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AGROPERLITO IR VERMIKULITO ĮTAKA DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS SULAIKYMUI

Inga Adamonytė, Vilda Grybauskienė, Gitana Vyčienė
Aleksandro Stulginskio Universitetas
Keičiantis klimatui, pastebimai didėja ekstremalių temperatūrų ir drėgmės deficito grėsmė.
Stebėdami nepalankaus dirvožemio drėgmės režimo sukeliamas problemas, mokslinkai visame pasaulyje ieško įvairių sprendimo variantų, vienas iš tokių – įvairių dirvožemio priedų taikymas. Mineraliniai priedai, agroperlitas ir vermikulitas, tiesiogiai veikia paviršinio vandens infiltracijos normas,
dirvos struktūrą, tankumą, dirvožemio granuliometrinę sudėtį, dirvožemio struktūros stabilumą. Dirvožemio drėgmės dinamika variantuose su biologiniais priedais auginant svogūnus White Paris
(2016 m. birželio–rugsėjo mėn.) reikšmingai nesiskiria tarp bandymo lauko variantų su taikytomis
skirtingom biologinių priedų įterpimo normomis, tarp variantų vyrauja 0,5–1 proc. skirtumas. Nustatyta, kad vidutiniškai didžiausios svogūnų galvos užaugo tame laukelyje, ant kurio buvo paskleistas
1 cm (4 proc.) vermikulito sluoksnis. Kontroliniuose laukeliuose užaugintų svogūnų galvos vidutiniškai svėrė 28 proc. mažiau nei su 1 cm vermikulito priedu.
Raktažodžiai: dirvožemio drėgmė, biologiniai priedai.

Įvadas
Keičiantis klimatui, pastebimai didėja ekstremalių temperatūrų ir drėgmės deficito
grėsmė. Pagal HadCM3-A1B klimato kaitos scenarijų ateityje numatyta nemenkas dirvos
drėgmės sumažėjimas gegužės–rugpjūčio mėnesiais visoje Lietuvoje (Stonevičius ir kt.,
2008). Prognozuojama, kad dirvožemio drėgmė 2001–2030 m. sumažės 15–18 proc. lyginant su 1971–2000 m. laikotarpiu, labiausiai išdžius ant lengvų dirvodarinių uolienų (smėlių
ir priesmėlių) susiformavęs dirvožemio paviršinis sluoksnis. Manoma, kad XXI a. II pusėje
200 mm storio dirvožemio sluoksnis jau aktyvios vegetacijos laikotarpio pradžioje pasižymės gerokai mažesniu nei dabar drėgmės kiekiu (Stonevičius ir kt., 2008).
Stebėdami nepalankaus dirvožemio drėgmės režimo sukeliamas problemas, mokslinkai visame pasaulyje ieško įvairių sprendimo variantų, vienas iš tokių – įvairių dirvožemio
priedų taikymas.
Literatūroje teigiama, kad mineraliniai priedai, agroperlitas ir vermikulitas, tiesiogiai veikia paviršinio vandens infiltracijos normas, dirvos struktūrą, tankumą, dirvožemio
granuliometrinę sudėtį, dirvožemio struktūros stabilumą. Autoriai Helalia ir Letey (1989)
patvirtino autorių Teyel ir Ei-Hady (1981) taip pat Orikiriza et al. (2013) nustatytą garavimo
mažėjimo tendenciją, jei dirvožemyje yra įterpiami priedai. Hattendorf (2012) nustatė, kad
molingoje dirvoje mineraliniai dirvožemio priedai pagerina infiltraciją ir sumažina tankį,
tuo pačiu sukurdami didesnes poras augalų šaknims augti. Šie priedai taip pat padeda sumažinti poras smėlingoje dirvoje, tokiu būdu padidindami pajėgumą sulaikyti drėgmę ir vandens prieinamumą augalams. Remiantis mokslinkų Sabahy ir kt. (2014) gautais tyrimo duomenimis, galima teigti, kad vermikulitas sulaiko 38,36 proc. daugiau vandens nei perlitas,
tačiau pastarasis yra poringesnis ir ženkliai mažesnio tankio nei vermikulitas.
Straipsnyje pristatoma tiesioginio eksperimento metu nustatya mineralinių priedų
įtaka drėgmės pokyčiui ir augalų augimo intensyvumo rezultatai.
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Tyrimo objektas ir metodika
Siekiant išsiaiškinti priedų įtaką drėgmės kiekiui ir jo pokytį dirvožemyje žemės
ūkio kultūros (baltagūžiai gūžiniai kopūstai Brassica oleracea ir valgomieji svogūnai Allium
cepa (White Paris)) buvo augintos 2015 m. ir 2016 m. vasarą Aleksandro Stulginskio universiteto tyrimų lauke. Bandymų lauko schema (10 laukelių po 2,5 x 2,5 m) pateikta 1 pav.
