upės baseino vandens kokybę įvertinančių rodiklių - biocheminis 

deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7). 2014-2015 m. atliktų BDS7 tyrimų re-

zultatai pateikiami 1 paveiksle. 
 

 
 

1 pav. Vandens kokybės duomenys pagal BDS7 2014-2015 m. 

Fig. 1. The data of biochemical oxygen demand in the period 2014-2015 
 

Reikia atkreipti dėmesį, kad BDS7 vertės padidėja keliose baseino vietose: Nevėžyje 

ties Linkavičiais ir Raguvoje. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balan-

džio 12 d. (įsakymu Nr. D1-210) patvirtintą  Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo 

metodiką (Paviršinių vandens..., 2007) vertinant upės ekologinę būklę BDS7 rodiklio vertė 
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negali viršyti 2,3 mg/l, kad upės ekologinė klasė pagal fizikinių – cheminių kokybės ele-

mentų rodiklius būtų labai gera. Tyrimo laikotarpiu didžiausia BDS7 leistina koncentracija – 

2,3 mg/l buvo viršyta 2014 m. gruodžio mėnesį. Didelis BDS7 normos viršijimas rodo, kad 

paviršiniai vandens telkiniai yra užteršti organinėmis medžiagomis – tai lemia paviršinių 

vandenų eutrofikaciją. Gruodžio mėnesio tyrimų rezultatai rodo, kad upės ekologinė klasė 

pagal organinių medžiagų koncentraciją Linkavičiuose vandens kokybė yra bloga. BDS7 bū-

dingi sezoniniai svyravimai, t.y. šaltuoju metų laikotarpiu BDS7 koncentracijos sumažėja, o 

šiltuoju padidėja. Šie svyravimai siejami su upės vandeningumo, vandens ir oro temperatūros 

svyravimais. Šiltuoju metų laikotarpiu vyksta spartesnis augmenijos vystymasis, o kartu dau-

giau sukaupiama organinės medžiagos. Šiltuoju laikotarpiu sumažėja upės vandeningumas 

ir nuotekos yra mažiau praskiedžiamos, o BDS7 tuo metu padidėja. Reikia atkreipti dėmesį, 

kad  didelę įtaką vandens kokybei turi tarša iš įprastinės ūkio gamybos. 

Paviršiniuose vandenyse azoto ir fosforo junginių koncentracija priklauso nuo se-

zono. Šaltuoju metų laiku oksiduojantis organinėms medžiagoms biogenų kiekis daugėja, 

kai tuo tarpu pavasarį esant aktyviai fotosintezei ir vegetacijos metu bendrojo azoto ir fosforo 

kiekis sumažėja. Tyrimų duomenys pateikti 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Vandens kokybės duomenys 2014-2015 m. 

Table 1. The data of water quality in the period 2014-2015 
 

NH4-N, 

mg/l N 

NO3-N, 

mg/l N 

Bendras N, mg/l 

Total N, mg/l 

PO4-P, 

mg/l P 

Bendras P, mg/l 

Total P, mg/l 

Nevėžis Velžys 

0,07 3,94 8,05 0,02 0,04 

Nevėžis Naujamiestis 

0,10 4,13 7,86 0,01 0,04 

Nevėžis Linkavičiai 

0,16 5,49 10,62 0,03 0,06 

Raguva 

0,04 3,20 5,76 0,02 0,04 

Panevėžys 

0,05 3,50 5,77 0,02 0,04 
 

Lyginant 2010-2013 m. monitoringo duomenis su tyrimo, atlikto 2014-2015 metais, 

duomenimis nustatyta, kad azoto ir fosforo koncentracija normalizavosi. Tačiau vertinant 

tyrimo duomenis 2014-2015 m. Linkavičiuose koncentracija buvo padidėjusi. Įprastai 

fosfatų fosforo koncentracija Nevėžyje palyginti būna maža. Rudenį ir pavasarį koncentra-

cija retai būna didesnė kaip 0,02 mg l-1, bet žemiau Panevėžio fosfatų fosforo koncentracija 

kartais būna didesnė už leidžiamą (0,08 mg l-1) net 10 kartų (Gaigalis, 2007). 

Didelės fosforo koncentracijos rodo galimą taršą iš žemės ūkio šaltinių. A.S. Šleika 

(2006) drauge su K. Gaigaliu nurodo, kad 1991-1995 m. buvo nagrinėjama Lietuvos upių 

vandens kokybės kaita, kur teigiama, kad vandens kokybei didesnės įtakos turi gamtiniai 

veiksniai. Tuo metu buvo tvirtinama, kad žemės ūkio gamyba nėra lemiantis rodiklis paste-

bimai vandens kokybės kaitai. 

Pagal bendrojo azoto ir nitratų azoto koncentracijas Nevėžis aukščiau Raudondvario 

atitiko vidutinės ekologinės būklės klasės rodiklių vertes atliktų tyrimų  2010- 2013 metais. 
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Didelės azoto koncentracijos rodo galimą taršą iš žemės ūkio šaltinių. Tačiau 2014-2015 

metais atlikti tyrimai skirtingose Nevėžio upės vietose rodo radikalius rodiklių pasikeitimus. 

Apskaičiuota bendrojo azoto ir fosforo apkrova, kuri susidaro iš skirtingų sričių (2 

lentelė). 
 

2 lentelė. Bendrojo azoto ir fosforo apkrova Nevėžio upės baseinui 

Table 2. Total nitrogen and phosphorus load on Nevezis river basin 
 

Vieta 

Location 

Žemės ūkio 

tarša 

Agricultural 

pollution 

Foninė 

tarša 

Background 

pollution 

Taškinė 

tarša 

Point 

pollution 

Pasklidoji 

tarša 

Diffuse 

pollution 

Tranzi-

tinė 

tarša 

Transit 

pollution 

kg/ha To-

tal 

kg/ha 

Apkrova. Bendrasis azotas baseinui kg per metus 

Load. Total nitrogen for basin kg per year 

Velžys 442790,1 142990,7 5051,939 9017,005 0 599849,8 

Naujamies-

tis 
121027,1 327967,5 245591,7 43777,49 0 1827608 

Linkavičiai 193707,0 432634,8 259458,5 58377,94 0 2687542 

Panevėžys 648081,2 216772 8643,733 24976,16 0 898473,1 

Apkrova. Bendrasis fosforas baseinui kg per metus 

Load. Total phosphorus for basin kg per year 

Velžys 6906,88 1992,365 741,9848 597,3419 0 10238,57 

Naujamies-

tis 
20311,13 5285,73 33831,71 2651,112 0 62079,68 

Linkavičiai 29959,34 6458,072 35131,84 3541,071 0 75090,32 

Panevėžys 10453,38 3095,729 1206,595 1498,903 0 16254,61 
 

Didžiausią bendrojo azoto apkrovą Nevėžio upės baseinui ties Velžiais per metus 

procentais sudaro žemės ūkio tarša (74 %), foninė tarša (24 %), taškinė tarša (1 %), pasklidoji 

tarša (1 %); ties Naujamiesčiu - žemės ūkio tarša (66 %), foninė tarša (18 %), taškinė tarša 

(14 %), pasklidoji tarša (2 %); ties Linkavičiais - žemės ūkio tarša (72 %), foninė tarša 

(16 %), taškinė tarša (10 %), pasklidoji tarša (2 %); ties Panevėžiu - žemės ūkio tarša (72 %), 

foninė tarša (24 %), taškinė tarša (1 %), pasklidoji tarša (3 %). 

Didžiausią bendrojo fosforo apkrovą Nevėžio (130100014) upės baseinui ties Vel-

žiais per metus procentais sudaro žemės ūkio tarša (68 %), foninė tarša (14 %), taškinė tarša 

(7 %), pasklidoji tarša (6 %); ties Naujamiesčiu - taškinė tarša (54 %), žemės ūkio tarša 

(33 %), foninė tarša (9 %), pasklidoji tarša (4 %); ties Linkavičiais - taškinė tarša (47 %), 

žemės ūkio tarša (40 %),  foninė tarša (8 %), pasklidoji tarša (5 %); ties Panevėžiu -  žemės 

ūkio tarša (64 %), foninė tarša (19 %), pasklidoji tarša (9 %), taškinė tarša (8 %). 
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Išvados 
 

1. Nevėžio upės vandens kokybė pagal bendrojo fosforo (Pb) koncentraciją tiria-

mose vietose buvo nustatyta bloga (0,231-0,470) ir labai bloga (>0,470), pagal fosfatų (PO4-

P) kiekį – bloga (0,181-0,400).  

2. Nevėžio upės vandens kokybė pagal bendrojo azoto (Nb) koncentraciją tiriamose 

vietose buvo nustatyta vidutinė (3,01-6,00) ir bloga (6,01-12,00), pagal nitratinį azoto (NO3-

N) kiekį – bloga (0,181-0,400), pagal amonio azotą (NH4-N) – labai gera (<0,10) ir gera 

(0,10-0,20). 

3. Nevėžio upės vandens kokybė pagal biocheminį deguonies sunaudojimą (BDS7) 

tiriamose vietose buvo nustatyta labai gera (<2.30), tik vienu tyrimo atveju koncentracija  

pakilo >5,0 mg/l (bloga vandens kokybė).  

4. Didžiausią bendrojo azoto apkrovą Nevėžio upės baseinui per metus sudaro že-

mės ūkio tarša (72-74 %). Didžiausią bendrojo fosforo apkrovą Nevėžio upės baseinui per 

metus taip pat sudaro žemės ūkio tarša (33-68 %).  
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Water quality dynamics in Nevėžis river basin   

 

Summary 
 

The article presents the results of water quality analysis in Nevezis river basin. In-

vestigations were carried out in the period from 2014 till 2015. Water quality was researched 

keeping to the surface water status determination procedure. It was found that Nevezis river 

water quality assessment indicator values varied widely. Individual sources of pollution 

increase the influence of assessed values of indicators that show the Nevezis river water 

quality deterioration. According to water quality evaluation indicator values, that Nevezis 

River water quality by total phosphorus (Pb) concentrations in the tested areas was found as 

bad (0.231 to 0.470) and very bad (> 0.470), by phosphates (PO4-P) - bad (0,181 -0.400), by 

total nitrogen (Nb) concentration - average (3.01 to 6.00) and bad (6.01 to 12.00), by nitrate 

nitrogen (NO3-N) content-bad (0.181 to 0.400), by ammonium nitrogen (NH4-N) - very good 

(<0.10) and good (0.10-0.20). The highest total nitrogen and phosphorus load on Nevezis 

river basin during the year consists of agricultural pollution, respectively (72-74 %) and (33-

68 %). 

Keywords: Nevezis basin, nutrients, water quality. 
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Įvadas 
 

Šio tyrimo tikslas  nustatyti geoobjetų pasikeitimus, per 18 metų įvykusius vienoje kadastri-

nėje vietovėje Akmenės rajone. Ši vietovė buvo pasirinkta, kaip vidutinė ir neišsiskirianti iš kitų ka-

dastrinių vietovių šalyje. 

Siekiant šio tikslo formuluojami uždaviniai: surinkti duomenis apie pasikeitusius geoobjek-

tus, atlikti kadastro vietovės nustatytų pasikeitimų analizę su geografinių informacinių sistemų (toliau 

– GIS) pagalba. 

Dėl sparčiai tobulėjančių technologijų GIS poreikis vis labiau jaučiamas. GIS, kaip mokslo 

ir technologijų šaka, yra pritaikoma daugelyje žmogaus veiklos sričių, tokių kaip: teritorijų planavi-

mas, žemėtvarka, miškotvarka, registrai, kartografavimas, aplinkos apsauga, logistika, aviacija, lai-

vyba, karyba. Populiarus pagrindinis GIS duomenų bazių informacnis sluoksnis yra skaitmeninė or-

tofotografija. Sudarius ortofotografinius žemėlapius, Lietuvoje atsirado galimybė taikyti GIS techno-

logijas. Šiame tyrime buvo naudojami ortofotografiniai, planai (toliau – ORT10LT). Pasitelkus GIS 

programinę įrangą, vektorizuojami geoobjektai ir lyginamas jų pasikeitimas nuo 1995 metų iki 2013 

metų, t.y. 18 metų laikotarpiu. 

Žemės paviršiaus fotografiniai vaizdai yra labai svarbus ir vienas iš tiksliausių informacijos 

šaltinių, tai yra labiausiai paplitęs pirminis duomenų rinkimo būdas. Aerofotografiniai vaizdai padeda 

tiksliau sumodeliuoti ir nagrinėti Žemės ir su ja susijusių procesų kaitą.Visus su žemės paviršiumi ir 

aerofotografiniais vaizdais susijusius darbus šalyje reglamentuoja šios srities įstatymai (4). 

Siekiant atlikti tyrimą taikomas mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės metodas - api-

bendrinimas, lyginimas, dedukcija, abstrakcija. Statistiniai duomenys apdoroti sudarant intervalines 

eilutes, skaičiuojant dinamiką. 
 

Rezultatai 
 

Realų pasaulį sudaro geografinėje erdvėje išsidėstę natūralios (upės, augalija ir pan.) 

arba urbanistinės (keliai, vamzdynai, pastatai ir pan.) kilmės objektai – geoobjektai. Žemės 

paviršiaus fotografiniai vaizdai yra labiausiai paplitęs pirminis duomenų surinkimo būdas. 

Informacija surenkama ir gaunama iš orlaivių, dirbtinių žemės palydovų. Fotografiniai vaiz-

dai užfiksuoja nuolatinę pastatų, kelių, upių, miškų ir kitų žemės paviršiaus objektų padėtis, 

taip pat užfiksuoja tikro pasaulio santykius ir procesus. Miestų augimas, priemiesčių plėti-

masis, pramoninis naudojimas ir natūralūs reiškiniai nuolat keičia mūsų kraštovaizdį. Tos 

pačios vietovės skirtingų laikotarpių fotografiniai vaizdai leidžia tiksliau sumodeliuoti ir 

nagrinėti svarbius mūsų žemės santykius ir procesus. Mus supanti aplinka nuolatos keičiasi. 

Besiplečiantys miestai, nutiesti nauji keliai, tekančios upes bei miškų prieaugis keičia krašto-

vaizdį. Tokiu būdu anksčiau užfiksuota informacija tampa nebetiksli. Bet kokia veikla yra 

neįmanoma, jeigu neturima tikslios informacijos. Dėl šios priežasties duomenų bazės turi 

būti kaip įmanoma dažniau atnaujinamos. Fotografiniam vaizdui indentifikuoti ir interpre-

tuoti yra pasitelkiama fotogrametrija. Fotogrametrija-mokslas, technologija ir būdas gauti 

informacijos apie žemę ir jos aplinką bei kitus objektus fiksuojant, matuojant, dešifruojant 

aerofotonuotraukas ir pagal jas gautus ortofografinius žemėlapius (7).  
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Kompiuterijos mokslas ir technologijos, taip pat fotogrametrinių tyrimų pažanga fo-

togrametrijos mokslą pakėlė į tokią pakopą, kad jis tapo jau skaitmenine fotogrametrija. Pa-

saulyje vykstantys ekonominiai laimėjimai, palydovai ir informacinės sistemos pakeitė fo-

togrametrijos ir kartografijos pasaulį. Šis vyksmas paveikė ir Lietuvos topografijos srities 

specialistus, dirbančius įvairiose mokslo ir technikos srityse (3). 

Kartografija taip pat neatsilieka nuo sparčiai augančios pažangos. Per pastarąjį de-

šimtmetį kartografija ir jai artimi mokslai pasiekė didelę pažangą. Atsirado pažangūs kar-

tografavimo metodai, technologijos ir kryptys, gavo pripažinimą naujos teorinės koncepci-

jos. Šiandien jau neįmanoma įsivaizduoti kartografijos be glaudžių ryšių su aerokosminiais 

metodais ir geoinformatika (7). 

1949 - 1953 m. laikotarpiu įvykę pokyčiai bei kompiuterijos mokslas ir technologi-

jos sudarė pamatus skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių taikymui Lietuvoje. Nuo 1995 

metų per kelerius metus sudaryti 1:10000 mastelio panchromatiniai skaitmeniniai ortofotog-

rafiniai žemėlapiai, apėmę beveik visą Lietuvos teritoriją. Aerofotografavimo technika Lie-

tuvoje gana gerai  žinoma ir plačiai taikoma. Palydoviniai vaizdai taikomi palyginti neseniai, 

nes anksčiau jie buvo naudojami tik kariniais tikslais. Jų  panaudojimo galimybės padidėjo, 

pradėjus eksplotuoti komercinius palydovus (2). 

Realų vietovės atvaizdą, objektus ar net georeferencinius duomenis gali pavaizduoti 

žemėlapis. Tai vienas iš pagrindinių ir plačiausiai naudojamų informacinių šaltinių įvairaus 

amžiaus žmonių grupėms. Žemėlapis (ir popierinis, ir skaitmeninis) yra lengviausiai supran-

tama grafinė realaus pasaulio reprezentacija. Žemėlapyje pavaizduoti objektai, nesvarbu, ar 

jie yra natūralūs, ar dirbtiniai, yra vadinami žemėlapio elementais arba tiesiog elementais. 

Kiekvienam žemėlapio elementui būdinga padėtis, geometrinė forma ir simbolika, pertei-

kianti vieną ar kelias jo aprašomąsias charakteristikas (1). 

Galimybė žemėlapius pavaizduoti skaitmeninėje erdvėje stipriai palengvino darbą 

kartografams ir pagreitino su šia sritimi susijusius darbus. GIS technologija ir yra šių žemė-

lapių sudarymo pagrindas. Technologijų įsisavinimas bei pažanga mokslo srityje atvėrė ga-

limybę kurti GIS Lietuvoje bei taikyti skaitmeninius metodus kadastro, žemės reformos dar-

bams.  