Bandymų lauko dirvožemis yra karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis, pagal mechaninę sudėtį – lengvas priemolis ant sunkaus priemolio. Dirvožemio drėgmę sulaikančių
priedų efektyvumas buvo tirtas ant dirvožemio paviršiaus paskleidžiant skirtingo storio
(1 cm arba 4 proc., 2 cm arba 8 proc., 4 cm arba 16 proc.) perlito arba vermikulito sluoksnį.
Tuose bandymų laukeliuose, kur drėgmę sulaikančių priedų buvo paskleista storiausiai, t. y.
po 4 cm, plotas buvo dvigubai didesnis (1–2 ir 4–5 laukeliai). Perlitu padengti bandymų
laukeliai nuo vermikulitu padengtų laukelių buvo atskirti dvigubu kontrolės laukeliu (3–8
laukeliai), kur dirvožemio drėgmę sulaikantys priedai nebuvo naudoti. Dirvožemio mėginiai
imti pasluoksniui kas 10 cm iki 50 cm gylio. Iš skirtingo dirvožemio sluoksnio paimtas mėginys nuo apatinės grąžto dalies buvo beriamas į biukselius po 50–60 g.

1 pav. Lauko bandymų schema
Fig. 1. Field testing scheme
Biukseliai sandariai uždaromi ir prieš džiovinimą pasveriami elektroninėmis svarstyklėmis, po to biukseliai atidaromi ir parą džiovinami termostate prie 105 °C iki orasausės
masės, tada pasveriami. Dirvožemio tyrimai atlikti ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto laboratorijoje.
Vėlyvųjų baltagūžių gūžinių kopūstų daigai buvo įsodinti liepos pirmąjį dešim-tadienį 2015 m., atstumai tarp eilių ‒ 0–70 cm, o tarp daigų ‒ 40–60 cm. Kopūstai nuimti
rugsėjo trečiąjį dešimtadienį. 2016 m. svogūnų svogūnėliai buvo pasodinti gegužės 8 d.
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Vegetacijos laikotarpio pradžioje 2015 m. dirvos drėgmė buvo 22 proc. visuose bandymo lauko variantuose. Pasodinti kopūstai 5 dienas buvo drėkinti kasdien: drėkinimo
norma 10 m3·ha-1. Atlikus drėkinimą, skirtą sodinukų prigijimui ir vyraujant vidutinei
19,4 °C temperatūrai, daigai prigijo 99 proc. Liepos mėnesio antrą dekadą iškrito 39,9 mm
kritulių, vidutiniškai po 13 mm per tris dienas. Toks kritulių pasiskirstymas lėmė gerą daigų
prigijimą ir augimą. Kopūstų augimui buvo tinkamos ir vidutinės oro temperatūros, jos kito
nuo 19,4 °C pirmą dekadą iki 17 °C trečią dekadą. Pirma dekada pasižymėjo karštomis dienomis, net 7 dienas buvo fiksuotos didesnės nei 25 °C temperatūros, o 3 dienas buvo fiksuota
8
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Kontrolė

2 pav. Dirvožemio drėgmės, nustatytos svoriniu termostatiniu būdu, pokyčio dinamika (bandymų laukuose auginti Brassica oleracea kopūstai) 2015 07–2015 09
Fig. 2. The dynamics of soil moisture changes determined by weighted thermostatic
method (in experimental fields were growing cabbage Brassica oleracea)
07-09 2015
Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 20,2 °C, mėnesio pradžioje oro
temperatūra pakilo iki 25–29 °C, žemiausia oro temperatūra fiksuota ‒ 6,2 °C. Per mėnesį
iškrito 6,9 mm kritulių, todėl eksperimentiniuose laukeliuose drėgmės atsargos buvo papildomos liejimu. Užfiksuoti ženklaus drėgmės pokyčio tarp drėkinamų variantų su skirtingais priedais nepavyko. Nustatyta, kad nepapildžius drėgmės atsargų kontroliniame variante, dirvožemio drėgmės riba nukrito žemiau 16 proc. ir tokia išsilaikė visą rugpjūčio mėnesį. Lyginant
drėkinamą variantą su kontroliniu užfiksuotas iki 5 proc. dirvožemio drėgmės skirtumas.
Analogiškai sausas, tik vėsesnis, buvo rugsėjis, tuomet vidutinė paros temperatūra
buvo 12,2 °C ir iškrito 34 mm kritulių, vidutiniškai po 11 mm per dekadą. Žemiausia fiksuota
oro temperatūra buvo ‒ 1–5 °C. Mažas drėgmės kiekis ir vėsios temperatūros nelėmė
kopūstų augimo, gūžės buvo susiformavusios, nors ir labai silpnos.
Kitas vertintas veiksnys ‒ daigų prigijimas tyrimo laukeliuose. Sodinukai buvo išpikiuoti ir praėjus mėnesiui buvo nustatyta, kad variantuose su biologiniais priedais prigijo
89 proc. sodinukų, tuo tarpu kontroliniame variante prigijo tik 65 proc. sodinukų. Tokį žemą
prigijimo rodiklį galėjo lemti labai vėlyvas sodinukų įsodinimas ir labai aukštos paros temperatūros pirmas 10 augimo dienų.