Šio tyrimo metu duomenims apdoroti naudota ArcGis 10.3 programinė įranga. 

Darbo metu palyginti pasirinktos vietovės ORT10LT (1995 – 1999 m. nespalvotas) ir 

ORT10LT (2012 - 2013 m.) M1:10000 ortofagrafiniai žemėlapiai. Lyginant šiuos žemėla-

pius analizuojami vietovės pokyčiai, įvykę per 13 - 18 metų laikotarpį. 

Nagrinėjant geoobjektų pokyčius buvo pasirinkti vieni iš jų objektų – miškai.  

Miškas – teritorija, tankiai apaugusi medžiais, sudaranti tam tikrą gyvosios gamtos 

buveinę. Miškai dengia apie 30 % Žemės sausumos ir yra vienas svarbiausių biosferos ele-

mentų. Jie susidaro teritorijose, kur yra pakankamai kritulių, iškrintančių ištisus metus, ne 

tik lietinguoju laikotarpiu. Pagrindiniai Žemės miškų masyvai auga vidutinių platumų, tro-

pinėse ir subtropinėse klimato juostose.  

Miško sąvoką sudaro ne tik patys miškai, bet ir tai, kas yra miško žemėje, tai: me-

dynai, kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinių plan-

tacijų ir žaliavinių krūmynų bei plantacijų plotai. Miško žemei taip pat priskiriami tame pa-

čiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos 
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sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų 

aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti. 

Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse 

esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavie-

niai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai 

nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūros, apsaugos ir naudojimo tvarką nustato Aplinkos 

ministerija (5). 

Senovėje praktiškai visą Lietuvos teritoriją dengė miškai. Daugėjant gyventojų pir-

miausiai iškirsti paupių miškai. Tačiau didelis šalies miškingumas išliko gana ilgai. Daug 

miškų iškirsta karo metais, esami suniokoti bunkerių, artilerinių sprogmenų, vėliau sovieti-

nių karinių bazių. Palaipsniui miškų plotai ataugo, dabar miškai užima ~31 % šalies ploto. 

Šiuo metu Lietuvoje yra ~18 000 miškų. Devynių masyvų plotai didesni nei 20 000 

ha. Dažnai miškų masyvai turi savus pavadinimus (dažnai pagal aplinkinius kaimus, upes, 

ežerus). Lietuvoje didžiausi miškų masyvai auga nederlingose vietose, nes derlingose buvo 

iškirsti ir paversti dirbamąja žeme. Dėl to būdingiausi Lietuvos miškai – pušynai (~38 %), 

toliau pagal gausą rikiuojasi beržynai (22 %), eglynai (20 %), baltalksnynai (8 %), juo-

dalknsnynai (6 %) yra drebulynų, ąžuolynų, uosynų, maumedynų. Dėl intensyvaus miškų 

kirtimo vyrauja jaunuolynai, pusamžiai miškai. Brandūs medynai sudaro tik 5 % šalies 

miškų. Miškuose įrengta nemažai draustinių, rezervatų, kuriuose saugomos retų gyvūnų ir 

augalų buveinės (6). 

Vadovaujantis miškų įstatymo IV skyriaus 16 straipsniu miškai gali būti kertami 

norint atlikti miško ugdymą. Tokie kirtimai vykdomi nebrandžiuose medynuose jų našumui 

bei stabilumui didinti ir biologinei įvairovei išsaugoti. Miško ugdymo  kirtimai reguliuoja 

medynų tankumą ir rūšinę sudėtį. Dėl panašios priežasties norint palaikyti bei gerinti miško 

sveikatingumą yra atliekami sanitariniai miško kirtimai. Taip pat miško kirtimai gali būti 

atliekami norint suformuoti kraštovaizdį, biotechninių priemonių vykdymui, priešgaisrinių 

juostų įrengimui, technologinių įrenginių vietų paruošimui ir kitiems miškų ūkio tikslams. 

Miškų kirtimas buvo ir yra opi problema visame pasaulyje. Lietuvoje taip pat buvo 

iškirsta nemažai miškų, todėl, miškų kirtimas buvo aktyvus ir analizuojamoje kadastro vie-

tovėje (1 pav.). 

Šie keturi ortofotografiniai planai vaizduoja miško plotų pokyčius 1999-2013 m. 

laikotarpiu. Juose matyti, kad kiekvienais metais iškirstų miško plotų daugėjo. Miško kirti-

mai yra atliekami palaipsniui, kertami vis didesni plotai. Per keturiolikos metų laikotarpį 

nagrinėjamoje kadastrinėje vietovėje buvo iškirsta 120 miško plotų (2 pav.). 
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1 pav. Miškų plotų pokyčiai kadastro vietovėje 1) 1995-1999 m.; 2) 2005-2006 m.; 

3) 2009-2010 m.; 4) 2012-2013 m. 

1 карт. Изменения площади лесов в кадастровом районе 1) 1995-1999 г.; 2) 

2005-2006 г.; 3) 2009-2010 г.; 4) 2012-2013 г. 
 

 
 

2 pav. Iškirstų miškų plotai kadastro vietovėje 

2 карт. Bырубение лесные участки кадастрова района 
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Norint aiškiau ir detaliau pavaizduoti iškirstų miškų plotus buvo pasinaudota ArcGis 

programa, su kuria buvo vektorizuoti visi iškirsti plotai. Jie ortofotografiniame plane pavaiz-

duoti melsva spalva. Visa šių iškirstų plotų informacija apie mažiausią, vidutinį ir didžiausią 

iškirstą miško plotą yra pateikta statistinėje 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Iškirstų miškų plotų statistika 

1 табл. Статистика вырубленных лесов 
 

 
 

Atlikus gautų duomenų analizę, galima teigti, kad tiriamoje kadastrinėje vietovėje 

yra iškirsta didelė miškų teritorijos dalis, iš viso iškirsta 246,517 ha miško. Tai sudaro  7,63 

% visos kadastro vietovės ploto. Mažiausias iškirstas plotas - 0,124 ha., tuo tarpu didžiausias 

iškirstas plotas yra  7,29 ha. Vidutinis iškirsto ploto dydis yra 2,05 ha. Detaliau iškirstų plotų 

dydžiai yra pavaizduoti diagramoje (3 pav.). 

 

 
 

3 pav. Iškirstų miškų plotų dydžiai 

3 карт. Размеры площади вырубленных лесов 
 

Išanalizavus pateiktą iškirstų plotų dydžių diagramą paaiškėjo, kad net 85 % visų 

iškirstų plotų sudaro 0,5 – 2 ha dydžio miško plotai, jų iškirsta net 71. Mažiausiai buvo 

iškirsta 4,5 – 7,5 ha dyžio miškų plotų. Jų iškirsta nedaug - 15 vienetų. 
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Изменение геообъектов (лесных участков) 
 

Pезюме 
 

В настоящее время Литва составляет около 18 000 лесов. Из них девять 

массивных площади более 20 000 га. Часто леса имеют свои собственные имена (часто 

по городам, рекам, озерам). В Литвe большие леса растут в неплодородный районах, 

так как в плодородных были вырублены леса и преобразованы в 

сельскохозяйственные угодья. В результате, типичные литовские леса – сосна (38%), 

за которыми следуют березы (22%), затем ели (20%), серые ольхи (8%), ольха (6%) 

ещё есть осина, дуб, ясень, леса лиственницы. Из-за интенсивного обезлесения 

преобладают молодые леса, леса среднего возраста. Зрелые леса составляют лишь 5% 

лесов страны. 

Это исследование направлено на определение изменений лесов за 18 лет в 

одном из кадастровоых районов в Акмяне области. Этот район был выбран в качестве 

среднего кадастрового районa страны. 

Вырубка была и является серьезной проблемой во всем мире. В Литвe также 

вырублены ряд областей лесной площади и, в результате общая вырубка лесов была 

активной и проанализирована в кадастровом районе. 

Анализ полученных данных показывает, что в кадастровом районе вырублена 

бальшая часть територии, в общей сложности 246.517 гектаров лесoв. Это составляет 

7,63% от общей площади кадастрового района. Минимальная вырубленная площадь - 

0,124 га, а максимальная площадь - 7,29 га. Средний размер вырубленных площадей 

составляет 2.05431 га. 

Ключевые слова: леса, вырубления, изменение геообъектов, ГИС. 
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APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ANALIZĖ MARIJAMPOLĖS                   
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Vilma Sinkevičiūtė1,2 
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
2Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Šiuo metu Lietuvoje yra dideli apleistos ir nenaudojamos pagal žemės naudojimo paskirtį 

žemės plotai.  Kadangi žemė yra apleista, todėl galima teigti, kad ji degraduoja. Apleistos žemės plotai 

yra tiek privačioje, tiek valstybinėje žemėje. Daugelio autorių darbuose nustatyta, kad žemės aplei-

dimo priežastys gali būti: gamtinės (sklypo nuolydis, žemės kokybė, reljefas), socialinės (migracija), 

demografinės (gyventojų senatvės lygis), ekonominės (sumažėjusi paklausa žemės ūkio produkcijai), 

žemės ūkio politikos (išmokų dydis ir jų regionalizavimas), istorinės (kolektyvinių ūkių griūtis, 

smulki žemėnauda, žemės ūkio ir maisto sistemų išardymas), teisinės (žemės perleidimo problemos, 

kai nėra kam perduoti ūkį).  

Darbo tikslas - atlikti apleistos žemės ūkio paskirties žemės analizę Marijampolės rajono 

Sasnavos kadastro vietovėje.  

Išanalizavus Geoportalo duomenis nustatyta, kad apleistos žemės Marijampolės rajono Sas-

navos kadastro vietovėje yra 21,08 ha. Šis žemės plotas išsidėstęs 31 plote. Apleistos žemės Sasnavos 

kadastro vietovėje daugiausiai yra šiaurinėje vietovės dalyje. Pagrindinės priežastys dėl ko žemė ap-

leista yra šios: mažo našumo žemė, nemelioruota žemė, savininkų nenoras užsiimti žemės ūkio veikla. 

Raktažodžiai: apleista žemė, žemės sklypas.  
 

Įvadas 
 

Šiandien Lietuvoje pastebime daug degraduojamos žemės. Žemė degraduoja, kai ji 

yra nenaudojama, apleista. Apleista žemė - tai tokia žemė, kurioje pradėjusios augti piktžolės, 

krūmai ar net medžiai. Ši žemė nenaudojama žemės ar miškų ūkinei bei prekinei produkcijai 

gaminti, taip pat darko kraštovaizdį. Žemės apleidimo priežastys yra įvairios. Apleistos žemės 

plotai yra tiek privačioje, tiek valstybinėje žemėje. Nors valstybė imasi įvairių priemonių ap-

leistos žemės mažinimui, tačiau jos plotai nemažėja. Apleistos žemės  atsiradimo priežastys 

yra pačios įvairiausios. Daugelio autorių darbuose nustatyta, kad žemės apleidimo priežastys 

gali būti: gamtinės (sklypo nuolydis, žemės kokybė, reljefas), socialinės (migracija), demog-

rafinės (gyventojų senatvės lygis), ekonominės (sumažėjusi paklausa žemės ūkio produkcijai), 

žemės ūkio politikos (išmokų dydis ir jų regionalizavimas), istorinės (kolektyvinių ūkių griū-

tis, smulki žemėnauda, žemės ūkio ir maisto sistemų išardymas), teisinės (žemės perleidimo 

problemos, kai nėra kam perduoti ūkį). Dar 2003 m. J.Raulinaitytė (Raulinaitytė, 2003) paste-

bėjo, kad Lietuvoje didėja nedirbamos žemės, nešienaujamų ganyklų, užmirkusių pievų plotai, 

tokios žemės vertė nuolat mažėja.  

G. Kuliešis su bendraautoriais (Kuliešis, 2011) išnagrinėjo apleistos žemės atsira-

dimo priežastis, išanalizavo jų sutvarkymo ir panaudojimo būdus. Taip pat išanalizavo už-

sienio šalių patyrimą AŽ nustatymo ir panaudojimo klausimais. Pateikė pasiūlymus, kaip 

tikslingai panaudoti AŽ Lietuvoje. 2002 m. V. Brusokaitė – Stravinskienė (Brusokaitė, 

2002) teigė, kad Lietuvoje mažėja pasėlių plotai, daug ariamos žemės dirvonuoja, tačiau 

statistika to neatspindi. Buvo atliktas tyrimas 4 Vidurio Lietuvos rajonuose, apklausti že-

mėtvarkos skyrių darbuotojai seniūnijose bei žemėtvarkos projektus rengiantys specialistai. 
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Nustatytos pagrindinės žemės nenaudojimo priežastys: melioracijos sistemų defektai, mažos 

ūkinės vertės žemės, nepalanki ūkių struktūra. A. Cramer, R. J. Hobbs, R. J. Standish (Cra-

mer ir kt., 2008) teigė, kad apleista žemė – tai didelė problema ne tik Lietuvoje. Aplinkos 

apsauga bei socialiniai – ekonominiai pokyčiai sąlygoja padidėjusį žemės apleidimą visame 

pasaulyje.  

Atlikus apleistos žemės analizę moksliniuose darbuose pastebėta, kad tai yra aktuali 

šiandieninė problema. Taip pat nėra vieningos nuomonės ką daryti, kad apleistos žemės plo-

tai mažėtų arba iš viso jos nebūtų.  Tais atvejais, kai žemė nėra beviltiškai apleista, ji turėtų 

būti grąžinama į dirbimą žemę per gamtos išteklius, rekreaciją, ekonomikos skatinimą kaimo 

vietovėse, tačiau, kai nėra galima to padaryti arba neapsimoka – žemė į dirbimą negrąži-

nama. Žemės degradavimas gali būti vykdomas per rinkos skatinimo arba viešųjų prekių 

kūrimo priemones atitinkamai keičiant makroekonominę aplinką, institucinę struktūrą, že-

mės ūkio, miškų, aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros politiką. FAO nuomone, apleistų žemių 

grąžinimas į dirbimą turi būti grindžiamas integralia, gerai apgalvota ir tarpusavyje suderinta 

politika be kitų tikslų siekiant atgaivinti ir socialinius bei kultūrinius reikalus į šį procesą 

betarpiškai įtraukiant jaunimą.  

Tyrimo objektas – Marijampolės rajono Sasnavos kadastro vietovės apleista žemė. 

Darbo tikslas - atlikti apleistos žemės ūkio paskirties žemės analizę Marijampolės 

rajono Sasnavos kadastro vietovėje. 

Tyrimų uždaviniai: Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: Išanalizuoti apleistos 

žemės plotus, pateiktus žemės informacinėje sistemoje;  Atlikti pasirinktų apleistos žemės 

plotų patikrą vietovėje; Išsiaiškinti žemės apleidimo priežastis. 
 

Tyrimų metodika 
 

Darbe panaudoti literatūros šaltinių, lyginimo, apibendrinimo, grafinio vaizdavimo 

metodai. Darbo analizei duomenys buvo imami iš Geoportalo - tai informacijos apie žemę 

(žemės išteklius) rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir platinimo sistema, kurios paskirtis – 

naudojantis Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto registro, miškų kadastro, 

saugomų teritorijų kadastro, teritorijų planavimo, aplinkosaugos, paminklosaugos, žemės 

reformos, dirvožemių tyrimo ir kitų tyrimų duomenimis apie žemę, kaupti ir atnaujinti in-

formaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenų sudėtį, plotą ir vertę, 

žemės išteklių kiekybines ir kokybines savybes, žemės naudojimo sąlygas, kito žemės nau-

dojimui turinčio įtakos nekilnojamojo turto charakteristikas. Siekiant išsamiau išanalizuoti 

Sasnavos kadastro vietovėje esančias apleistas žemes jos buvo apžiūrėtos vietovėje. Lauko 

tyrimas buvo vykdytas 2015 m. vasarą. 
 

Rezultatai 
 

 Išanalizavus Geoportalo duomenis nustatyta, kad apleistos žemės Marijampolės ra-

jono Sasnavos kadastro vietovėje yra 21,08 ha. Šis žemės plotas išsidėstęs 31 plote. Apleistos 

žemės plotas nesiekia 1 proc. bendro kadastro vietovės ploto. Bendras kadastro vietovės plo-

tas yra  3013,25 ha. Didžiausias apleistos žemės plotas yra daugiau kaip 9 ha. (1 lentelė). 
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1 lentelė. Apleistos žemės pasiskirstymas pagal plotą (šaltinis: www.zis.lt) 

Table 1. The distribution of abandoned land by area (Sourсe: www.zis.lt) 
 

0,1 – 0,20 ha 0,20 – 0,40 ha 0,40 – 1,00 ha 1,00 – 10,00 ha 

0,1  0,21 0,43 1,3 

0,12 0,22 0,59 1,63 

0,12 0,23 0,64 1,74 

0,16 0,25 0,72 9,03 

0,16 0,26 0,87  

0,17 0,26   

0,18  0,29   

0,19 0,31   

 0,32   
  

Išanalizavus visos Lietuvos apleistas žemes nustatyta, kad Sasnavos kadastro 

vietovėje apleistos žemės yra mažiau nei visos Lietuvos vidurkis. 2015 m. duomenimis 

Lietuvoje buvo apie 287 tūkst. ha apleistos žemės. Tai sudarė apie 8 proc. šalies bendro 

žemės ūkio naudmenų ploto. Detaliau išanalizavus apleistos žemės plotus Sasnavos kadastro 

vietovėje nustatyta, kad jie išsidėstę tiek privačioje, tiek laisvoje valstybinėje žemėje. 

Didžiausias plotas apleistos žemės, kuris yra valstybei priklausančioje laisvoje žemėje, yra 

daugiau kaip 5 ha. Vietos ūkininkai ar kiti žemės naudotojai būtų suinteresuoti nuomotis 

laisvą valstybinę žemę, tačiau ji yra apleista. Apleistos žemės grąžinimas į dirbamą žemę yra 

labai ilgas ir brangus procesas. Laisvoje apleistoje žemėje jau yra medžių ir krūmų želdiniai, 

todėl vietos žemės naudotojai nesiryžta ją nuomotis ir paversti į dirbamą, tinkamą žemės 

ūkio veiklai žemę. Tokiems žemės naudotojams, kurie ryžtųsi nuomai ir ją tinkamai 

panaudotų, reikalinga valstybės parama, tačiau šiuo metu tokia parama nėra numatyta. 

Apleistos žemės Sasnavos kadastro vietovėje daugiausiai yra šiaurinėje vietovės dalyje. 

Sasnavos kadastro vietovė ribojasi su Kazlų Rūdos kadastro vietove šiaurėje, todėl ir 

apleistos žemės toje vietoje daugiausiai. Kazlų Rūdos savivaldybėje vyrauja mažo 

derlingumo dirvožemiai, smėlinga vietovė, todėl užsiimti tradicine žemės ūkio veikla yra 

nepelninga. Šiose vietose tikslinga būtų užsiimti netradicine žemės ūkio veikla arba žemę 

užsodinti mišku. Ne visa apleista žemė, esanti Marijampolės rajono Sasnavos kadastro 

vietovėje, yra valstybinė, daug apleistos žemės yra ir privačios. Detalesnei analizei atlikti 

buvo tiesiogiai kalbėtasi su žemės ūkio skyriaus specialistu Marijampolės rajone. Žemės 

ūkio specialisto teigimu, didžiausia apleistų žemių problema ta, kad žemės savininkai yra 

senyvo amžiaus ir jie nenori ir neturi jėgų užsiimti tradicine žemės ūkio veikla, o netradicinei 

veiklai trūksta lėšų. Taip pat yra keletas savininkų, kurie, susigrąžinę nuosavybėn arba 

nusipirkę, gyvena kitame mieste ir nenori jos dirbti. Šiaurinėje Sasnavos kadastro vietovės 

dalyje tikslingiausiai būtų apleistą žemę užsodinti mišku, kad būtų ištisi miško masyvai, o 

ne atskiri menkaverčiais medžiais ir krūmais apaugę plotai. 

Siekiant detaliau įvertinti, kokios būklės yra apleista žemė ir kas joje auga, didžioji 

dauguma sklypų apžiūrėti vietovėje. Nuvykus į didžiausią apleistos žemės sklypą nustatyta, 

kad jis yra tikrai apleistas (1 pav.). 

http://www.zis.lt/
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1 pav. Medžiais ir krūmais apaugęs žemės plotas  

Fig. 1. Land area overgrown with trees and bushes 
 

 Šis apleistos žemės sklypas yra arčiausiai Kazlų Rūdos savivaldybės. Pasižiūrėjus 

melioracijos duomenų bazėje nustatyta, kad šis žemės plotas yra nemelioruotoje vietovėje, 

netoli jo teka Pilvės upelis, kuris nėra kanalizuotas, išsaugojęs savo kraštovaizdį. Taip pat 

netoliese yra miškas, dėl kurio ir plečiasi sumedėjusi augalija. Pabuvojus šioje vietoje buvo 

pastebėta, kad aplink yra laukai, kuriuose vykdoma ir tradicinė žemės ūkio veikla, nes 

plotuose, kurie yra įsiterpę tarp medžių ir krūmų, buvo ganomi gyvuliai, o dar už 

keliasdešimt metrų yra auginami ir javai. Šio apleisto sklypo savininkui vertėtų imtis 

priemonių, kad sustabdytų savaiminį žemės apleidimo procesą. Jeigu nebus imamasi jokių 

veiksmų - tai žemės apleidimas tęsis ir į kitus, kol kas tinkamai prižiūrėtus sklypus. 

Pasižiūrėjus Marijampolės apskrities bendrąjį planą, taip pat matyti, kad šioje teritorijoje yra 

numatyta miškų plėtra. 

Apžiūrėjus šiek tiek toliau esantį sklypą matyti, kad jame yra sutrikusios 

melioracinės sistemos (2 pav.). 
 

 
 

2 pav. Apleistos žemės sklypas 

Fig. 2. Abandoned land  
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 KADASTRO VIETOVĖJE  
THE ANALYSIS OF ABANDONED AGRICULTURAL LAND IN THE  SASNAVA CADASTRAL AREA OF MARIJAMPOLE         MU-
NICIPALITY 

Šis analizuojamas apleistos žemės plotas taip pat yra netinkamas naudoti žemės ūkio 

veiklai. Norint jį gražinti žemės ūkio veiklai reikalingos didelės investicijos. Šiame plote ne 

tik yra neveikiančios melioracijos sistemos, bet jis jau ir apaugęs krūmais. Apžiūros metu 

buvo pastebėta, kad tai puiki vieta paukščių perėjimui. Paukščiai, mėgstantys drėgnas vietas, 

čia pradėję sukti lizdus. 

Per visą Marijampolės rajono Sasnavos kadastro vietovę tęsiasi geležinkelio linija, 

kuri dabar yra pertvarkoma į europinę vėžę. Po geležinkelio rekonstrukcijos šalia esančių 

apleistos žemės plotų turėtų sumažėti, nes vyksta darbai ir apleistos žemės požymiai tampa 

nematomi. Todėl savininkams tikslinga būtų tęsti tinkamą veiklą ir neleisti vėl žemei apaugti 

menkaverte augmenija. Aišku, jų veiklą šiek tiek riboja einanti geležinkelio linija, jos 

apsaugos juosta bei privažiavimo kelių trūkumas. Taip pat šalia geležinkelio pastebėta ir 

namų valda, kurioje yra apleistas, negyvenamas pastatas bei apleista sodo teritorija. 

Sasnavos kadastro vietovėje taip pat yra ir buvusių kolūkių naudotų pastatų liekanų. 

Siekiant detaliau išanalizuoti, kodėl yra apleista žemė, buvo analizuotos ir kitos 

duomenų bazės. Analizuojant dirvožemio sudėties bazę nustatyta, kad apleistoje žemėje 

vyrauja smėlis, todėl ji nelabai tinkama pelningai žemės ūkio veiklai. Analizuojant šią bazę 

nustatyta, kad tose vietose, kur dirvožemis yra geresnis, ten ir nėra apleistos žemės. Tolstant 

nuo Kazlų Rūdos savivaldybės link Marijampolės savivaldybės apleistų žemių mažėja arba 

jų visai nėra. Aplink Sasnavos miestelį yra daug stambių ūkininkų, kurie aplinkines žemes 

dirba. Šiokią tokią žemės ūkio veiklai įtaką turi ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

Pagrindinės specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribojančios žemės ūkio veiklą 

Sasnavos kadastro vietovėje, yra vandens telkinių apsaugos juosta, kelių juostos bei 

didžiausia apsaugos zona dėl Sasnavos kadastro vietovėje esančio Sasnavos aerodromo.  

Pasižiūrėjus žemės našumo balus nustatyta, kad šiaurinėje kadastro dalyje žemės našumas 

yra apie 24 balus. 

 Išanalizavus surinktus duomenis, galima daryti išvadą, kad apleistas žemes tikslinga 

būtų sutvarkyti 3 būdais. Apleistuose mažo našumo, bepradedančiuose mišku apaugti 

plotuose galima veisti mišką. Tuose plotuose, kur auga tik menkavertė augmenija tikslinga 

būtų grąžinti į žemės ūkio veiklą. Kai kuriuose plotuose galima būtų investuoti  ir plėtoti 

netradicinę žemės ūkio veiklą. 
 

Išvados 
 

1. Išanalizavus Geoportalo duomenis nustatyta, kad apleistos žemės Marijampolės 

rajono Sasnavos kadastro vietovėje yra 21,08 ha. Šis žemės plotas išsidėstęs 31 plote. Ap-

leistos žemės plotas nesiekia 1 proc. bendro kadastro vietovės ploto. 

 2. Apleistos žemės Sasnavos kadastro vietovėje daugiausiai yra šiaurinėje vietovės 

dalyje, kuri ribojasi su Kazlų Rūdos kadastro vietove. Šiaurinėje dalyje apleistos žemės dau-

giausiai, tą lemia žemas žemės našumo balas ir nederlingos žemės tiek Kazlų Rūdos savi-

valdybėje, tiek šiaurinėje kadastro vietovės dalyje. 

 3. Pagrindinės priežastys, dėl ko žemė apleista yra šios: mažo našumo žemė, neme-

lioruota žemė, savininkų nenoras užsiimti žemės ūkio veikla. 
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Vilma Sinkevičiūtė 
 

The analysis of abandoned agricultural land in the Sasnava cadastral area of Mari-

jampole municipality 
 

Summary 
 

 Currently in Lithuania there are large plots of abandoned land which is not used 

agriculturally. Since the land is abandoned, it could be stated that it is being degraded. The 

plots of land are situated in private and as well as in the state land. According to many 

authors, the reasons of land abandonment may be natural (the slope of a plot, the quality of 

land and terrain), social (migration), demographic (the age of population), economic (redu-

ced demand of agricultural production), agricultural policy (the amount of benefits and re-

gionalization), historical (the collapse of collective farms, small land use, the wrecking of 

agricultural and food systems), legal (the problems of land transfering). 

The aim of the work is to carry out the analysis of abandoned agricultural land in the 

Sasnava cadastral area of Marijampole municipality. 

Owing to the geo-portal data, it was established that there are 21,08 ha of abandoned 

land in Sasnava cadastral area of Marijampole municipality. This area of land is situated in 

31 land plots. The abandoned land in Sasnava cadastral area is mainly located in the northern 

part of this cadastral area. The main reasons of abandoned land: low productivity land, 

unclaimed land and the unwillingness of the owners to engage in agricultural activities. 

Keywords: abandonded land, land plot. 
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NAMINIŲ IR ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNŲ APSAUGOS TEISINIS REGULIAVIMAS 

SKANDINAVIJOS ŠALYSE 
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1Aleksandro Stulginskio universitetas 
2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
 

Anotacija 
 

Asmenims už žiaurų elgesį su gyvūnais valstybė, įgyvendindama administracinę atsakomybę 

bei taikydama teisės pažeidėjams sankcijas, vykdo teisingumą, t.y. tik juridiškai įformina teisės pa-

žeidėjo statusą, kurį pats teisės pažeidėjas ir susikūrė, atsisakydamas vykdyti jam valstybės pavestas 

teisines pareigas. Pagal nacionalinius teisės aktus visos uždraustos veikos su gyvūnais, atsižvelgiant 

į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, asmenims užtraukia arba administracinę, arba baudžia-

mąją atsakomybę. Tokiu būdu „valstybė taiko teisės pažeidėjui prievartą, kad, siaurindama jo teises, 

mažintų jo pavojingumą visuomenei“(Vaišvila, 2000). Tad administracinė atsakomybė už naminiams 

bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą be sankcijų yra neįmanoma, nes šiuo atveju asmeniui 

taikoma sankcija už žiaurų elgesį su gyvūnais yra tarsi priemonė, leidžianti sugrąžinti teisių ir pareigų 

vienovę, kuri buvo pažeista dėl asmens tam tikrų pareigų neatlikimo, t.y. negerbiant valstybės įstaty-

mais numatytų gyvūnų teisių.  

Raktažodžiai: naminiai gyvūnai, žiaurus elgesys su gyvūnais, gyvūnų teisės, gyvūnų gerovė, 

gyvūnų apsauga, ūkinės paskirties gyvūnai. 
 

Įvadas 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 54 straipsnyje yra para-

šyta „Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos <...> apsauga, 

prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įsta-

tymu draudžiama <...> skurdinti augaliją ir gyvūniją“(Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

1992), tai reiškia, kad valstybė turi pareigą ne tik rūpintis gyvūnija, bet ir ją ginti visomis 

teisinėmis priemonėmis. Galima daryti prielaidą, jog į šią Lietuvos Respublikos Konstituci-

joje nurodytą gyvūnijos sąvoką yra įtraukiami ne vien laisvėje gyvenantys laukiniai žvėrys, 

bet ir naminiai bei ūkinės paskirties, žmogaus artimoje aplinkoje laikomi bei auginami gy-

vūnai.  

Nors „mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad tyčinis brutalumas gyvūnų atžvilgiu 

(skirtingai nuo aplaidumo ir nepriežiūros) yra glaudžiai susijęs su kitomis socialinėmis prob-

lemomis (Psichologė, 2014)“, o tie asmenys, kurie jaučia malonumą, kankindami gyvūnus, 

dažnai būna linkę ir į smurtą žmonėms, vis dar daug yra manančių, jog kasdieniniame gyve-

nime yra kur kas svarbesnių problemų nei gyvūnų gerovės klausimų sprendimas, nes šio 

fakto patvirtinimą galime matyti Lietuvos Respublikos įstatymuose, kuriuose už žiaurų el-

gesį su naminiais bei ūkinės paskirties gyvūnais vis dar numatyta pernelyg švelni administ-

racinė atsakomybė. 

Lietuvos Respublikoje naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų gerovę ir jų apsaugą 

reglamentuoja tokie teisės aktai, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respub-

likos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas, 

taip pat Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Europos Sąjungos konvencijos bei direk-

tyvos. 
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Darbo tikslas: išanalizuoti naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinį re-

guliavimą Skandinavijos šalyse.  

Darbo tikslui pasiekti buvo naudojami šie metodai: istorinis, literatūros šaltinių ana-

lizės, lyginamasis, teismų praktikos analizės, statistikos analizės metodai.  

Darbo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti administracinės atsakomybės sampratą už naminiams bei ūkinės pas-

kirties gyvūnams padarytą žalą. 

2. Išnagrinėti naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinį reguliavimą 

Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje ir Skandinavijos šalyse. 

3. Išanalizuoti administracinės atsakomybės už naminiams bei ūkinės paskirties gy-

vūnams padarytą žalą įgyvendinimą Lietuvos teismų praktikoje. 

Darbo objektas: naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas. 

Naminio gyvūno ir ūkinės paskirties gyvūno sąvokos samprata Lietuvos Respubli-

kos administracinėje teisėje 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) 

nedetalizuoja nei „naminio gyvūno“, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos, todėl ATPK 

89 straipsnio ir 90 straipsnio dispozicijoje „gyvūno“ sąvoka apima tiek naminius gyvūnus, 

tiek ūkinės paskirties gyvūnus, tiek laukinius gyvūnus, tiek bešeimininkius gyvūnus. Labai 

aiškią „naminio gyvūno“ sąvoką pateikia šiuo metu galiojančios Gyvūnų laikymo <...> tai-

syklės, kuriose nurodoma, jog „naminiais gyvūnais“ yra laikomi „visi istoriškai prijaukinti 

(domestikuoti) gyvūnai“. „Naminių gyvūnų“ sąvokos sampratą taip pat papildo ir Gyvūnų 

gerovės ir apsaugos įstatyme nurodyta „gyvūno augintinio“ (Gyvūnų, 2016) sąvoka, kurioje 

nurodoma, jog tai yra gyvūnas, „laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams ten-

kinti.“(Lietuvos Respublikos..., 1997). Nagrinėjant „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos 

sampratą tiek jau paminėtose Gyvūnų laikymo taisyklėse, tiek Gyvūnų gerovės ir apsaugos 

įstatyme yra nurodomas tas pats šios sąvokos aiškinimas, tai gyvūnas, „laikomas ar veisia-

mas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tiks-

lais“ (Lietuvos Respublikos..., 1997). 

Taigi Administracinės teisės pažeidimų kodekse nėra suformuluota nei „naminio 

gyvūno“ sąvokos samprata, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos samprata, šio kodekso 

straipsniuose, reglamentuojančiuose teisinę atsakomybę asmenims už gyvūnams padarytą 

žalą, yra pateikiama tik bendrinė „gyvūno“ sąvoka, kuri apima absoliučiai visas gyvūnų ka-

tegorijas, todėl šių sąvokų aiškinimo reikia ieškoti kituose gyvūnų apsaugą reglamentuojan-

čiuose teisės aktuose. Taip pat visais laikais Lietuvos visuomenėje yra įprasta ūkinės paskir-

ties gyvūnus priskirti naminių gyvūnų sąvokai, tačiau teisiškai tai yra dvi skirtingos gyvūnų 

sąvokų sampratos.  

Lietuva viena iš pirmųjų Europos Sąjungos valstybių ratifikavo visas Europoje pri-

imtas konvencijas, susijusias su naminių gyvūnų apsauga bei gerove.  

1987 metais lapkričio 13 dieną Strasbūre buvo priimta Europos konvencija „Dėl na-

muose laikomų gyvūnų apsaugos“. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 metais ir įsiparei-

gojo imtis reikiamų priemonių, kad šios Europos konvencijos nuostatos būtų taikomos na-

muose laikomiems gyvūnams, fizinio ar juridinio asmens laikomiems namų ūkyje ar įstai-

goje prekybai, komerciniam veisimui ar išlaikymui ir gyvūnų globos namuose bei atitinka-

mais atvejais benamiams gyvūnams (Europos konvencija, 2004). 
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1976 metais kovo 10 dieną taip pat Strasbūre buvo priimta Europos konvencija „Dėl 

gyvūnų, laikomų ūkininkavimo tikslams, apsaugos“. Pagal šios Europos konvencijos pirmąjį 

straipsnį konvencija yra skirta gyvūnų laikymui, priežiūrai ir laikymui tvartuose, pirmiausiai 

gyvūnams, kuriems taikomos modernios intensyvaus auginimo technologijos. Šioje Konven-

cijoje naudojamas terminas „gyvūnai“ reiškia gyvūnus, auginamus ar laikomus maistui, vilnai, 

odai, kailiui ar kitiems ūkininkavimo tikslams, o „modernios intensyvaus gyvūnų auginimo 

technologijos“ reiškia technologijas, kurias taikant daugiausiai naudojami techniniai įrengi-

niai, dažniausiai valdomi automatiniais procesais (European..., 2015). Šią konvenciją Lietuva 

ratifikavo 2003 metais. 1968 metais gruodžio 13 dieną Paryžiuje buvo pasirašyta Europos kon-

vencija „Dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu“. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 

2004 metais ir įsipareigojo taikyti šios konvencijos nuostatas, reglamentuojančias naminių ne-

porakanopinių ir naminių galvijų, avių, ožkų ir kiaulių rūšių gyvūnų, taip pat naminių paukščių 

ir naminių triušių, naminių šunų ir naminių kačių, kitų žinduolių ir paukščių bei šaltakraujų 

gyvūnų vežimą iš vienos valstybės į kitą (Europos konvencija, 2015). 