2016 m. vegetacijos laikotarpio pradžioje dirvos drėgmė buvo 19 proc. visuose bandymo lauko laukeliuose (variantuose). Gegužės mėnuo pasižymėjo netolygiu kritulių pasiskirstymu, antrą dekadą iškrito 31,3 mm, o trečią dekadą – tik 0,4 mm. Antrą dekadą išgaravimą nuo dirvos paviršiaus lėtino žema vidutinė temperatūra (12,6 oC). Esant optimalioms
drėgmės sąlygoms ir palankioms oro temperatūroms dirvožemio drėgmės dinamika variantuose skyrėsi labai nedaug – tik 1 proc. (3 pav.).
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3 pav. Dirvožemio drėgmės, nustatytos svoriniu termostatiniu būdu, pokyčio dinamika (bandymų laukuose auginti svogūnai White Paris) 2016 05–2016 09
Fig. 3. The dynamics of soil moisture changes determined by weighted thermostatic
method (in experimental fields were growing onions White Paris) 05-09 2016
Birželio mėnesį antrą dekadą iškrito 58,5 mm kritulių ir vidutiniškai po 13 mm per
pirmą ir trečią dekadas. Toks kritulių pasiskirstymas lėmė puikų svogūnų augimą. Svogūnų
augimui buvo tinkamos ir vidutinės oro temperatūros, jos kito nuo 16 °C pirmą dekadą iki
20,3 °C trečią dekadą. Trečią dekadą buvo karštų dienų, net 9 dienas buvo fiksuojamos didesnės nei 23 °C temperatūros. Šiuo laikotarpiu dirvožemio drėgmės pokytis variantuose
nesiskyrė daugiau nei 1,5 proc.
Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 16,7–20 °C, mėnesio pradžioje oro
temperatūra daug kur pakilo iki 25–29 °C, žemiausia oro temperatūra fiksuota 9,2 °C. Liepos
mėnesį iškrito 163 mm kritulių, todėl eksperimentiniuose laukeliuose užfiksuoti ženklaus
drėgmės pokyčio tarp variantų nepavyko.
Analogiškai drėgnas, tik šiltesnis, buvo rugpjūtis, tuomet vidutinė paros temperatūra
buvo 22,2 oC ir iškrito 114,9 mm kritulių. Didelis drėgmės kiekis užtikrino sėkmingą
svogūnų augimą, susiformavo galvos.
Rugsėjo mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 12,6–16,1 °C, žemiausia fiksuota
oro temperatūra buvo 1–5 °C. Rugsėjo mėnesį kritulių iškrito – 48 mm. Sumažėjus vidutinėms paros oro temperatūroms, nepavyko fiksuoti ženklaus dirvožemio drėgmės pokyčio
variantuose. Dirvožemio drėgmė šiuo laikotarpiu nenukrito žemiau 20 proc.
Apibendrinus 2015 ir 2016 m. atliktus tyrimus nustatyta, kad dirvožemio drėgmės
dinamika variantuose su biologiniais priedais nesiskiria tarp skirtingų priedo normų, tarp
variantų fiksuotas tik 0,5–1 proc. skirtumas. Naudojant tikslius drėgmės matavimo prietaisus
ir matuojant dirvos drėgmę kasdien būtų galima tiksliau įvertinti kiekvieno biologinio priedo
galimybę sulaikyti drėgmę savyje ir dirvos paviršiuje.
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2016 metai buvo išskirtinai drėgni, o temperatūra – artima vidutinei daugiametei
temperatūrai, todėl nepavyko užfiksuoti ženklių skirtumų drėgmės sulaikymui taikant skirtingas priedų įterpimo normas. Net ir tuose bandymo laukeliuose, kur dirvožemio priedai
nebuvo naudoti, drėgmės augalams pakako. Šie dirvožemio priedai pagerino dirvos aeraciją,
todėl šaknų ląsteles pasiekė daugiau deguonies. Be to, vermikulitas gali sugerti vandens nuo
3 iki 4 kartų daugiau savo tūrio, o perlitas – nuo 2 iki 4 kartų (Hoffman, Austin, 2006). Tokiu
būdu dirvožemis buvo nusausintas ir vandens perteklius šaknų zonoje augalams padarė mažiau žalos.
Siekiant įvertinti dirvožemio drėgmę sulaikančių priedų efektyvumą augintų daržovių augimo intensyvumui iš kiekvieno bandymo laukelio atsitiktine tvarka buvo atrinkta ir
išrauta po 10 augalų. Pašalinus nudžiūvusius laiškus bei nuvalius žemių likučius, svogūnų
galvos buvo iš karto pasvertos. Nustatyta, kad vidutiniškai didžiausios svogūnų galvos užaugo tame laukelyje, ant kurio buvo paskleistas 1 cm (4 proc.) vermikulito sluoksnis –
97,1 ± 30,5 g, kontroliniuose laukeliuose užaugintų svogūnų galvos vidutiniškai svėrė
69,9 ± 15,3 g, t. y. 28 proc. mažiau nei su 1 cm vermikulito priedu (4 pav.).

4 pav. Svogūnų galvų, užaugintų naudojant skirtingus drėgmę sulaikančius priedus,
vidutiniai svoriai ± standartiniai nuokrypiai
Fig. 4. Average weights and standard deviations of onion heads grown using
different moisture-retaining additives
Vis dėlto svėrimo rezultatus apdorojus statistiškai, patikimai reikšmingų skirtumų
tarp eksperimente naudotų skirtingų vermikulito ir perlito sluoksnių nebuvo nustatyta, todėl
daryta prielaida, kad storesnis drėgmę sulaikančio priedo sluoksnis nulemia didesnį derlių,
nepasitvirtino. Šį rezultatą iš esmės lėmė gausus kritulių kiekis, kai auginamiems augalams
visą vegetacijos sezoną drėgmės netrūko.
Net ir pats ploniausias šiame eksperimente naudoto drėgmę sulaikančio priedo
sluoksnis turėjo teigiamos įtakos svogūnų augimui. Daroma išvada, kad netgi įterpus eksperimente naudotą mažiausią priedo dalį, svogūnų White Paris augimui jis buvo efektyvus.
Pagal 4 pav. pateiktas standartinio nuokrypio reikšmes nustatyta, kad naudojant 1 cm arba
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4 cm agroperlito sluoksnius, svogūnų galvos buvo vienodesnės, tai reiškia, kad labai didelių
arba labai mažų svogūnų galvų buvo mažiau nei kituose laukeliuose.
Atskirai išanalizuoti 6-ojo lauko tyrimų rezultatai, kur ant dirvožemio paviršiaus
buvo paskleistas 2 cm storio agroperlito sluoksnis. Šiame laukelyje užaugusių svogūnų galvos svėrė mažiau nei iš kontrolinio laukelio gautų svogūnų – tik 55,2 ± 14,5 g. Nedidelė
standartinio nuokrypio reikšmė patvirtina, kad visos iš šio laukelio išrautos svogūnų galvos
buvo nedidelės. Ankstesniais metais (2015) tuose pačiuose laukeliuose buvo auginti gūžiniai
kopūstai (Brassica oleracea var. capitata) ir mažiausias derlius taip pat buvo gautas būtent
iš 6 laukelio. Nors tikslios priežastys nėra aiškios, bet galima daryti prielaidą, kad šiame
laukelyje labiausiai pasireiškė pakraščio efektas, todėl duomenys iš šio laukelio nėra įtraukti
į tolimesnius skaičiavimus ir analizę.
Tendencijos, kad didesnis drėgmę sulaikančių priedų kiekis lemia didesnį svogūnų
derlių, nenustatyta, atvirkščiai – tam, kad užaugtų didesnės svogūnų galvos, užtenka ir nedidelio (1 cm) storio priedo kiekio. Didžiausios vidutinės svogūnų galvos pagal svorį buvo
9 laukelyje, kur buvo 1 cm vermikulito sluoksnis: vidutinis svogūnų galvų svoris – 27,2 g
arba 28 proc. didesnis nei kontrolė. Mažiausios vidutinės svogūnų galvos pagal svorį buvo
4 ir 5 laukeliuose, kur buvo 4 cm agroperlito sluoksnis: vidutinis svogūnų galvų svoris –
13,1 g arba 15,7 proc. didesnis nei kontrolė, todėl žemės ūkio laukuose rekomenduojama
1 proc. grunto tūrio priedo norma.
Vidutiniškai naudojant drėgmę sulaikančius priedus vidutinis svogūnų galvų svoris
už kontrolę buvo didesnis 22,6 g arba 24,4 proc. naudojant vermikulitą ir 17,3 g arba
19,8 proc. naudojant agroperlitą.
Lauko bandymo metu tirti drėgmę dirvožemyje sulaikantys mineraliniai priedai turėjo teigiamos įtakos svogūnų ir kopūstų augimui. Tuose laukeliuose, kur vermikulitas arba
agroperlitas nebuvo naudoti, užaugintų svogūnų ir kopūstų galvos buvo nuo 16 iki 28 proc.
mažesnės. Taip pat pastebėta tendencija, kad didesnis dirvožemio priedo kiekis nenulemia
didesnio derliaus.
Išvados
1. Dirvožemio drėgmės dinamika variantuose su biologiniais priedais auginant
svogūnus White Paris (2016 m. birželio-rugsėjo mėn.) reikšmingai nesiskiria tarp bandymo
lauko variantų su taikytomis skirtingom biologinių priedų įterpimo normomis, tarp variantų
vyrauja 0,5-1 proc. skirtumas. Nustatyta, kad vidutiniškai didžiausios svogūnų galvos
užaugo tame laukelyje, ant kurio buvo paskleistas 1 cm (4 proc.) vermikulito sluoksnis –
97,1 ± 30,5 g. Kontroliniuose laukeliuose užaugintų svogūnų galvos vidutiniškai svėrė 69,9±
15,3 g, t. y. 28 proc. mažiau nei su 1 cm vermikulito priedu. Vidutiniškai naudojant drėgmę
sulaikančius priedus vidutinis svogūnų galvų svoris už kontrolę buvo didesnis 22,6 g arba
24,4 proc. naudojant vermikulitą ir 17,3 g arba 19,8 proc. naudojant agroperlitą. Naudojant
1 cm arba 4 cm agroperlito sluoksnius svogūnų galvos buvo vienodesnės. Tuose laukeliuose,
kur vermikulitas arba agroperlitas nebuvo naudoti, užaugintų svogūnų galvos buvo nuo 16
iki 28 proc. mažesnės.