1993 metais gruodžio 22 dieną Europos Taryba priėmė dar vieną direktyvą „Dėl 

gyvūnų apsaugos juos skerdžiant arba užmušant“. Ši direktyva yra taikoma norint perkelti, 

supančioti, uždaryti į aptvarus, apsvaiginti turint tikslą gyvūną paskersti ar užmušti, kuris 

buvo veisiamas ir auginamas žmonių maistui, kailiams, odai, ar kitiems iš gyvūnų gauna-

miems produktams. Direktyva nėra taikoma su moksliniais gyvūnų eksperimentais susiju-

siomis veikomis, jeigu gyvūnas buvo užmuštas kultūrinio ar sporto renginio metu, o taip pat 

laukiniams paukščiams bei žvėrims (1993 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva..., 2014). 

2008 metais gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Taryba pasirašė direktyvą 

2008/120/EB dėl būtiniausių apsaugos standartų nustatymo kiaulėms. Europos Sąjungos 

valstybės-narės privalo užtikrinti, kad visi kiaulių ūkiai valstybės-narės šalies viduje atitiktų 

šioje direktyvoje keliamus reikalavimus, nes joje yra „išdėstyti minimalūs veislinių ir pe-

nimų kiaulių standartai“ (2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva..., 2016). 

Europos Sąjungos Lisabonos sutartyje gyvūnai yra pripažįstami, kaip juslūs indivi-

dai, t.y. jie sugeba jausti malonumą, džiaugsmą, skausmą, liūdesį, todėl Europos Komisija, 

tai pripažindama, priėmė Europos Sąjungos gyvūnų strategiją, kurios tikslas – pagerinti gy-

vūnų, laikomų ūkiuose, auginamų zoologijos soduose bei naudojamų bandymams, gerovės 

sąlygas. „Europos Komisija stengiasi užtikrinti, kad ūkiniai gyvūnai būtų laikomi ir trans-

portuojami tokiomis sąlygomis, kuriomis nebūtų su jais blogai elgiamasi, jie nebūtų išnau-

dojami, jiems nebūtų sukeliamas skausmas ar kančios (Europos Sąjungos gyvūnų strate-

gija..., 2016).“ 

Apibendrinant galima teigti, kad Europos Sąjungoje yra daug priimta teisės aktų dėl 

naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinio reglamentavimo, tačiau visi jie Eu-

ropos Sąjungos valstybėms-narėms yra tik patariamojo pobūdžio, kad jos (valstybės-narės) 

pagal pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų gaires galėtų savais teisiniais  būdais bei savom 

teisinėm priemonėm suvienodinti savo nacionalinius teisės aktus ir taip tapti Europos Sąjun-

gos vienalyčiu dariniu. 
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Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas Skandinavijos ša-

lyse 
 

Viso pasaulio šalys daugiau mažiau turi įstatymų, kurie saugo gyvūnus nuo žiauraus 

elgesio bei jų gerovę, todėl Skandinavijos šalys taip pat yra ne išimtis. Kalbant apie Švediją 

– net 10 procentų šios šalies gyventojų yra vegetarai arba veganai. Vegetariškos mitybos 

produktai Švedijoje sparčiai populiarėja tarp jaunosios švedų kartos (Europos Sąjungos gy-

vūnų strategija, 2016). 

Švedijoje yra du pagrindiniai įstatymai, kurie reguliuoja gyvūnų priežiūrą bei jų 

gerovę - tai Gyvūnų gerovės įstatymas bei Gyvūnų gerovės įsakymas. Gyvūnų gerovę gi-

nančius įstatymus prižiūri Švedų ūkio valdyba. 

Pagal Gyvūnų gerovės įstatymą asmenys privalo rūpintis savo gyvūnais bei apsau-

goti juos nuo nereikalingų kančių ir ligų. Rūpinimasis pirmiausiai turi būti pradėtas nuo tin-

kamo maisto tiekimo gyvūnui pagal jo rūšį bei tinkamos aplinkos gyvūnui užtikrinimo. Jeigu 

gyvūnas suserga ar yra sužeidžiamas dėl neatsargumo – atsakingas už gyvūną asmuo privalo 

nedelsiant kreiptis į gyvūnų gydymo įstaigą. Asmenys, nesilaikantys gyvūnų gerovės reika-

lavimų, numatytų šiuose dviejuose įstatymuose, gali būti nubausti arba bauda, arba laisvės 

atėmimu. Esant tam tikrom aplinkybėm asmeniui, kuris žiauriai elgėsi su gyvūnais, gali būti 

iš viso uždrausta juos laikyti (Government, 2016). 

Gyvūnų gerovės įstatymo paskirtis yra užtikrinti naminių gyvūnų, laboratorinių gy-

vūnų bei nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų apsaugą bei jų gerovę. Šis įstatymas taip pat 

papildo Europos Komisijos išleistus reglamentus dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos. Pagrindi-

nėse šio įstatymo nuostatose dėl gyvūnų priežiūros ir gydymo yra nurodoma, kad tie gyvū-

nai, kurie yra laikomi laboratoriniams eksperimentams privalo būti apsaugoti nuo nereika-

lingų kančių bei ligų. Ūkinės paskirties gyvūnams laikyti skirti pastatai privalo būti švarūs, 

tvarkingi, pritaikyti gyventi pagal konkrečią gyvūnų rūšį bei sudaryti tokią aplinką gyvū-

nams, kad būtų skatinama gyvūnų sveikata bei natūralus, nevaržomas elgesys (The Animals 

Welfare Act…, 2016). 

Asmeniui už gyvūnų pervežimo taisyklių pažeidimą, už gyvūno supančiojimą suke-

liant jam skausmą arba kitaip suvaržant jo judėjimą, taip pat už gyvūnų skerdimo taisyklių 

pažeidimą asmenims yra numatoma arba bauda, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. As-

muo už sąmoningai įvykdytus pažeidimus gyvūnų gerovei yra baudžiamas laisvės atėmimu 

ne ilgiau kaip iki dviejų metų. Asmeniui už nesunkius nusižengimus sankcijos nėra taiko-

mos. Jeigu asmuo sąmoningai  pažeidžia Europos Komisijos priimtų reglamentų dėl gyvūnų 

gerovės nuostatas, jis yra baudžiamas laisvės atėmimu iki dviejų metų (The Animals Welfare 

Act…, 2016). 

Gyvūnų gerovės įsakymo paskirtis yra savo nuostatomis papildyti Gyvūnų gerovės 

įstatymą. Šiame nutarime yra įtrauktos ir Europos Komisijos nuostatos, kuriose nurodoma, 

jog pagrindiniai Europos Komisijos reglamentai turi būti visiškai arba iš dalies įgyvendinami 

pagal Gyvūnų gerovės įstatymą, kurį skelbia Vyriausybė. Šiame įstatyme yra nurodyta, kad 

visi galvijai, išskyrus laikomus pienui gauti, privalo būti vasarą ganomi ganyklose, kuriose 

galėtų laisvai judėti. Kiaulės taip pat privalo vasarą būti ganomos ganyklose, kuriose galėtų 

laisvai judėti, ilsėjimuisi jos turi turėti specialius tvartus. Vištos, laikomos kiaušinių dėjimui, 
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taip pat turi turėti specialų „būstą“, kuriame būtų lizdas, lakta bei smėlio (The Animal Wel-

fare Ordinance…, 2016).  

Taip pat šiame įstatyme yra asmenims uždrausta laikyti šunis, kurie yra agresyvūs, 

irzlūs, savo agresiją linkę nukreipti į žmones ar kitus šunis.  

Atlikti oficialią šio įsakymo kontrolės priežiūrą kompetentinga Apskričių administ-

racinė valdyba. Apskričių administracinė valdybą šią funkciją gali pavesti atlikti ir kitai ins-

titucijai. Ši institucija taip pat vykdo oficialią kontrolę ir koordinuojant kitas kompetentingas 

institucijas, vykdančias naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugą, teikia joms patarimus 

bei paramą. Taip pat priima reglamentus, kaip turi būti atliekama oficiali gyvūnų apsaugos 

kontrolė, bendradarbiauja tarp institucijų, vykdančių gyvūnų apsaugos kontrolę (The Animal 

Welfare Ordinance…, 2016).  

1859 metais Norvegijoje buvo įkurta pirmoji Norvegijos visuomeninė gyvūnų ap-

saugos organizacija (Animal rights organisations in Norway…, 2016) ir šiandien ši organi-

zacija yra viena didžiausių bei seniausių organizacijų Norvegijoje, kurios tikslas – gyvūnų 

teisių apsauga. Tačiau ši organizacija nėra valdžios institucija.  

Viena iš Norvegijos Tarybos funkcijų yra suteikti bet kokią informaciją, susijusią su 

gyvūnų etikos klausimais. Norvegijos mokslo komitetas maisto saugai yra atsakingas už gy-

vūnų gerovę, taip pat ir už maisto kokybę. Norvegijos Parlamentas priima įstatymus bei tam 

tikrais atvejais gali įpareigoti Norvegijos Vyriausybę siūlyti priimtų įstatymų pataisas. Nor-

vegijos žemės ūkio ir maisto ministerija yra atsakinga už Norvegijos Vyriausybės gyvūnų 

politiką. Norvegijos maisto saugos tarnyba rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir taisyklių, susi-

jusių su gyvūnų sauga, gerinimo (Animal Welfare in Norway…, 2016). 

Norvegijoje yra ir daugiau valdžios institucijų, į kurių kompetenciją įeina gyvūnų 

sauga, tačiau jų kompetencija yra labiau nukreipta į laukinių gyvūnų apsaugą bei žuvinin-

kystę, o ne į naminių ar ūkinės paskirties gyvūnų.  

Norvegijoje pagrindiniu įstatymu, skirtu gyvūnų gerovės gerinimui, yra laikomas 

Norvegijos gyvūnų gerovės įstatymas, kurio tikslas yra skatinti gerą gyvūnų gerovę bei pa-

garbą gyvūnams (Animal Welfare in Norway…, 2016). Šio įstatymo pirmos dalies antrame 

straipsnyje yra nurodyta, kad šis įstatymas yra taikomas žinduolių, roplių, paukščių, varlia-

gyvių, žuvų, kalmarų, aštuonkojų, bičių gerovei ir apsaugai. Šiame įstatyme nėra detalizuo-

jama nei „žinduolių“, nei „paukščių“ sąvoka, todėl darytina išvada, kad naminiai bei ūkinės 

paskirties gyvūnai taip pat yra ginami šio įstatymo. 

Šio įstatymo 4 straipsnyje „Pareiga padėti“ yra numatyta pareiga kiekvienam asme-

niui suteikti pagalbą, suradus akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar sužalotą gyvūną ir suteikti jam 

reikiamą pagalbą, jeigu gyvūnas laukinis arba didelis ūkinės paskirties gyvūnas, tokiu atveju 

apie akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar sužalotą gyvūną būtina pranešti policijai. Jeigu asmuo 

rado akivaizdžiai sergantį, bejėgį ar sužalotą gyvūną ir suteikiant tokiam gyvūnui būtinąją 

pagalbą patyrė kokių nors išlaidų, tada toks asmuo turi teisę reikalauti išlaidų atlyginimo. 

Jeigu asmuo gyvūną sužalojo ar susargdino pats, tada tokiam asmeniui nuostoliai neatlygi-

nami (Animal Welfare in Norway…, 2016). 

Šio įstatymo straipsnyje „Pareiga įspėti“ taip pat numatyta kiekvienam asmeniui pa-

reiga pranešti apie vykdomą smurtą gyvūno atžvilgiu arba gyvūnus, laikomus netinkamomis 

sąlygomis ar kaip kitaip yra pažeidžiama gyvūno gerovė, tokiu atveju asmuo privalo nedel-

siant kreiptis į policiją arba į Norvegijos maisto saugos tarnybą. Šiame įstatyme taip pat yra 
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numatyta gyvūno laikytojo atsakomybė bei kompetencija, kuri nurodo, jog gyvūno auginto-

jas privalo gyvūnui užtikrinti geras gyvenimo sąlygas bei tinkamai prižiūrėti. Taip pat nuro-

doma, kad negalima parduoti gyvūno asmeniui, kuris nėra sulaukęs 16 metų amžiaus bei 

neturint aiškaus tokio asmens tėvų ar globėjų sutikimo (Animal Welfare in Norway..., 2016). 

Pagrindinę kontrolę įgyvendinant šį įstatymą atlieka jau minėtoji Maisto saugos tar-

nyba. Ši tarnyba asmenims, pažeidusiems šį įstatymą, skiria baudą, o jeigu asmuo nusižengia 

pakartotinai - tai ši tarnyba turi teisę tokiam asmeniui iš viso uždrausti apskritai laikyti gy-

vūnus arba tik tam tikros rūšies gyvūnus. Asmenims, tyčia ar dėl neatsargumo sužalojus 

gyvūną numatoma bauda arba laivės atėmimas iki vienerių metų. Sunkesniems nusikalti-

mams yra skiriamas laisvės atėmimas iki 3 metų. Bauda yra skiriama, atsižvelgus ir įvertinus 

visas pažeidimo aplinkybes bei pažeidimo sunkumą. 

Suomijoje gyvūnų apsauga rūpinasi Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės minis-

terija. 2008 metais Suomijoje buvo priimtas „Gyvūnų gerovės įstatymas“, kurio pirmasis 

straipsnis nurodo, jog jis yra skirtas apsaugoti gyvūnus nuo baimės, skausmo ir kančių pačiu 

geriausiu įmanomu būdu. Taip pat šis įstatymas skatina gyvūnų gerovę bei gerą elgesį su 

gyvūnais. Šis įstatymas taip pat įgyvendina ir Europos Tarybos direktyvą 1999/22/EB „Dėl 

laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose“. Šiame įstatyme nurodoma, jog jis gina abso-

liučiai visus gyvūnus nežiūrint į jų paskirtį ar rūšį. Tad šis įstatymas yra skirtas tiek lauki-

niams gyvūnams, tiek naminiams gyvūnams, tiek ūkinės paskirties gyvūnams (Animal Wel-

fare Act.., 2016). 

Suomijoje, kaip ir Lietuvoje ar Jungtinėje Karalystėje, bendrieji įstatymo principai 

yra nurodomi daugmaž vienodi, t.y. su gyvūnais neturi būti blogai elgiamasi, draudžiama 

gyvūnams sukelti nereikalingą skausmą, gyvūnais reikia rūpintis taip, kad būtų išsaugota jų 

gera sveikata, skatinama fiziologija ir pan. Taip pat nurodoma, jog tose patalpose, kur lai-

komi gyvūnai, turi būti pakankamas apšvietimas, jose gyvūnas turi turėti sąlygas apsisaugoti 

nuo vėjo, šalčio, lietaus bei kitų gamtos sąlygų, galinčių pakenkti gyvūno sveikatai. Taip pat 

gyvūną laikantis asmuo turi užtikrinti, jog gyvūnas nekentėtų nuo bado ar troškulio. Šiame 

įstatyme draudžiamos tokios veikos, kaip priverstinis gyvūno šėrimas siekiant padidinti jo 

produktyvumą (Animal Welfare Act.., 2016). 

Šio įstatymo įgyvendinimą bei apskritai gyvūnų apsaugos priežiūrą atlieka jau mi-

nėtoji Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministerija, tai pati aukščiausia gyvūnų apsau-

gos sritį prižiūrinti institucija. Dar viena atsakinga už gyvūnų apsaugos įgyvendinimą insti-

tucija yra Suomijos maisto saugos tarnyba. Tai centrinė valstybės valdžios institucija, val-

danti ir kontroliuojanti pagal šiame teisės akte nurodytą kompetenciją (Animal Welfare 

Act.., 2016). 

Sankcijos už šiame įstatyme nurodytas nusikalstamas veikas, susijusias su gyvūnų 

gerovės pažeidimu bei žiauriu elgesiu su jais, asmenims Suomijoje yra skiriamos pagal Suo-

mijos Baudžiamojo kodekso nuostatas. Suomijos Baudžiamojo kodekso 17 skyriuje „Viešo-

sios tvarkos pažeidimai“ (The Criminal Code of Finland..., 2016) nurodoma, kad asmuo, 

kuris tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė „Gyvūnų gerovės įstatymo“ nuostatas, yra baudžia-

mas arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų. Jeigu asmuo žiaurų elgesį įvykdė 

sunkinančiomis aplinkybėmis, tada jam yra skiriamas laisvės atėmimas nuo 4 mėnesių iki 4 
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metų. Tiriant kiekvieną nusikalstamą veiką, susijusią su gyvūnais, yra atsižvelgiama į kiek-

vienos nusikalstamos veikos pavojingumą gyvūno atžvilgiu (The Criminal Code of Fin-

land..., 2016). 

Be Gyvūnų gerovės įstatymo Suomijoje dar yra ir Gyvūnų gerovės dekretas. Ka-

dangi Suomija, Švedija bei Jungtinė Karalystė yra Europos Sąjungos narės, tai šalia jau pa-

minėtų nacionalinių teisės aktų, saugančių naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų gerovę 

šiose valstybėse, taip pat kaip ir Lietuvoje, dar galioja ir Europos Sąjungoje priimtos direk-

tyvos bei konvencijos, susijusios su gyvūnų apsauga.  

Taigi apibendrinant Skandinavijos šalyse naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų ap-

saugos reglamentavimą galima teigti, kad bendrieji šios srities apsaugos principai yra labai 

panašūs, kaip ir Lietuvoje, t.y. gyvūnas neturi patirti nereikalingo skausmo, su gyvūnu turi 

būti gražiai elgiamasi, gyvūnas turi nepatirti streso, kančių, bado, troškulio. Taip pat šiose 

šalyse, kaip ir Lietuvoje, yra draudžiama parduoti gyvūną asmeniui, nesulaukusiam 16 metų 

amžiaus, neturint tokio asmens tėvų/globėjų aiškaus sutikimo. Pagrindinai šių šalių skirtu-

mai su Lietuva yra sankcijų dydžiai asmenims, pažeidusiems gyvūnų gerovę bei apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.  
 

Išvados 
 

Paanalizavus Skandinavijos šalyse naminių bei ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos 

reglamentavimą, galima teigti, kad bendrieji šios srities apsaugos principai yra labai panašūs, 

kaip ir Lietuvoje, t.y. gyvūnas neturi patirti nereikalingo skausmo, su gyvūnu turi būti gražiai 

elgiamasi, gyvūnas turi nepatirti streso, kančių, bado, troškulio. Taip pat šiose šalyse, kaip 

ir Lietuvoje, yra draudžiama parduoti gyvūną asmeniui, nesulaukusiam 16 metų amžiaus, 

neturint tokio asmens tėvų/globėjų aiškaus sutikimo. Pagrindiniai šių šalių skirtumai su Lie-

tuva yra sankcijų dydžiai asmenims, pažeidusiems gyvūnų gerovę bei apsaugą reglamentuo-

jančių teisės aktų nuostatas.  

Administracinė atsakomybė už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą 

žalą – tai asmenų įsipareigojimas elgtis pagal visuomenėje priimtinas teisės normas bei prin-

cipus, o taip pat ir atlyginti visiems nukentėjusiems dėl teisės normų, reglamentuojančių 

gyvūnų teises, pažeidimo. O administracinės atsakomybės principų pirmiausiai yra privalu 

laikytis tiems administracinės teisės subjektams, kurių kompetencijoje yra leisti ir kurti įsta-

tymus bei kitus su administracine teise susijusius aktus, nes tik taip administracinė atsako-

mybė turės tikslą. 

Administracinės teisės pažeidimų kodekse nėra suformuluota nei „naminio gyvūno“ 

sąvokos samprata, nei „ūkinės paskirties gyvūno“ sąvokos samprata, šio kodekso straips-

niuose, reglamentuojančiuose teisinę atsakomybę asmenims už gyvūnams padarytą žalą, yra 

pateikiama tik bendrinė „gyvūno“ sąvoka, kuri apima absoliučiai visas gyvūnų kategorijas, 

todėl šių sąvokų aiškinimo reikia ieškoti kituose gyvūnų apsaugą reglamentuojančiuose tei-

sės aktuose. Taip pat visais laikais Lietuvos visuomenėje yra įprasta ūkinės paskirties gy-

vūnus priskirti naminių gyvūnų sąvokai, tačiau teisiškai tai yra dvi skirtingos gyvūnų sąvokų 

sampratos. 

Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugą dabar reglamentuoja Lietuvoje priimti 

tokie įstatymai, kaip Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas bei Lietu-

vos Respublikos veterinarijos įstatymas, už kurių pažeidimus tiek juridiniams, tiek fiziniams 
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asmenims yra numatoma administracinė teisinė atsakomybė. Taip pat prie šių įstatymų pri-

sideda ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Šių rūšių gyvūnų 

apsaugą, kuri yra skirta ginti juos nuo žiauraus elgesio, kančių, gąsdinimo bei kitokio užd-

rausto elgesio su jais, Lietuvoje reglamentuoja ir nacionaliniai įstatymai, ir tarptautinės Eu-

ropos Tarybos priimtos konvencijos, kurias Lietuva, jas ratifikavusi, įsipareigojo vykdyti.  

Nors Europos Sąjungoje yra daug priimta teisės aktų dėl naminių bei ūkinės paskirties gy-

vūnų apsaugos teisinio reglamentavimo, tačiau visi jie Europos Sąjungos valstybėms-na-

rėms yra tik patariamojo pobūdžio, kad jos (valstybės-narės) pagal pateiktas Europos Sąjun-

gos teisės aktų gaires galėtų savais teisiniais  būdais bei savom teisinėm priemonėm suvie-

nodinti savo nacionalinius teisės aktus ir taip tapti Europos Sąjungos vienalyčiu dariniu. 

Jungtinė Karalystė visada visame pasaulyje garsėja, kaip šalis, labiausiai kovojanti 

už gyvūnų teises ir gerovę, todėl šiandieniniai įstatymai čia yra itin griežti asmenims, kurie 

žiauriai elgiasi su gyvūnais. Tačiau net ir Jungtinėje Karalystėje sąmoningas visuomenės 

aktyvus dalyvavimas kovojant už gyvūnų teises nėra tvirtas garantas apsaugoti gyvūnus nuo 

smurto. 
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Kristina Tylenienė, Dalia Perkumienė 
 

Legal regulation of domestic and farm animals protection in the Scandinavian co-

untries 
 

Summary 
 

Domestic and farmed animal protection law in the Nordic countries. 

The topic of animal rights has brought out a lot of discussions throughout the years. 

Some said that animals, like humans, feel pain, joy, love, attachment and also all other hu-

manly feelings, for that reason it is important to respect and not to abuse them. On the other 

hand, others looked at animals like they were one step lower from man in the evolutionary 

chain.  

Even though scientific research shows that abuse of animals has a strong connection 

to other social problems and the people that feel well while torturing animals are often incli-

ned to abuse other people, there are still a lot of people who think that there are more impor-

tant things in everyday life than solving the question of animal wellbeing. 

The main function of legal administrative responsibility for harm done to pets and 

farmed animals is to punish the person who acts with cruelty towards animals. This legal 

administrative responsibility also serves as a disciplinary function – it encourages a person 

to respect the rights and legal interests of others and it serves as a restoration function – by 

punishing a person for animal abuse, the rights that have been breached are restored. That is 

why the foundation of legal administrative responsibility for animals’ abuse is a person’s 

illegal behavior done by doing of not doing, by which the requirements of animal rights were 

breached and for which legal responsibility is foreseen. According to the Republic of Lithu-

ania national laws, all forbidden acts with animals, accordingly to the severity of the criminal 

act, bring upon a person administrative or criminal responsibility. 

This work analyzes the development of legal regulation concerning the administra-

tive responsibility for abuse done to pets and farmed animals, the meaning of legal administ-

rative responsibility and principles, the legal regulation of pets and farmed animals pro-

tection in Lithuania, United Kingdom and Scandinavian Countries.  

Keywords: legal regulation of domestic and farm animals protection in the Scandi-

navian countries. 
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IMPORTANCE OF MORAL VALUES IN GENERAL THEORY OF LAW 
 

Iveta Vitkutė Zvezdinienė1, Genovaitė Ročienė1, Dalia Perkumienė2 
1Kaunas University of Applied Sciences 
2Aleksandras Stulginskis University 
 

The article deals with the actual general theory of law in respect of need of moral values. 

The emphasis is based on 8 arguments revealing why West culture’s general theory of law theory is 

rooted in moral values. It is analysed that moral values are obligatory in order to create general theory 

of law, because the individuals act morally in their daily life. Therefore, it distinguishes a correct 

judgment or law from an incorrect one. It is worth underlying that rational (moral) justice is vital to 

create common society wellness. This shows that law and moral values are relative. The paper exa-

mines that moral justice is necessary for the development of a person. To reach the goal of this article, 

there were analysed that ius cogens is also based on moral values. 

Keywords: general theory of law, moral values. 
 

Introduction  
 

The main question of law theory – what is law? – is difficult to answer because of in-

sufficient theories (there are a lot of drawbacks of theories, i.e. it is not possible to create one 

theory which would be able to answer all questions). Nevertheless, since Antique various authors 

have modeled different legal systems based on legal theories. For example, natural law theory 

(Socrates, Aristotle, T. Aquinas, J. Finnis, R. Dworkin)1, legal positivist theory (Kelsen)2, theory 

of justice (corrective justice3, distributive justice4, justice as impartiality (called "justice as fair-

ness," J. Rawls5), justice as a law („justice entitlement“, Nozick6), utilitarianism, Nussbaum, 

Nagel's theory of justice7, modern analytical jurisprudence (A. L. A Hart)8, sociological jurisp-

rudence (R. Pound)9, historical jurisprudence (Savigny)10, realism, marxism, feminism concepts 

(A. Ross)11). Differences of these concepts are nature of values and performance direction. In 

different historical periods, they changed each other or have existed (or exist) at the same time. 

Not all theories equally recognize moral values (for example, according to prevailing positivism 

in a legal dispute moral standards can be usable only if the law allows it) 12. So, the question is 

why moral norms could be important in the legal system?  

                                                 
1 Freeman, Michael D.A. Lloyd‘s Introdution to Jurisprudence. London: Sweet & Maxwell Ltd. & 

Thomson Reuters, 2007. 
2 Hans Kelsen, Grynoji teisės teorija. Vilnius: ALK, Eugrimas, 2002. 
3 Ernest, J. Weinrib. Corrective Justice in a Nutshell. The University of Toronto Law Journal Vol. 

52, No. 4, Autumn, 2002. pp. 349-356. 
4 Ibid 
5 Rawls, J. Justice as Fairness. The Philosophical Review, Vol. 67, No. 2, Apr., 1958. pp. 164-194. 
6 Kenneth, J. Arrow. Nozick's entitlement theory of justice. Philosophia, June 1978, Volume 7, Issue 

2, pp. 265-279. 
7 George, P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought. New York, Oxford: Oxford University 

Press, 1996. 
8 Hart, H.L.A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997. 
9 James, A. Gardner, The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part II), 7 Vill. L. Rev. 165, 1962. 
10 Shirley Robin Letwin. On the History of the Idea of Law. Cambridge University Press, 2005. 
11 Freeman, Michael  D. A. op.cit.  
12 For example, article 1.5. of The Civil Code of the Republic of Lithuania (Application of the criteria 

of justice, reasonableness and good faith: 1. In exercise of their rights and performance of their duties, 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=utilitarizm&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fhome.online.no%2F~magne-dy%2Fdel4_hist%26evol%2Flinker_del4_hist%26evol%2FUtilitarianism%2520by%2520John%2520Stuart%2520Mill.htm&ei=xLCtUejoAqri4QTrsYCoAQ&usg=AFQjCNECliM_vGYWfK4MeP_ev4g5uTBc0Q&bvm=bv.47244034,d.bGE
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Kenneth+J.+Arrow%22
http://link.springer.com/journal/11406
http://link.springer.com/journal/11406/7/2/page/1
http://link.springer.com/journal/11406/7/2/page/1
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511490613


IMPORTANCE OF MORAL VALUES IN GENERAL THEORY OF LAW 61 
MORALINIŲ VERTYBIŲ SVARBA BENDROJOJE TEISĖS TEORIJOJE 

The aim of the paper - to justify why the general legal theory is impossible without 

moral values in Western culture? The object of the paper. The moral values issues of ap-

plication in developing and applying general theory of law.  
 

The concept of general theory of law 
 

The general theory of law is possible to understand in two ways. It could be a term 

which describes legal systems where dominated judicial precedents, like “common law“(for 

example, United States, United Kingdom) 13. But according to this article, the term „general 

theory of law“ reveals a practical aspect of application of legal theory. This is a legal system 

where moral values for practical existence are necessary or not; it depends from creation of 

its theoretical basis. In accordance with moral values, the legal theory is creating from natu-

ral law to positive law. In addition, theory can dispose of a minimum content of morality, 

such as Hart modern analytical jurisprudence. Therefore, the definition of "legal theory" with 

the word "general" obtains a term expressing to all of Western culture individuals acceptable 

general legal system. Next it will be resolved only the issue of moral values scope. 
 

The concept of moral values 
 

Moral is the principles and norms that regulate the behavior of people. It would be 

expedient to state what moral values natural law theorists distinguish in the context of gene-

ral theory of law. One of the most famous representatives of modern natural law John Finnis 

identifies exemplary list of fundamental goods (basic goods). Values are pursued by every 

reasonable prudent person. Values have not derived from facts but directly have derived 

from mind: 

• Life;  

• Knowledge;  

• Game;  

• Aesthetic Experience;  

• Friendship;  

• Practical intelligence;  

• Religion.14 

It is important to protect these fundamental values by law. Moral values protect a-

gainst the creation of immoral laws and their application.   
 

                                                 
the subjects of civil relationships shall act according to the principles of justice, reasonableness and 

good faith. 

2. In the cases when laws do not prevent subjects of civil legal relationships from determin-

ing their mutual rights and duties upon agreement between themselves, these subjects shall act in 

accordance with the principles of justice, reasonableness and good faith. 

3. If laws or an agreement between the parties provide for certain issues to be decided by a 

court according to its discretion, the court shall act in accordance with the principles of justice, rea-

sonableness and good faith. 

4. In interpreting and applying laws, the court shall be guided by the principles of justice, 

reasonableness and good faith.). 
13 Baublys, L. et al. Teisės teorijos įvadas. 2010. 
14 Freeman, Michael D. A.supra note 1. 
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Need of moral values in the general theory of law 
 

Without moral values the general theory of law cannot exist, because: 

1. To develop a general theory of law it is necessary to choose the values which are 

necessary to create such conceptions of theory. This necessity of value-laden selection of 

concepts and terms for use in the general theory of social realities such as law is evidenced 

in the work of Max Weber, prophet of “value-free” social science. His account, for example, 

of forms of domination (Herrlichkeit) identifies three pure, central, characteristic types (i-

deal Typen): charismatic, traditional, and rational (bureaucratic, legal). However, the ac-

counts of the first two types are almost entirely in terms of how they differ from the rational 

type, whose rationality is self-evident to Weber and his readers based on their own 

knowledge of human goods (basic aspects of human wellbeing) and related practical truths. 

Natural law theory, as one sees it practiced already in Aristotle's Ethics and Politics, makes 

these valuations by the theorist overt and explicit (not hidden and embarrassed), and subjects 

them to rational scrutiny and debate. 15 

2. Such selection of values is necessary, but the question is whether these values 

should be moral (Dickson). The author notes, if it is obvious that the behavior of individual 

and group highly positive significance has morality based on criteria of reasonableness in 

everyday life practice. Then a moral value has decisive importance on forming concepts in 

social world, including the general theory of law16. 

3. Positive influence of moral values to judgments is revealed by the position of one 

of the most famous American natural law representative R. Dworkin. He says that one of the 

criteria to distinguish a correct ruling of court form incorrect one, and right argumentation 

from wrong argumentation are moral standards. According to him, if in a particular case the 

positive law is clearly contrary to moral norms, there is a need to "lie" and apply a law whose 

application would result in a moral court decision17. In other words, if the judge has faced 

with the legislation the application of which obviously and wrongly violates moral values, 

he must rely on general principles of law and apply legislation the result of which would be 

moral. 

4. Welfare and interests of one group of public cannot be better protected than that 

of the other. Rational governance of the state is necessary to develop the general wellnessof 

society. Rational governance of the state based on morality (including legislation and enfor-

cement of law) increases people's trust of the state. 

5. In order that government and people would be able to cooperate effectively in 

managing the state, there must be a close, not only a legal, but also a moral relationship of 

rights and obligations (Finnis). This relation has provided when a person is a goal for a state, 

and the state for the person is a measure to achieve its goals 18. 

                                                 
15 John Finnis, Natural Law Theories. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/ natu-

ral-law-theories/ 
16 Freeman, Michael D. A. op.cit. 
17 Ibid 
18 For example, regulations methods of administrative law are to achieve its objectives.  

http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/%20natural-law-theories/
http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/%20natural-law-theories/
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6. Ius cogens is based on moral values, for example, the persons who have been 

granted asylum in accordance with laws shall not be punishable under a law for which they 

were prosecuted abroad and shall not be extradited to foreign states. In the classical Roman 

period ius gentium consisted from such common principles that existed in all legal systems 

of conquered nations, for example, generally, it was recognized that piracy is a crime) 

(Finnis). In modern legal period on the principles have been developed fundamental human 

rights (these principles were named "the supreme, the most general conclusions of princip-

les" by the T. Aquinas), which are based on ius cogens, erga omnes. It should be noted that 

in common law traditional system on fundamental basis of human rights were formed the 

system of values such as mala in se (obviously immoral phenomenon which law does not 

impose) and mala prohibita (immoral phenomenon is banned by the law ) (Finnis). 

7. Society requests moral authority because these authorities protect the common 

good by legal or moral laws, provides moral justice and peace. Moral authority when sear-

ching for ways to preserve and maintain the welfare of the society creates a reliable legal 

system. This creates a reason for people to follow the law because laws help to achieve good. 

According to Finnis, the law must give reasonable cause to do so. 

8. Finnis believes that legal system based on moral values is necessary for the integ-

ral, harmonious development and prosperity of the individual. J. Finnis distinguishes basic 

fundamental goods which reveals natural human nature; is good by itself; is the reason of be-

havior of reasonable prudent person; human does not create it but it is recognized and pursued 

(life, health, knowledge, etc.). These values are universal, important for everyone, so the legal 

system provides the opportunity to use these values. These principles allow creating the rules. 