2. Auginant baltagūžius kopūstus Brassica oleracea (liepos–rugsėjo mėn.) nustatyta, kad taikant liejimą ir įterpiant biologinius priedus, drėgmės skirtumas bandymo variantuose yra nežymus – vidutiniškai 0,5–1 proc. Naudojant tikslius drėgmės matavimo prietaisus ir matuojant dirvos drėgmę kasdien būtų galima tiksliau įvertinti kiekvieno biologinio
priedo galimybę sulaikyti drėgmę savyje ir dirvos paviršiuje. Šis tyrimo etapas įrodė, jog
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taikant biologinius priedus ir drėkinimą, galima palaikyti dirvos drėgmę optimaliose ribose
ir išauginti gerą derlių.
3. Įvertinus kopūstų daigų prigijimą nustatyta, kad tyrimo laukeliuose su biologiniais priedais prigijo 89 proc. daigų, tuo tarpu kontroliniame variante prigijo tik 65 proc.
daigų. Tokį žemą prigijimo rodiklį kontroliniame variante papildomai greta priedo nebuvimo galėjo lemti ir labai vėlyvas sodinukų įsodinimas ir labai aukštos paros temperatūros
pirmas 10 augimo dienų. Atmetus šias hipotezes nustatyta, kad nežiūrint į priedo įterpimo
normą jo naudojimas padidino kopūstų prigijimą 24 proc.
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Inga Adamonyte, Vilda Grybauskiene, Gitana Vyciene
Adaptability of agroperlite and vermiculite for soil moisture retention
Summary
In the changing climate, the threat of extreme temperatures and moisture deficit is
noticeably rising. Observing the problems caused by unfavourable soil moisture regime,
scientists around the world are looking for a variety of solutions, one of which is the use of
various soil additives. Mineral additives – agroperlite and vermiculite directly affect surface
water infiltration rates, soil texture, density, soil granulometric composition, and soil structural stability. The dynamics of soil moisture in variants with biological additives in growing
onions White Paris (June-September 2016) does not significantly differ between the field
variants of the experiment with the different application rates of biological additives.
Between variants is the difference of 0.5-1 percent, it was found out that on average the
largest onion heads grew up in the field on which the 1 cm (4%) vermiculite layer was spread.
Onion heads in the control fields on average weighed less than 28% in comparison with the
ones from the fields with 1 cm vermiculite additive.
Keywords: soil moisture, mineral additives.
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Lietuvoje apleistų pastatų atsiradimą lemia pasikeitusi šalies ekonominė, socialinė, politinė
padėtis, turto padalijimai, atsiradę bendrasavininkai ir pan. Tai opi problema visame pasaulyje. Lietuvoje už apleistus pastatus yra atsakingos savivaldybės.
Dalis apleistų pastatų yra tiek vizualinės, tiek gamtinės taršos objektai, mažinantys rekreacinį vietovės patrauklumą, užimantys daug vietos, keliantys grėsmę vietinių gyventojų ar turistų saugumui. Šalyje dėmesys į apleistus pastatus atkreiptas 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai tokių privatizuotų pastatų skaičius buvo ženkliai padidėjęs ir pačios savivaldos, regioninės institucijos buvo nepajėgios su jais susitvarkyti.
Sprendžiant apleistų pastatų problemą jų likvidavimas nėra pagrindinė išeitis, todėl yra rengiami pertvarkymo projektai. Įvertinus pastato techninę būklę, turi būti atsižvelgiama į jo atkūrimo
kaštus: jeigu pastatas yra geros būklės – pritaikyti pagal paskirtį arba ją pakeisti (taip būtų išvengiama
galimų atliekų ar išlaidų, o atkuriant – padaugėtų įplaukų į savivaldybių biudžetus), o jei pastatas
avarinės būklės ar neatitinka savininko poreikių – turėtų būti griaunamas, kadangi rekonstrukcija neatsipirktų.
Rengiant straipsnį atlikta 12 apleistų pastatų analizė ir įvertinta jų būklė 2013–2016 metų
laikotarpiu.
Raktažodžiai: apleisti pastatai, bešeimininkis pastatas, gamybinė veikla, poveikis aplinkai.

Įvadas
Žmogaus gyvenamąją vietą lemia daug veiksnių bei jėgų, kurios gali netiesiogiai
prisidėti prie nekilnojamojo turto vertės ar gyvenimo kokybės. Nekilnojamojo turto savininkas, atsižvelgdamas į savo poreikius bei galimybes, vykdo veiklą, atitinkančią pastato paskirtį, tačiau, jeigu turtas yra veikiamas neigiamų veiksnių ar jėgų savybių, o veikla nebevykdoma, jis, dėl kritusios vertės ar mažos paklausos dažniausiai yra apleidžiamas (Aleknavičius, 2008).
Straipsnio tikslas – išanalizuoti Marijampolės miesto apleistų pastatų kaitą 2013–
2016 metų laikotarpiu.
Nekilnojamasis turtas gali būti gyvenamosios bei negyvenamosios paskirties. Gyvenamasis turtas pasižymi savybe pritraukti ir patenkinti socialines reikmes. Norint apibrėžti
nekilnojamąjį turtą kaip prekę reikia sujungti fizinį ir teisinį nekilnojamojo turto apibrėžimus. Fizinis nekilnojamojo turto apibrėžimas nustato fizines objekto ribas, apskaičiuoja
plotą ir nurodo vietovės santykį su kitomis turto rūšimis. Teisinis apibūdinimas identifikuoja
turimas teises ir nagrinėja vieno subjekto nuosavybės perdavimą kitam subjektui. Paprastai,
keičiantis nekilnojamojo turto savininkui, pats nekilnojamasis turtas ar vietovė, kurioje jis
yra, nesikeičia (Marčinskas, 2004).
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, sovietmečiu sėkmingai funkcionavę militaristinės, komercinės ar gyvenamosios paskirties pastatai prarado paklausą bei darbo jėgą.
Daugelį šių pastatų privatizavo juridiniai ar fiziniai asmenys, tačiau dėl prastos techninės
būklės, lėšų trūkumo ir kitų priežasčių juose nebetęsta ir sustabdyta veikla. Militaristinės
paskirties pastatai apleidžiami dėl mažesnių kariuomenės vienetų, valstybinių lėšų stygiaus.
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Komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatai apleidžiami dėl didelių sąnaudų jiems išlaikyti, kadangi sovietmečiu buvo populiaru statyti griozdiškus, ekonomiškai nenaudingus pastatus (Apleistų..., 2008).
Didžioji dalis apleistų pastatų yra tiek vizualinės, tiek gamtinės taršos objektai, mažinantys rekreacinį vietovės patrauklumą, užimantys daug vietos, keliantys grėsmę vietinių
gyventojų ar turistų saugumui (Vakarų..., 2010), sudarantys socialinę įtampą ar lemiantys
kitus materialinius nuostolius. Pasak J. Antuchevičienės (2005), sprendžiant, ką su šiais pastatais daryti, reikia atsižvelgti į socialinę, gamtinę ir ekonominę naudą.
Atkurtoje Lietuvoje pradėta supirkinėti metalą (sovietmečiu tai nebuvo daroma), tad
išaugo ir metalo vagysčių skaičius: nelegaliai ardomos įvairios apleistų pastatų gelžbetoninės konstrukcijos, siekiant pasisavinti kuo daugiau metalo – taip pastatai tampa nesaugūs
eksploatuoti ar būti renovuojami, nes labiau apsimoka juos nugriauti negu skirti lėšas ekspertizei. Dažnai pasitaiko, kad po sovietmečio apleisti objektai net nėra įregistruoti registre,
tuomet lengviausias sprendimas – juos nugriauti (Karsokaitė, 2015).
Dažniausiai apleistų pastatų teritorijose yra daugybė buitinių bei statybinių atliekų.
Tokie pastatai yra ne tik pavojingi savo nestabilia konstrukcija, bet ir tuo, ką gali rasti ten
užklydę vaikai ar jaunimas. Užsienio praktikoje dažniau susiduriama su rimtesnėmis problemomis, kaip: narkotikų gamyba bei prekyba apleistuose pastatuose, padeginėjimais, gaujų
veikla, prostitucija, rengiamais vakarėliais, kenksmingų medžiagų atsikratymu (Shane,
2010). Į žmogiškuosius ir socialinius aspektus kreipiama mažiau dėmesio negu į ekonominius. Kaip teigia Kohler (1999), statinių įtaka aplinkai turi būti vertinama atsižvelgiant tiek
į valstybės, tiek į visuomenės gerovę.
Apleistus pastatus neužtenka vien nugriauti – reikia atsižvelgti ir į medžiagas, iš
kurių jie pastatyti. Pavyzdžiui, dauguma sovietmečiu statytų pastatų yra su asbesto danga,
naudota stogui ar konstrukcijoms, nes ši medžiaga yra atspari ugniai, rūgštims, gerai sulaiko
šilumą, garsą ir yra nelaidi elektrai. Kol ji nejudinama – ji nekenksminga, tačiau asbesto
gaminius laužant bei ardant aplinkoje išplinta akimis nematomos dulkės. Europoje kasmet
užfiksuojama apie 20 000 mirčių, sukeltų asbesto poveikio (Juozokaitė, 2011). Taip pat svarbus aspektas po apleistų pastatų likvidavimo – ką daryti su likusiomis medžiagomis. Kai
kurias medžiagas galima perdirbti vietoje – jas sumalti ir naudoti kelių dangai arba išvežti į
tam skirtas atliekų aikšteles (Karsokaitė, 2015), tačiau šios paslaugos dažniausiai būna mokamos atsižvelgiant į atliekų rūšį bei masę.