By these rules, community is available to create an order, which helps human prosperity19. For 

example, Finnis argues that it must be ensured everyone's right to private property because 

private things are being taken care of more carefully, and the property is exploited purpose-

fully. It shall be presumed that a particular person could be able to achieve perfection, to realize 

oneself fully only if they would have options for it and would try one's best.  
 

Conclusions 
 

1. The general theory of law cannot exist without moral values.  

2. Moral based on criteria of reasonableness have positive significance of individual 

and group behavior. 

3. Moral values have decisive importance in formatting conceptions of the social 

life. 

4. Legal system based on moral values is necessary for integral, harmonious deve-

lopment and prosperity of the individual. 
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Iveta Vitkute Zvezdinienė, Genovaitė Ročienė, Dalia Perkumienė 
 

Moralinių vertybių svarba bendrojoje teisės teorijoje 
 

Santrauka 
 

Straipsnyje kalbama apie faktinį bendrosios teisės teorijos požiūrį į moralines ver-

tybes. Straipsnyje vadovaujamasi  pagrindiniais aštuoniais  argumentais, kurie atskleidžia, 

kodėl Vakarų  kultūroje ir bendrojoje teisės teorijoje yra įsišaknijusios moralinės vertybės. 

Moralinės vertybės yra privalomos siekiant sukurti bendrą teisės teoriją , nes asmenys veikia 

morališkai savo kasdieniame gyvenime. Teisingas nuosprendis ar įstatymas skiriamas nuo 

neteisingo. Pagrindžianti šį racionalų (moralinį) teisingumą yra svarbu sukurti bendrą visuo-

menės gėrį. Tai įrodo, kad teisė ir moralė yra artimos sąvokos. Straipsnyje nagrinėjama mo-

ralinio teisingumo svarba asmens raidai. Siekiant įgyvendinti šio straipsnio tikslą  buvo  a-

nalizuojamas  moralinių vertybių tikslas. 

Raktažodžiai: bendroji teisės teorija, moralinės vertybės. 
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Santrauka 
 

Fizinių asmenų bankroto įstatyme nėra įvardintų konkrečių kriterijų, kuriais vadovaujantis 

būtų konstatuojamas fizinio asmens nesąžiningumas, todėl nustatinėjant asmens sąžiningumą turi būti 

vadovaujamasi teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje aiškinama, jog fi-

zinio asmens sąžiningumas yra vertinamas dviem aspektais: pirmasis – ar fizinio asmens nemokumą 

sukėlė nesąžiningas jo elgesys; antrasis – ar asmuo, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąži-

ningai pateikė visą informaciją, aktualią bylos iškėlimui.1 Taigi vertinant asmens sąžiningumą turi 

būti atsižvelgiama ne tik į konkrečius veiksmus, nulėmusių  nemokumą, bet ir į paties pareiškėjo 

teismui pateiktos informacijos objektyvių duomenų pagrįstumą. Teismų praktikos analizė padės atsk-

leisti minėtųjų aspektų vertinimo kriterijus per sąžiningumo prizmę. 

Raktažodžiai: sąžiningumas, nemokumas, fizinio asmens bankrotas. 
 

Įvadas 
 

Fizinio asmens sąžiningumas – vienas iš esminių bankroto proceso elementų. Sąži-

ningumo reikalavimas aktualus viso bankroto proceso metu, todėl gali lemti tiek bylos iškė-

limą, tiek ir iškeltos bylos nutraukimą. Visgi šio kriterijaus reglamentavimas Fizinių asmenų 

bankroto įstatyme yra siauras, todėl konstatuojant asmens nesąžiningumą nepakanka vado-

vautis vien tik minėtojo įstatymo normomis. Nors teismų praktika šio instituto taikyme taip 

pat besiformuojanti, tačiau čia išskiriami konkretūs sąžiningumo vertinimo kriterijai, kuriais 

vadovaujantis turi būti vertinamas visų bankroto bylos iškėlimo siekiančių fizinių asmenų 

sąžiningumas. 

Tyrimo objektas:sąžiningumo kriterijaus vertinimas fizinių asmenų bankroto pro-

ceso praktikoje. 

Tyrimo tikslas: išanalizuoti sąžiningumo kriterijaus vertinimą fizinių asmenų bank-

roto procese. 

Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: 1) Išanalizuoti praktinius sąžiningumo kriteri-

jaus aspektus fizinių asmenų bankroto procese. 

Tyrime naudojami metodai: siekiant straipsnyje iškelto tikslo ir uždavinio 

įgyvendinimo buvo naudojami analitinis, aprašomasis, loginis ir apibendrinamasis metodai.  
 

Nesąžiningų fizinio asmens sandorių ir veiksmų vertinimas 
 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, jog sąžiningu-

mas - vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas taikant objektyvųjį ir subjektyvųjį kri-

terijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas, kaip rūpestingas ir atidus žmo-

                                                 
1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-242-248/2015. 
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gaus elgesys, o subjektyviuoju požiūriu nustatomas pagal asmens psichikos būklę konkre-

čioje situacijoje  atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplin-

kybes.2 Taigi atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką teismai, siekdami tinkamai išspręsti 

fizinio asmens sąžiningumo klausimą, turi įvertinti tiek objektyviuosius, tiek subjektyviuo-

sius kriterijus.  

Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio aštuntoje dalyje įtvirtinti atsi-

sakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindai, siejami su nesąžiningais asmens 

veiksmais. Vienas iš jų – kreditorių teises pažeidžiantys sandoriai ar veiksmai, kurie Civili-

nio kodekso prasme laikytini nesąžiningais. 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusioje minėtojo teisės 

akto redakcijoje šis pagrindas buvo įvardijamas taip: ,,paaiškėja, kad fizinis asmuo per pas-

kutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Civilinio 

kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, nepri-

valėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta 

tvarka laikomi nesąžiningais“.3 Šių metų pradžioje įsigaliojusiuose Fizinio asmens bankroto 

įstatymo pakeitimuose šis punktas konkretizuotas ir anksčiau buvo minimi kitokie veiksmai, 

įvardinti kaip ,,kitokie fizinio asmens tyčiniai veiksmai pateikiant neteisingą informaciją 

kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus san-

dorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningas neveiki-

mas, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais“.4 

Iš pateiktų normų matyti, jog įstatymų leidėjas, siekdamas išspręsti sąžiningumo 

vertinimo problemą, kitokius nesąžiningus asmens veiksmus, susiaurina iki tyčiniais veiks-

mais pateiktos neteisingos informacijos apie finansinę būklę ir sąmoningo jo neveikimo, taip 

pat apibrėžiamas ir tokių veiksmų tikslas – vengimas atsiskaityti su kreditoriais. Nors veiks-

mai konkretizuojami, tačiau vis tik lieka neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis kiekvie-

noje individualioje situacijoje turėtų būti konstatuotinas asmens nesąžiningumas.  

Taikant minėtąjį atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindą pagal Fizinių asmenų 

bankroto įstatymą turi būti vertinami per paskutiniuosius trejus metus iki pareiškimo priė-

mimo teisme asmens nemokumą sukėlę nesąžiningi veiksmai ir sandoriai. Analizuojant 

teismų praktiką pastebėtina, jog šio termino taikymas aiškinamas skirtingai.   

Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė pareiškėjai R.K. iškelti bankroto bylą 

motyvuodamas tuo, kad pareiškėja turi galimybes gauti didesnes pajamas, o neapdairus įsi-

pareigojimų prisiėmimas, skolinimasis didelėmis sumomis, neįvertinus savo galimybių jas 

grąžinti rodo nesąžiningą pareiškėjos elgesį. Klaipėdos apygardos teismas nutartį panai-

kino nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas, sąžiningumo aspektu vertindamas pa-

reiškėjos paskolos sutartis ir vekselį, vertino jos veiksmus per ankstesnį nei trejų metų iki 

pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo laikotarpį. (Klaipėdos apygardos teismo Civili-

nių bylų skyriaus teisėjo 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-155-265/2016). Panaši 

                                                 
2Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-394-415/2015. 
3Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas Nr. XI-2000. Valstybės žinios. 2012, Nr. 

57-2823. 
4Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 

27, 29 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2235. Teisės aktų registras. 2015, Nr.21017. 
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situacija susidarė ir kitoje teismo nutartyje. Kretingos rajono apylinkės teismas atsisakė pa-

reiškėjai J.N. iškelti bankroto bylą, konstatuodamas jos  nesąžiningumą. Teismas nurodė, 

jog laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2009 m. buvo atlikti nekilnojamojo turto ir kiti sandoriai, 

kurie sukėlė J.N. nemokumą ir itin blogą finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas 

šią nutartį panaikino ir nurodė,  jog pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo priimtas 

2015 m. rugpjūčio 18 d., todėl teismas sąžiningumo aspektu turėjo vertinti sandorius ir 

veiksmus nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d., o ankstesnių sandorių vertinimas ir jų pagrindu at-

sisakymas iškelti bankroto bylą laikytinas netinkamu teisės normų taikymu ir nukrypimu nuo 

kasacinio teismo praktikos. (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 

2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-1815-460/2015). 

Iš pateiktų nutarčių matyti, jog teismai, spręsdami klausimą dėl bankroto bylos iš-

kėlimo, nustato pareiškėjo nesąžiningumą, tačiau jį vertina per visą asmens atliktų veiksmų 

ar sudarytų sandorių laikotarpį. Iš esmės tai reiškia, jog pareiškėjo nesąžiningai sudarytas 

sandoris ar atliktas veiksmas, pavyzdžiui, prieš dešimt metų, užkertą kelią bankrutuoti. Visgi 

pateiktose nutartyse apeliacinės instancijos teismai šį termino taikymą aiškina siaurinamai 

nurodydami, kad būtent trejų metų laikotarpis apima asmens sąžiningumo vertinimą ir yra 

laikytinas atitinkančiu Fizinių asmenų bankroto įstatymo normas. 

Analizuojant teismų praktiką galima rasti ir kitokių šio termino taikymo aiškinimų. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje yra nurodęs, jog teismas, įvertinus pareiškėjo 

veiksmus sąžiningumo aspektu per pastaruosius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto 

bylą priėmimo teisme, gali vertinti ir ankstesniu laikotarpiu atliktus pareiškėjo veiksmus. 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis 

civilinėje byloje Nr.e3K-3-434-686/2015). Visgi vėlesnėmis šio teismo nutartimis tokia 

praktika buvo pripažinta neteisinga. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutartyje nurodė, jog 

pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio aštuntos dalies antrojo punkto 

normas sąžiningumo aspektu turi būti vertinamas  pareiškėjo elgesys būtent per paskutinius 

trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jo nemokumui. 

Būtent toks laikotarpio apibrėžimas laikytinas atitinkančiu sisteminius ryšius su kitomis Fi-

zinių asmenų bankroto įstatymo normomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-680-684/2015). Lietu-

vos Aukščiausiasis Teismas nutartyje taip pat pažymi, jog asmenims, kurių nemokumą lėmė 

nesąžiningi veiksmai, nurodyti Fizinių asmenų bankroto įstatymo penkto straipsnio aštuntos 

dalies antrame punkte, praėjus 3 metams nuo šių veiksmų atlikimo, neturėtų būti užkertamas 

kelias kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-87-701/2016). 

Taigi remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika galima konsta-

tuoti, jog pareiškėjo sudaryti sandoriai ar atlikti veiksmai turi būti vertinami tik per trejų 

metų laikotarpį iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos. Ankstesnis 

veiksmų ar sandorių vertinimas laikytinas neteisingu teisės normų aiškinimu, užkertančiu 

kelią fiziniam asmeniui bankrutuoti visą likusį gyvenimą. Kita vertus, pats fizinis asmuo gali 

pasirinkti, kada kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jo atžvilgiu, todėl šiuo atveju 

asmuo gali piktnaudžiauti tokiu teisiniu reguliavimu, kreipdamasis į teismą tik praėjus ilges-

niam nei trijų metų laikotarpiui po nesąžiningo sandorio sudarymo ar veiksmo atlikimo. 
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Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nurodo, jog teismas atsisako iš-

kelti bankroto bylą, vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio 

aštuntos dalies antruoju punktu esant dviem atvejams – asmeniui, tapusiam nemokiu dėl 

Civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sandorių sudarymo arba nustačius kitokius jo 

veiksmus, kurie Civilinio kodekso atžvilgiu laikytini nesąžiningais. Kadangi Fizinių asmenų 

bankroto įstatyme detaliau nenurodyta, kokie kiti veiksmai gali būti pripažįstami nesąžinin-

gais, todėl kiekvienu individualiu atveju juos nesąžiningais turi kvalifikuoti bylą nagrinėjan-

tis teismas, remdamasis Civilinio kodekso nuostatomis ir kasacinio teismo suformuota fizi-

nio asmens bankroto teisės akto nuostatų aiškinimo ir taikymo praktika, atsižvelgdamas į 

Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslus ir jame nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą.5 Iš 

pateikto išaiškinimo matyti, jog nesant įstatyme numatytų konkrečių sąžiningumo vertinimo 

kriterijų, sąžiningumas vertinamas, remiantis teismų praktika ir Civilinio kodekso normo-

mis.  

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nesąžiningi fizinio asmens veiksmai konkretizuoti ir apib-

rėžti iki tyčinių veiksmų ar sąmoningo neveikimo. Ši nuostata, priešingai nei kiti naujai įsi-

galioję Fizinių asmenų bankroto įstatymo straipsnių pakeitimai, taikoma neatsižvelgiant į 

tai, kada pradėtas fizinio asmens bankroto procesas.6 Tai reiškia, kad net ir 2016 m. sausio 

1 d. pradėtose bankroto procedūrose, asmens nesąžiningumą vertindami teismai vadovausis 

naujomis konkretizuotomis nuostatomis.  

Vilniaus apygardos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria 

A.U. ir I.U. buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla. Teismas nurodė, jog pareiškėjai sko-

linosi pinigus iš įvairių kredito įstaigų, nors kreditų ėmimo laikotarpiu turėjo pajamų mini-

maliems poreikiams tenkinti, o pasiskolintus pinigus naudojo ne būtinųjų poreikių tenkini-

mui, o norėdami gyventi ne pagal savo finansines galimybes. Teismas taip pat pažymėjo, jog 

prisiimdami naujus finansinius įsipareigojimus,  jie turėjo ir galėjo suvokti, jog tokiu būdu 

tik sunkina savo finansinę padėtį, todėl toks pareiškėjų elgesys laikytinas nesąžiningu, nep-

rotingu ir neatsakingu. (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. 

nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-1294-567/2015). Pagal apeliacinio teismo praktiką per 

trumpą laikotarpį prisiimtas didelis kiekis vartojimo kreditų, skirtų asmens norui gyventi ne 

pagal savo galimybes, konstatuotinas kaip nesąžiningas elgesys.  

Dėl vartojimo kreditų įtakos asmens sąžiningumo vertinimui yra išdėstęs poziciją ir 

Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nurodydamas, jog sprendžiant dėl paimtų vartojimo kre-

ditų, konstatuojant pareiškėjo nesąžiningumą būtina nustatyti, ar pareiškėjas pasiskolintas 

lėšas naudojo būtiniausiems, esminiams poreikiams tenkinti, kokia apimtimi pareiškėjas 

savo veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie šių poreikių atsiradimo ar padidėjimo, ar šių po-

reikių nebuvo galima patenkinti kitais būdais neprisiimant įsipareigojimų kreditoriams, ar 

šiems poreikiams patenkinti pasiskolintos lėšos buvo naudojamos protingai, kokių veiksmų 

ėmėsi pareiškėjas, siekdamas išvengti skolinimosi. Be to, būtina nustatyti, kokią reikšmę 

                                                 
5Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-242-248/2015. 
6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. e3K-3-133-313/2016. 
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naujai prisiimti skoliniai įsipareigojimai turėjo bendrai pareiškėjų nemokumo dinamikai.7 

Taigi remiantis šia praktika, galima teigti, jog prisiimti vartojimo kreditai, skirti ne būtinųjų 

poreikių tenkinimui, rodo nesąžiningus asmens veiksmus. Dar daugiau turi būti vertinami ir 

paties asmens veiksmai, lemiantys jo poreikių atsiradimą, kas rodo, jog asmens noras gy-

venti ne pagal savo galimybes ir tokiu būdu siekiant kompensuoti pajamų trūkumą vartojimo 

kreditais laikytinas nesąžiningu.  

Visgi kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad neatidus fizinis asmuo, netinkamai įver-

tinęs savo vartojimo galimybes, taip pat gali būti laikomas sąžiningu ir jam gali būti keliama 

bankroto byla, jei nekonstatuojama jo nesąžiningų veiksmų. Priešingu atveju  nesąžiningu 

pareiškėjas pripažintinas tik tada, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo priežastis, skoli-

ninko elgesį su savo finansais teikia pagrindą daryti išvadą, kad jis sąmoningai (kryptingai) 

leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, 

ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pa-

gal protingumo ir teisingumo principus.8 

Šiaulių apylinkės teismas atsisakė iškelti pareiškėjos L.D. fizinio asmens bankroto 

bylą, nurodydamas, kad pareiškėja,  turėdama buhalterinių žinių ir pasirašydama laidavimo 

sutartį, prisiėmė finansinius  įsipareigojimus, kurių realiai negalėjo įvykdyti, tokiu būdu pati 

sukeldama savo nemokumą. Apeliacinės instancijos teismas šia nutartį panaikino ir konsta-

tavo, jog pareiškėja nesiekė asmeninės naudos ir galimai nežinojo apie lizingo gavėjo keti-

nimus nevykdyti realios veiklos, o neatlygintinis įsipareigojimas kartu su pagrindiniu skoli-

ninku galėjo reikšti pareiškėjos suvokimą, jog prievolės niekada nereikės įvykdyti. Be to, 

L.D. nesiėmė priemonių perleisti savo turimo nekilnojamojo turto, ką būtų galėjusi padaryti, 

elgdamasi nesąžiningai. (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. 

nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-334-357/2015). Pateiktas pavyzdys įrodo, jog pareiškėja, 

pasirašydama laidavimo sutartį, elgėsi neatidžiai ir nesuvokė tikrųjų sutarties pasekmių. Šiuo 

atveju pareiškėja netinkamai įvertino savo galimybes įvykdyti lizingo gavėjo neįvykdytą 

prievolę, todėl pasielgė neatsakingai ir neatidžiai. Visgi jos nesąžiningumo nebuvimą panei-

gia ne tik neatidus elgesys, bet ir kiti veiksmai (neperleistas nekilnojamas turtas, išvykimas 

užsidirbti į užsienio valstybę), kuriais buvo siekiama ne pabloginti savo padėtį, o kiek įma-

noma sumažinti susidariusius skolinius įsipareigojimus. 