Siekdami sumažinti apleistų pastatų skaičių, savivaldybių administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriai kreipiasi į turto fizinius ar juridinius savininkus, reikalaudami susitvarkyti turimą turtą, antraip bus keliami turto
mokesčiai, o blogiausiu atveju – teismo sprendimu perduodama savivaldybės ar valstybės
institucijos nuosavybėn (Atkocevičienė ir kt., 2013), kuri sutvarko pastatus, naudodamasi
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Kai kurie gyventojai sutinka su savivaldybių
reikalavimais sutvarkyti savo nuosavybę arba mokėti padidintą mokestį, jeigu neišgali atlikti
renovacijos ar visiškai nugriauti. Pripažinusi pastatus nenaudojamais, apleistais ar neprižiūrimais, savivaldybė skiria padidintą turto mokesčio tarifą procentais, nekilnojamojo turto
mokestinės vertės – 3 proc. Marijampolės savivaldybėje. Juridiniams asmenims yra taikomas didesnis tarifas, kadangi jų pajamos skiriasi nuo fizinių asmenų gaunamų pajamų (Lietuvos..., 2005). Tačiau susiduriama dar su kitomis problemomis: daugelio sklypų savininkai
yra emigravę, todėl neįmanoma su jais susisiekti, taip pat susiduriama su asocialių savininkų
visišku abejingumu (Karsokaitė, 2015). Savivaldybė stengiasi tik kraštutiniais atvejais perimti apleistus pastatus, kadangi perėmusi jų nuosavybę, turi pati juos sutvarkyti, o lėšų tam
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neužtenka, tad atsakomybė už nelaimingus atsitikimus, nesutvarkymą laiku pereina savivaldybei.
Intensyviai augančių miestų geros būklės apleistuose pastatuose galima būtų įrengti
turizmui, kultūros plėtrai ar kitai veiklai skirtas patalpas ar sandėlius (Atkocevičienė ir kt.,
2013). Taip pat valstybei priklausančiuose apleistuose pastatuose, juos paruošus tinkamais
gyventi, būtų galima apgyvendinti socialiai remtinas šeimas, kadangi tokios šeimos dažniausiai gyvena prastoje, nesaugioje ir nekomfortiškoje aplinkoje. Suteiktas būstas pagerintų sąlygas augti vaikams, o tėvams – puoselėti aplinką.
Apleistų pastatų rodiklius iš esmės būtų galima sumažinti, griežčiau reguliuojant
miestų urbanizaciją, kadangi dažniausiai, pasikeitus šalies ekonominiams ar kitiems veiksniams, pritrūkstama lėšų esamų pastatų renovacijai ar naujų statyboms (Gasilionis ir kt.,
2006). Pavyzdžiui, Vokietijoje 1998 m. buvo parengta programa, atgaivinanti senus pramonės objektus atsižvelgiant į gyventojų bei aplinkos saugumą, bet ir reguliuojanti pačią šalies
urbanizaciją sumažinant naujų pastatų statybas vietovėje: nuo 120 ha / dieną (1998 m.) iki
30 ha / dieną (2020 m.) – taip mažinant naujų pastatų pasiūlą, bet kartu ir didinant apleistų
pastatų paklausą rinkoje (LEG, 1998).
Tyrimų metodika
Analizuojant apleistų pastatų būklę Marijampolės mieste naudota mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizė, duomenų apibendrinimas ir sisteminimas.
Taikyti statistinių duomenų rinkimo, analizės bei palyginimo metodai. Statistinei
informacijai apdoroti ir sisteminti panaudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio vaizdavimo
metodai. Statistiniai duomenys gauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Registrų centro apskaitos, oficialios statistikos portalo.
Analizuojama 12 apleistų pastatų Marijampolės mieste. Pastatų analizė atlikta turint
2013 m. informaciją, ją aprašant bei lyginant su 2016 m. esama vizualine situacija. Taip pat
buvo naudotasi Lietuvos erdvinės informacijos portalo teikiamomis paslaugomis (žemėlapiais, duomenų rinkiniais ir pan.) analizuojant apleistų pastatų situacijas.
Straipsnyje analizuojamas Marijampolės miestas. Šis apskrities centras yra Lietuvos
pietvakariuose, kuriame gyvena apie 39 tūkst. gyventojų. Miesto plotą sudaro – 24,11 km2.
Savivaldybės gyventojų tankis 2015 m. pradžioje buvo 76,9 žm./1 km2 (Oficialios..., 2015).
Rezultatai
2015 m. bendrą Lietuvos nebaigtų ir nepripažintų tinkamais naudoti pastatų skaičių
sudarė 58 498 objektai (1 pav.). Daugiausiai šių pastatų yra Vilniaus (16 303), Kauno
(11 293) ir Klaipėdos (8 328) apskrityse. Mažiausiai apleistų pastatų yra Tauragės (1 153),
Alytaus (2355) ir Marijampolės (2789) apskrityse. Manytina, kad šiuos skaičius lemia tai,
jog Tauragės apskritis turi mažiausiai gyventojų, Alytaus – miškingiausia, o Marijampolės –
dėl išplėtoto žemės ūkio.