Dar vienas sąžiningumo vertinimo kriterijus – priežastinis nemokumo ir nesąžinin-

gumo ryšys. Pagal Kasacinio teismo praktiką asmens nesąžiningumas turi daryti reikšmingą 

įtaką jo nemokumui, o tai reiškia, kad menkaverčiai ir reikšmingos įtakos mokumui neturėję 

sandoriai ar kitoks asmens elgesys negali būti pagrindu atsisakyti iškelti fizinio asmens 

bankroto bylą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 

m. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-133-313/2016). Atsižvelgiant į tai galima teigti, jog 

fiziniam asmeniui gali būti iškelta bankroto byla net ir nustačius jo nesąžiningumą, tačiau 

                                                 
7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-394-415/2015. 
8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. e3K-3-133-313/2016. 
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tik tuo atveju, jei jis nepadarė esminės įtakos asmens nemokumui. Marijampolės rajono a-

pylinkės teismas atsisakė A.I. iškelti bankroto bylą nurodydamas, kad pareiškėja elgėsi ne-

sąžiningai, darydama administracinės teisės pažeidimus, dėl kurių skirtos baudos nulėmė  

jos nemokumą. Apeliacinės instancijos teismas nutartį paliko nepakeistą ir konstatavo, jog 

pareiškėjos priešingi teisei veiksmai (administracinės nuobaudos, žala dėl eismo įvykio) pa-

darė esminę įtaką jos finansinės būklės pablogėjimui. (Kauno apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-1167-254/2015). Taigi tiek 

pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, jog pareiškėja, darydama admi-

nistracinius teisės pažeidimus, elgėsi nesąžiningai, o už priešingą teisei veikimą paskirtos 

nuobaudos lėmė jos nemokumą. Būtent ši situacija parodo priežastinį ryšį tarp esminių ne-

sąžiningų asmens veiksmų, kurie sukelia jos nemokumą. Jeigu pareiškėja būtų sąžininga, jai 

nebūtų skirtos baudos, sukėlusios finansinius sunkumus. 

Pirmosios instancijos teismas iškėlė K.A. fizinio asmens bankroto bylą. Klaipėdos 

apygardos teismas nutartį paliko nepakeistą nurodydamas, jog teismo sprendimu pripažinta 

negaliojančia  paskolos sutartis, sudaryta tarp pareiškėjo ir jo kreditoriaus R.J., sudaro tik 

6,4 proc. bendros pareiškėjo įsiskolinimų sumos, todėl nepadarė esminės įtakos pareiškėjo 

nemokumui. (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis 

civilinėje byloje Nr.2S-1491-112/2015). Šioje situacijoje vienas iš fizinio asmens sudarytų 

sandorių teismo buvo pripažintas negaliojančiu, nes pažeidžia kreditoriaus teises Civilinio 

kodekso 6.67 straipsnio pagrindu. Iš esmės toks nesąžiningas pareiškėjo sandoris rodo jo 

paties nesąžiningumą, tačiau lyginant su bendra skolinių įsipareigojimų suma (221 590,30 

Eur) toks sandoris (14 253,39 Eur) laikytinas menkaverčiu ir nedarančiu esminės įtakos pa-

reiškėjo nemokumui. Taigi tokio sandorio sudarymas negali būti laikomas pagrindu atsisa-

kyti iškeli bankroto bylą, remiantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio 

aštuntos dalies antruoju punktu. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog nesąžiningumas gali būti kons-

tatuojamas dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kre-

ditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir panašias aplinkybes) arba dėl 

asmens neveikimo (fizinis asmuo nededa pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais, 

kas sukelia jo nemokumą).9Kauno apygardos teismas nutartyje nurodė, jog pareiškėjos ne-

mokumui turėjo įtakos nesąžiningas neveikimas, kai ši, būdama jauna ir darbinga bei turė-

dama aukštąjį išsilavinimą, trejus metus dirbo tik po dvi valandas per dieną mažai apmo-

kamą darbą, tokiu būdu blogindama savo finansinę būklę ir didindama įsipareigojimus. 

(Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje byloje 

Nr.2S-1167-254/2015). Iš pateiktos situacijos matyti, jog nesąžiningu neveikimu laikomas 

asmens nenoras dirbti arba pagal savo turimas galimybes dirbti geriau apmokamą darbą, iš 

kurio gaunamos didesnės pajamos padėtų greičiau įvykdyti turimas prievoles.  

Atsižvelgiant į tai galima teigti, jog darbingo amžiaus fizinis asmuo turi imtis mak-

simalių galimybių gauti kuo didesnes pajamas, nes priešingu atveju tokių pastangų nebuvi-

mas gali būti konstatuotinas, kaip nesąžiningas asmens elgesys. Iš esmės sąžiningas asmuo, 

                                                 
9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr. e3K-3-133-313/2016. 
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siekiantis įvykdyti skolinius įsipareigojimus, turėtų išnaudoti visas galimybes, didinančias 

turimas pajamas. 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė pareiškėjams iškelti bankroto bylą ir 

nurodė, jog šie negrąžino net dalies skolų, nebendradarbiavo su kreditoriais, nedėjo pas-

tangų sumažinti savo įsiskolinimus bei susirasti geriau apmokamą darbą, todėl toks elgesys 

rodo jų nenorą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjos 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-373-524/2016). Iš pateiktos 

situacijos matyti, jog pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau iki šio 

kreipimosi nebendradarbiavo su kreditoriais ir nedėjo jokių pastangų padengti bent dalies 

skolų. Taigi toks pareiškėjų elgesys taip pat laikytinas nesąžiningu neveikimu.   

Kaip jau anksčiau minėta, asmens nesąžiningumas gali būti konstatuotas ne tik dėl 

jo neveikimo, bet ir dėl konkrečių veiksmų. Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė pa-

reiškėjams iškelti bankroto bylą ir nurodė, jog per trumpą laikotarpį prisiimtas didelis kiekis 

skolinių įsipareigojimų nesiejant išlaidų su gaunamomis pajamomis ir neįvertinat realių ga-

limybių juos įvykdyti laikytinas nesąžiningu elgesius. Apeliacinės instancijos teismas šios 

nutarties nepakeitė ir konstatavo, jog pareiškėjai, turėdami didelių įsiskolinimų kredito įs-

taigoms, ėmė naujus kreditus, sudarė neprivalomus sudaryti sandorius, tokiu būdu didin-

dami savo nemokumą bei klaidindami kreditorius apie savo finansinę padėtį. (Klaipėdos 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-

373-524/2016). Šiuo atveju nesąžiningais pareiškėjų veiksmais laikytinas nuolatinis kreditų 

ėmimas, laidavimas už pareiškėjo vadovaujamos įmonės prievoles ir abiejų pareiškėjų noras 

gyventi ne pagal savo finansines galimybes. Klaipėdos apygardos teismas paliko nepakeistą 

pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta pareiškėjui V.K. iškelti bankroto bylą, 

ir nurodė, jog V.K. nesąžiningumą įrodo neatsakingi veiksmai einant įmonės vadovo parei-

gas, kurių pagrindu jam buvo paskirta bauda ir priteistas žalos atlyginimas. Be to, teismas 

konstatavo, jog pareiškėjas, nesumokėdamas mokesčių valstybei, elgėsi nesąžiningai, todėl 

tam tikrą laiką negali tikėtis nuolaidos iš valstybės – galimybės bankrutuoti. (Klaipėdos a-

pygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-

94-163/2016). Iš pateiktos nutarties matyti, jog teismas nesąžiningu veikimu pripažino są-

moningą pareiškėjo vengimą mokėti privalomus mokesčius valstybei. Palangos miesto apy-

linkės teismas atsisakė iškelti bankroto bylą, nurodydamas, kad pareiškėjas iki kreipimosi į 

teismą nesąžiningai skolino didelės vertės pinigines lėšas, nors privalėjo įvykdyti kitų kredi-

torių reikalavimus, taip pat, būdamas skolingas, nesąžiningai perleido savo turtą kitiems 

asmenims, tokiu būdu pažeisdamas esamų kreditorių interesus. Apeliacinės instancijos teis-

mas su šiomis išvadomis sutiko ir nurodė, jog naujų skolinių įsipareigojimų prisiėmimas ir 

nesąžiningas turto perleidimas iš esmės pablogino pareiškėjo turtinę padėtį bei apribojo 

galimybes išieškoti skolas, todėl tokie veiksmai laikytini nesąžiningais. (Klaipėdos apygar-

dos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-95-

479/2016). 

Taigi šioje situacijoje matyti, jog pats fizinis asmuo, prieš kreipdamasis į teismą, 

sąmoningai blogino finansinę padėtį, atlikdamas konkrečius veiksmus – prisiimdamas nau-

jus įsipareigojimus ir parduodamas turimą turtą. Šiuo klausimu yra pateikęs išaiškinimą ir 

Lietuvos Aukščiausiasis teismas, kuris nurodė, jog vertinant asmens sąžiningumą svarbu į-

vertinti aplinkybes, ar pareiškėjas dėjo pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais, ar 
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priešingai – sąmoningai savo padėtį blogino (jos negerino) per paskutinius trejus metus iki 

pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo.10 Taigi sprendžiant asmens sąžiningumo 

klausimą turi būti vertinami jo veiksmai siekiant atsiskaityti su kreditoriais. Jeigu fizinis 

asmuo savo paties veiksmais apsunkina susidariusią situaciją ir vengia atsiskaitymo, tada 

toks elgesys vertinamas kaip nesąžiningas. 

Atsižvelgiant į pateiktus nutartyse išaiškinimus matyti, jog nesąžiningu asmens vei-

kimu gali būti pripažintas naujų skolinių įsipareigojimų prisiėmimas, turimo turto perleidi-

mas, mokesčių nemokėjimas ir kitokie sąmoningai atlikti asmens veiksmai, kurie iš esmės 

blogina susidariusią finansinę padėtį ir pažeidžia kitų fizinio asmens kreditorių interesus. 

Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog vertinant asmens sąžinin-

gumą jo sudarytų sandorių ar atliktų veiksmų pagrindu, svarbu atsižvelgti į keletą esminių 

kriterijų: veiksmų atlikimo ar sandorių sudarymo laikotarpį; priežastinį ryšį tarp nesąžinin-

gumo ir nemokumo; asmens pastangas siekiant atsiskaityti su kreditoriais ir veiksmus, lė-

musius skolinių įsipareigojimų atsiradimą. Remiantis teismų praktika, fizinio asmens suda-

ryti sandoriai ar atlikti veiksmai turi būti vertinami tik trejų metų laikotarpiu iki pareiškimo 

dėl bankroto bylos priėmimo dienos, o asmens nesąžiningumas turi daryti esminę įtaką jo 

nemokumui. Vertinant sąžiningumą turi būti atsižvelgiama ne tik į skolinių įsipareigojimų 

atsiradimo priežastis, bet ir fizinio asmens pastangas spręsti susidariusius finansinius sunku-

mus. Tik tinkamas visų aukščiau išvardintų sąlygų taikymas gali užtikrinti teisingą sąžinin-

gumo kriterijaus vertinimą fizinių asmenų bankrote.  
 

Kitos aplinkybės,  turinčios įtakos fizinio asmens sąžiningumo kriterijaus vertinimui  
 

Nors Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio aštuntos dalies antrame 

punkte nurodyti sandoriai, tyčiniai veiksmai ar sąmoningas neveikimas apima didžiąją dalį 

asmens sąžiningumo vertinimo, tačiau sąžiningumo reikalavimas įžvelgtinas ir kitose minė-

tojo įstatymo normose. Taigi sąžiningumo reikalavimas apima Fizinių asmenų bankroto įs-

tatyme įtvirtintus bankroto bylos kėlimo, nutraukimo ir atsisakymo ją iškelti pagrindus, kas 

užtikrina maksimalią kreditorių interesų apsaugą nuo nesąžiningo fizinio asmens veiksmų. 

Vienas iš Fizinių asmenų bankroto įstatyme įtvirtintų bankroto bylos nutraukimo 

pagrindų – teismo nepatvirtintas mokumo atkūrimo planas. Teismų praktikoje nurodoma, 

jog fizinio asmens bankroto instituto tikslų įgyvendinimas didžiąja dalimi priklauso nuo mo-

kumo atkūrimo plano sudarymo ir įgyvendinimo.11 Taigi minėtasis planas yra vienas iš pag-

rindinių fizinio asmens bankroto proceso įgyvendinimo elementų. Atsižvelgiant į šio plano 

reikšmę galima teigti, jog būtent jo turinys  ir realios įgyvendinimo galimybės atskleidžia 

tikruosius fizinio asmens ketinimus sąžiningai išspręsti susidariusius finansinius sunkumus 

užtikrinant savo paties ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Taigi nesąžiningas fizinio asmens 

elgesys gali pasireikšti jo siekiu patenkinti kuo mažesnį kiekį finansinių įsipareigojimų, ti-

kintis, jog likusieji nepatenkinti įsipareigojimai bankroto procedūros pabaigoje bus tiesiog 

nurašyti. 

                                                 
10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civili-

nėje byloje Nr. 3K-3-65/2015). 
11Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2015 m. nutartis civilinėje byloje 

Nr.2S-1579-826/2015. 
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Kretingos rajono apylinkės teismas nepatvirtino pareiškėjų mokumo atkūrimo plano 

ir nutraukė jų atžvilgiu iškeltą bankroto bylą, motyvuodamas tuo, kad plane nurodomas tik 

planuojamas parduoti turtas, tačiau nenurodomi nei pardavimo terminai, nei kaina, taip pat 

beveik visos pareiškėjų lėšos skiriamos būtinųjų poreikių tenkinimui ir nepateikti įrodymai 

apie ketinimą susirasti geriau apmokamus darbus. Apeliacinės instancijos teismas nutartį 

paliko nepakeistą, konstatuodamas, jog pagrindinė pareiškėjų nurodyta mokumo atkūrimo 

priemonė – turimo turto pardavimas (padengsiantis tik dalį skolų) negali būti laikomas pa-

kankama priemone mokumui atkurti, todėl darytina išvada, jog  pareiškėjai neturėdami 

tikslo atkurti mokumo, siekia tik skolų nurašymo. (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjo 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-1579-826/2015). Pareiškėjai 

pateiktame mokumo plane, kaip vienintelę mokumo atkūrimo priemonę, įvardija turimo 

turto paradavimą, tačiau jį pardavus būtų patenkinta tik dalis kreditorių reikalavimų. Pareiš-

kėjai plane nenurodė jokių realių pastangų kelti kvalifikacijas, kas padėtų gauti geriau ap-

mokamus darbus, taip pat nesiekė mažinti savo poreikių. Būtent toks asmenų elgesys teismo 

vertinimu yra išimtinai naudingas tik jiems patiems.  

Panaši situacija susiklostė ir kitoje byloje, kurioje Rokiškio rajono apylinkės teismas 

nutraukė K.K. bankroto bylą, nurodydamas, kad pateiktas planas neužtikrina kreditorių ir 

skolininko interesų pusiausvyros ir yra išimtinai palankus tik skolininkui, nes K.K. per plano 

įgyvendinimo laikotarpį neketina kelti kvalifikacijos, susirasti geriau apmokamą darbą ir 

gauti papildomų pajamų. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su tokiomis išvadomis ir 

nurodė, jog plane numatomos priemonės mokumo atkūrimui turi būti realios ir įgyvendina-

mos. Šiuo atveju pareiškėjas tik abstrakčiai nurodė, jog dės maksimalias pastangas gauti 

didesnes pajamas, tačiau nenurodė jokių konkrečių priemonių mokumui atkurti. (Panevėžio 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-

935-425/2015). Šiuo atveju fizinis asmuo bankroto proceso metu taip pat siekia tik savo 

poreikių tenkinimo ir neplanuoja jokių realių veiksmų, padėsiančių išspręsti finansinius sun-

kumus.  

Iš pateiktų nutarčių matyti, jog pareiškėjai išimtinai siekia tik asmeninės naudos, 

nenorėdami atsisakyti savo viršijančių būtinuosius poreikių ir dėti papildomų pastangų sie-

kiant patenkinti kiek įmanoma daugiau susidariusių finansinių įsipareigojimų. Iš esmės to-

kiuose fizinių asmenų veiksmuose įžvelgtinas nesąžiningumas, nes pasinaudojant fizinių as-

menų bankroto institutu tikimasi, jog be didesnių pastangų minimaliai dengiant kreditorių 

reikalavimus didžioji dalis skolų bus nurašyta.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teismų nustatytas aplinkybes galima teigti, jog 

fizinių asmenų nesąžiningumas gali pasireikšti ne tik nemokumą didinančių sandorių suda-

rymu ar veiksmų atlikimu, tačiau ir rengiant mokumo atkūrimo planą. Visgi teismas, įverti-

nęs sąžiningumo aspektu plane nurodytų priemonių realumą, turi teisę atsisakyti tvirtinti mi-

nėtąjį planą ir nutraukti bankroto bylą, tokiu būdu apsaugodamas fizinio asmens kreditorių 

interesus ir užkirsdamas kelią fiziniam asmeniui piktnaudžiauti įstatymo leidėjo jam suteik-

tomis teisėmis.  

Fizinių asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio aštuntos dalies ketvirtajame 

punkte pateiktas baigtinis nusikalstamų veikų sąrašas, užkertantis kelią fizinio asmens bank-

roto bylos iškėlimui. Šis atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindas kartu yra ir vienas iš 

bankroto bylos nutraukimo pagrindų. Tiesa, teismui nepakanka konstatuoti vien tik fakto, 
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jog pareiškėjas yra padaręs vieną iš šių veikų. Klaipėdos apygardos teismas savo formuoja-

moje praktikoje yra nurodęs, jog šio pagrindo taikymui yra būtinos dvi sąlygos: pirmoji - 

asmuo teistas, pagal Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodytus baudžiamuosius straips-

nius ir nėra išnykęs jo teistumas, antroji – priežastinis teistumo ir nemokumo ryšys.12 

Analizuojant teismų praktiką pastebėtina, jog teismai, atsisakydami iškelti bankroto 

bylą arba ją nutraukdami, neteisingai taiko minėtąją normą. Pirmosios instancijos  teismas 

nutraukė A.S. atžvilgiu iškeltą bankroto bylą, konstatuodamas, kad pareiškėjas, kreipdamas 

į teismą, sąmoningai nuslėpė faktą, jog yra nuteistas už LR BK 222 str. 1 d. nurodytos veikos 

padarymą. Apeliacinės instancijos teismas nutartį panaikino ir nurodė, jog fizinio asmens 

nesąžiningumas turi būti akivaizdus, o už nusikalstamos veikos padarymą paskirta bauda 

sudaro tik nedidelę dalį bendros pareiškėjo skolos, todėl negali būti pripažinta sukėlusia 

nemokumą. (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2015 m. nutartis ci-

vilinėje byloje Nr.2S-1213-392/2015). Taigi nors fizinis asmuo buvo teistas už vieną iš Fizi-

nių asmenų bankroto įstatyme nurodytų veikų, tačiau paskirta bauda nesukėlė esminės įtakos 

jo nemokumui. 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutraukė V.Z. bankroto bylą, motyvuodamas 

tuo, kad pareiškėjas teismo nuosprendžiu buvo nuteistas už BK 222 str. 1 d. nurodytą veiką, 

nulėmusią jo nemokumą. Apeliacinės instancijos teismas nutartį panaikino ir nurodė, jog 

lyginant su bendra pareiškėjo skolų sumą nusikalstama veika nepadarė esminės įtakos jo 

nemokumui, be to V.Z., pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, sąži-

ningai nurodė, jog jo atžvilgiu yra nagrinėjama baudžiamoji byla. (Klaipėdos apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr.e2S-1783-

459/2015). Šiuo atveju asmens teistumas taip pat nelėmė jo nemokumo. Pareiškėjo sąžinin-

gumą parodo jo paties veiksmai pateikiant teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo. 

Priešingai nei anksčiau minėtoje nutartyje fizinis asmuo nenuslėpė fakto, jog jo atžvilgiu 

nagrinėjama baudžiamoji byla. 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė M.K. iškelti fizinio asmens bankroto 

bylą, konstatuodamas pareiškėjo nesąžiningumą ir nurodė, jog nemokumą sukėlė tyčiniai 

nusikalstami veiksmai, kurių pagrindu buvo priimtas Estijos teismo nuosprendis. Apeliaci-

nės instancijos teismas nurodė, jog pareiškėjo padarytas nusikaltimas nepatenka į Fizinių 

asmenų bankroto įstatymo penktojo straipsnio aštuntos dalies ketvirtajame punkte nurodytų 

nusikalstamų veikų sąrašą, tačiau padarytas nusikaltimas turėjo esminės įtakos jo nemoku-

mui, todėl nutartį paliko nepakeistą. (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 

teisėjos 2014 m. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-1850-112/2014). Iš pateiktos nutarties ma-

tyti, jog pareiškėjo nusikalstama veika nėra priskirtina prie Fizinių asmenų bankroto įsta-

tyme nurodytų nusikalstamų veikų sąrašo, tačiau jos padarymas turėjo esminės įtakos as-

mens nemokumui, todėl laikytinas pakankamu pagrindu atsisakyti iškelti fizinio asmens 

bankroto bylą. Taigi šiuo atveju atsisakymo iškelti bylą pagrindas – nesąžiningi pareiškėjo 

veiksmai. 

Pastebėtina, jog panaši situacija susiklostė teismui taikant Fizinių asmenų bankroto 

įstatymo penktojo straipsnio aštuntos dalies trečiajame punkte nurodytą atsisakymo iškelti 

                                                 
12Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje byloje Nr. 

e2S-1783-459/2015. 
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bankroto bylą pagrindą. Šiaulių miesto apylinkės teismas atsisakė iškelti K.N. bankroto bylą, 

nurodydamas, jog pareiškėjo nemokumas kilo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Teismas pa-

žymėjo, jog pareiškėjas anksčiau buvo baustas administracine tvarka, o šiuo metu yra nu-

teistas už autoavarijos padarymą, kurios metu buvo sunkiai apgirtęs. Apeliacinės instancijos 

teismas su šiomis išvadomis nesutiko ir nurodė, jog K.N. nėra registruotas psichikos ir prik-

lausomybės ligų įstaigose, šiuo metu galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Atsiž-

velgdamas į tai, teismas nurodė, jog nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių neabe-

jotiną pareiškėjo priklausomybę nuo alkoholio, lėmusią jo nemokumą, todėl nutartį panai-

kino. (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr.2S-214-440/2015). Taigi šiuo atveju teismas konstatavo asmens priklausomybę 

nuo alkoholio, remdamasis tik aplinkybėmis, jog pareiškėjas anksčiau buvo baustas admi-

nistracine tvarka dėl autoavarijos, kurią sukėlė būdamas neblaivus. Vis tik taikant minėtąjį 

pagrindą turi būti remiamasi objektyviomis aplinkybėmis tokiomis, kaip asmens registracija 

priklausomybės ligų centre ir priežastinis priklausomybės ryšys su nemokumu.  

Taigi atsižvelgiant į teismų praktiką galima teigti, jog sprendžiant klausimą dėl at-

sisakymo iškelti bankroto bylą ar ją nutraukiant dėl vienos iš Fizinių asmenų bankroto įsta-

tyme išvardintų veikų padarymo, nepaknaka konstatuoti vien tik nusikalstamos veikos pa-

darymo fakto. Be kita ko, teismas turi atsižvelgti į priežastinį ryšį tarp asmens nemokumo ir 

konkrečios nusikalstamos veikos, numatytos Fizinių asmenų bankroto įstatyme, padarymo. 

Atsižvelgiant į tai galima teigti, jog fizinis asmuo, nuslėpęs informaciją apie neišnykusį teis-

tumą dėl vienos iš anksčiau minėtųjų nusikalstamų veikų padarymo, negali būti laikomas 

nesąžiningu, jeigu už nusikalstamos veikos padarymą paskirta bauda sudaro tik nedidelę dalį 

bendros skolinių įsipareigojimų sumos. Pateiktos išvados taikomos ir vertinant asmens ne-

mokumą sukėlusius žalingus įpročius.  

Nesąžiningą fizinio asmens elgesį rodo neteisingos informacijos pateikimas arba 

tam tikrų faktų nuslėpimas pateikiant pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo arba 

paties bankroto proceso metu. Vilniaus apygardos teismas konstatavo V.M. nesąžiningumą, 

nurodydamas, jog pareiškėjas, būdamas darbingas, dirba tik keturias valandas per savaitę, 

jo pajamos per mėnesį siekia 50 Eur, o būtiniesiems poreikiams tenkinti prašoma suma – 

700 Eur, kas įrodo, jog asmuo slepia savo tikrąsias pajamas. Pareiškėjas taip pat nuslėpė 

faktą, jog 2011 metų teismo sprendimu pripažinta negaliojančia jo sudaryta dovanojimo 

sutartis, o šiuo metu jo atžvilgiu nagrinėjama civilinė byla dėl kito sandorio pripažinimo 

negaliojančiu. (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2015 m. nutartis 

civilinėje byloje Nr.2S-1235-392/2015). Šiuo atveju fizinis asmuo, pateikdamas pareiškimą 

teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, nuslėpė net keletą faktų, turinčių esminės įtakos bank-

roto bylos iškėlimui. Pareiškėjo nurodytas gaunamų pajamų ir išlaidų santykis yra visiškai 

neproporcingas ir neatitinkantis protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kas įrodo, jog kre-

ditorių reikalavimų patenkinimas nėra pagrindinis šio asmens tikslas. Iš pateiktos nutarties 

taip pat matyti, jog teismas, spręsdamas asmens sąžiningumo klausimą, turi įvertinti jo atž-

vilgiu kitų teismų priimtus sprendimus, kuriuose ir buvo konstatuotas pareiškėjo nesąžinin-

gumas.  

Panašios praktikos dėl informacijos slėpimo apie kitų teismų sprendimais konsta-

tuotą asmens nesąžiningumą laikosi ir kitas apeliacinės instancijos teismas. Šiaulių apygar-
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dos teismas panaikino pirmos instancijos teismo nutartį ir nurodė, jog D.L. nuslėpė infor-

maciją apie 2012 metais teismo priimtus sprendimus dėl nesąžiningo elgesio savo individu-

alios įmonės atžvilgiu ir negaliojančiais pripažintų dovanojimo ir pirkimo-pardavimo san-

dorių. Apeliacinės instancijos teismo teigimu, apylinkės teismas turėjo atsižvelgti į minėtuo-

sius teismų sprendimus, kuriuose ir buvo konstatuotas pareiškėjo nesąžiningumas siekiant 

mažinti mokumą ir išvengti atsakomybės prieš bankrutavusios individualios įmonės kredi-

torius. (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2015 m. nutartis civilinėje 

byloje Nr.2S-1066-856/2015). Atsižvelgiant į tai galima teigti, jog kitose bylose pareiškėjo 

atžvilgiu priimti sprendimai, susiję su jo paties nesąžiningu elgesiu, turi įtakos asmens sąži-

ningumo vertinimui fizinių asmenų bankroto bylose.  

Jonavos rajono apylinkės teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl bankroto bylos 

iškėlimo M.B. ir A.B. Teismas nurodė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismui, atsisakius 

pareiškėjams iškelti bankroto bylą dėl nemokumą sukėlusių nesąžiningų pareiškėjų veiksmų, 

šie pakeitė savo gyvenamąją vietą ir pateikė analogišką pareiškimą Jonavos rajono apylin-

kės teismui. Kauno apygardos teismas nutartį paliko nepakeistą ir konstatavo, jog nepasi-

keitė pareiškėjų nemokumą sukėlusios aplinkybės (A.B. nuteistas pagal BK 221 str. 1d), taip 

pat nurodė, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymo normos nedraudžia pakartotinai kreiptis 

su tuo pačiu reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu toks klausimas teismo jau buvo 

spręstas ir bankroto byla fiziniam asmeniui nebuvo iškelta, tačiau įstatymas draudžia teis-

mui priimti nagrinėti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių 

šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjos 2016 m. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-265-657/2016). Šiuo atveju, teis-

mui atsisakius iškelti bankroto bylą, asmenys kreipėsi į kitą teismą ir nuslėpė aplinkybę, jog 

jiems jau buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą konstatuojant nesąžiningumą. Taigi asmenys 

tikėjosi, jog kitame teisme nebus nustatyti jų nesąžiningumą įrodantys faktai ir priešingai 

nei anksčiau priimta nutartimi jiems bus iškelta fizinio asmens bankroto byla.  

Dėl teisingos informacijos įtakos bankroto bylos iškėlimui savo praktikoje yra nu-

rodęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris išaiškino, jog bankroto bylos iškėlimo sta-

dijoje pareiškėjas privalo pateikti įstatyme nurodytą informaciją, tačiau jos teisingumas gali 

būti vertinamas ne tik bankroto bylos iškėlimo stadijoje, bet ir jau iškėlus bankroto bylą.13 

Taigi sąžiningumo vertinimas per informacijos teisingumo prizmę yra aktualus visą fizinio 

asmens bankroto proceso laikotarpį.  

Taigi asmens sąžiningumo vertinimui įtakos turi ne tik konkretūs kreditorių teises 

pažeidžiantys ir jo mokumą mažinantys sandoriai ar veiksmai, tačiau ir jo paties elgesys 

siekiant nuslėpti bankroto bylos iškėlimui nenaudingas aplinkybes. Taigi neteisingos infor-

macijos pateikimo teismui faktas laikytinas pakankamu pagrindu, leidžiančiu abejoti asmens 

sąžiningumu.  

Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes galima teigti, jog asmens sąžiningumo 

vertinimas yra aktualus visame bankroto procese nuo pareiškimo pateikimo momento iki 

bankroto bylos nutraukimo ar pabaigos. Atsižvelgiant į Fizinių asmenų bankroto įstatyme 

įtvirtintų normų turinį pastebėtina, jog visais atvejais vertinant asmens sąžiningumą, labai 

                                                 
13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civili-

nėje byloje Nr. 3K-3-242-248/2015. 
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svarbu įvertinti teismui pateiktos informacijos duomenų objektyvų pagrįstumą. Būtent to-

kios informacijos teisingumas apima visas normas, kurių pagrindu gali būti konstatuotinas 

asmens nesąžiningumas. Pastebėtina, jog sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens sąžinin-

gumo, negali būti remiamasi vien tik prielaidomis, tačiau turi būti vadovaujamasi konkre-

čiais faktais.  

Kasacinėje jurisprudencijoje nurodoma, jog atsiradus pagrindui abejoti asmens sąži-

ningumu ir nesant pakankamai duomenų, leidžiančių konstatuoti minėtąjį faktą, teismas turi 

būti aktyvus ir pareikalauti papildomų įrodymų apie prievolių vykdymą ar kitas reikšmingas 

aplinkybes, kurių pagrindu galėtų būti padaryta pagrįsta išvada dėl asmens sąžiningumo (ne-

sąžiningumo).14 

Atsižvelgiant į šias nuostatas galima teigti, jog asmens sąžiningumo vertinime labai 

svarbus ir paties bylą narinėjančio teismo vaidmuo. Visgi esminis sąžiningumo vertinimo kri-

terijus – priežastinis ryšys tarp nemokumo ir vienos iš Fizinių asmenų bankroto įstatyme nu-

rodytų normų.  Net ir nuslėpus tam tikrą faktą arba nurodžius realybės neatitinkančias aplin-

kybes, fizinis asmuo laikytinas sąžiningu, jei tai nepadarė esminės įtakos jo nemokumui. 
 

Išvados 
 

1. Sąžiningumas yra vienas iš esminių fizinio asmens bankroto instituto elementų. 

Sąžiningumo reglamentavimas Fizinių asmenų bankroto įstatyme yra siauras, apsiribojantis 

bendro pobūdžio normomis, todėl neatskleistas sąžiningumo reikalavimo turinys sąlygoja 

būtinybę taikyti teismų praktikoje formuojamus sąžiningumo vertinimo kriterijus. 

2. Analizuojant teismų praktiką išsiaiškinta, jog vertinant asmens sąžiningumą turi 

būti atsižvelgiama į nemokumo kilimo priežastis, veiksmų atlikimo ar sandorių sudarymo 

laikotarpį, priežastinį ryšį tarp nemokumo ir nesąžiningumo, fizinio asmens pastangas ma-

žinti susidariusius įsipareigojimus ir pateiktos informacijos teisingumą.   
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Agnė Vyliaudaitė, Dalia Perkumienė 
 

Practical aspects of honesty in natural person‘s bankruptcy proceedings 
 

Summary 
 

Natural person’s Bankruptcy Law does not contain specific criteria which guide 

dishonesty of a natural person, therefore by the determination of honesty must be guided the 

practice of courts of the Republic of Lithuania. The practice of the Supreme Court of Lithu-

ania explains that honesty of a natural person is estimated in two ways: the first – the cause 

of insolvency of a natural person is a dishonest behavior, the second – a natural person ap-

plies honestly information for bankruptcy proceedings.15Analysis of the practice of the co-

urts of the Republic of Lithuania will reveal criteria of these aspects through honesty prism.  

Keywords: honesty, insolvency, a natural person’s bankruptcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. nutartis civili-

nėje byloje Nr. 3K-3-242-248/2015. 
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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 už-

pildytas ne mažiau kaip dviem trečdaliais puslapio. 
  

2. Reikalavimai straipsniui rengti kompiuteriu 
 

Šie reikalavimai parengti, laikantis Lietuvos mokslo tarybos kolegijos 2000 m. va-

sario 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 au-

torių 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 rašo-

mas 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 pavadi-

nimai ir pastabos po jų rašomi centruotai 11 pt šriftu lietuviškai ir santraukos kalba. Lente-

lėse 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 publi-

kavimo 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 publika-

vimo metus; naudojamos citatos rašomos su kabutėmis papildomai nurodant šaltinio, iš ku-

rio 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 pa-

vadinimo pirmą žodį. Pirmiausiai dėstomi bibliografiniai aprašai lotyniškais rašmenimis, po 

to kitais (pvz., kirilica). 

Keletas to paties autoriaus darbų surašomi chronologiškai. Kai vieno autoriaus lei-

diniai išleisti tais pačiais metais, rašoma taip: 2003a, 2003b ir t.t.  

Sąraše sutrumpinimai nenaudojami – čia pateikiamos visų šaltinio bendraautorių pa-

vardės ir visas pavadinimas. Visi įrašai sužymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami 

iš eilės. 
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