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1 pav. Nebaigti ir nepripažinti tinkamais naudoti pastatai Lietuvos apskrityse
2015 metais (Lietuvos..., 2016)
Fig. 1. Unfinished and unrecognized suitable for use buildings in the counties
of Lithuania in 2015 (Lietuvos..., 2016)
2013 m. Lietuvoje buvo per 57 tūkst. apleistų pastatų, iš kurių daugiausiai – gyvenamosios paskirties (32 tūkst.), o negyvenamųjų pastatų buvo šiek tiek mažiau
(25 tūkst.) (1 lentelė).
1 lentelė. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nebaigti ir nepripažinti tinkamais
naudoti statiniai 2013 m. (Lietuvos..., 2014)
Table 1. Unfinished and unrecognized suitable for use buildings registered
in the Real Estate Register in 2013 (Lietuvos..., 2014)
Inžinerinių Inžineri- Susisiekimo Kiti statiGyvena- NegyvenaPastatų
niai
statinių skai- niai tinklai komunikamieji mieji pasAdministraskaičius
čius, iš viso Engicijos
Other
pastatai
cinis vnt.
tatai
Number
Total number neering Communi- construcResiden- Non-resiAdministrative
of builof engine- networks cations
tions
unit
tial buil- dential
dings
ering structudings buildings
res
Lietuvoje
57 224 32 114 25 110
1331
49
186
1096
In Lithuania
Marijampolės
apskrityje
In the
2767
1385
1382
35
2
7
46
Marijampolė
County
Marijampolės
mieste
1299
720
579
14
2
3
9
In the city of
Marijampolė
APLEISTŲ PASTATŲ ANALIZĖ MARIJAMPOLĖS MIESTE
ANALYSIS OF ABANDONED BUILDINGS IN THE CITY OF MARIJAMPOLĖ

17

Marijampolės apskrityje per 2 tūkst. pastatų įregistruoti kaip nebaigti ir nepripažinti
tinkamais naudoti. Daugiausiai yra gyvenamosios (1385) ir negyvenamosios paskirties
(1382) pastatų. Marijampolės mieste išskirti galima gyvenamosios paskirties pastatus, kurių
buvo 720.
Palyginimui pateiksime trejų metų laikotarpiu įregistruotų kaip nebaigtų ir nepripažintų tinkamais naudoti pastatų kaitą (2 lentelė).
2 lentelė. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nebaigti ir nepripažinti tinkamais
naudoti statiniai 2016 m. (Lietuvos..., 2017)
Table 2. Unfinished and unrecognized suitable for use buildings registered
in the Real Estate Register in 2016 (Lietuvos..., 2017)
Inžinerinių Inžineri- Susisiekimo Kiti statiGyvena- NegyvenaPastatų
niai
statinių skai- niai tinklai komunikamieji mieji pasAdministraciskaičius
čius, iš viso Engineecijos
Other
nis vnt.
pastatai
tatai
Number
Communi- construcTotal number ring
Residen- Non-resiAdministrative
of builof engine- networks cations
tions
unit
tial buil- dential
dings
ering structudings buildings
res
Lietuvoje
58 870 33 619 25 251
1408
45
168
1195
In Lithuania
Marijampolės
apskrityje
In the
2763
1386
1377
65
1
5
59
Marijampolė
County
Marijampolės
mieste
1258
689
569
20
1
2
17
In the city of
Marijampolė
Lyginant 2013 ir 2016 m. įregistruotų kaip nebaigtų ir nepripažintų tinkamais naudoti statinių duomenis Lietuvoje matoma, kad bendras pastatų skaičius padidėjo 1646. Marijampolės apskrityje bendras pastatų skaičius keitėsi labai nežymiai (4). Marijampolės
mieste pastebimas gyvenamosios paskirties pastatų skaičiaus mažėjimas – 31 objektas. Manytina, kad šiame regione vyksta apleistų pastatų tvarkymo darbai.
Atlikus detalesnę apleistų pastatų būklės analizę Marijampolės mieste pastebima,
kad gausiausias apleistų pastatų išsidėstymas yra centre: net pusė tiriamųjų pastatų yra greta
judriausių miesto gatvių. Dalis jų yra pavieniai, išsidėstę įvairiose miesto vietose, tačiau yra
tokių, kurių net keletas toje pačioje gatvėje ar 50 metrų spinduliu vienas nuo kito. Tokį apleistų pastatų atsiradimą galima interpretuoti įvairiai: kai kurie centre esantys pastatai yra
kultūros paveldo vertybės, greičiausiai savininkams trūksta lėšų jiems renovuoti, o nugriauti
negalima, gal parduoti nenori, o jei ir sutinka, tai tik už nemažą pinigų sumą. Taip pat centre
esantys pastatai yra labai seni, statyti tarpukario laikotarpiu, tad nuosavybė į turtą pasikeitus
daug kartų ir įgijusi keletą savininkų. Valdant turtą keliems asmenims yra sunku kooperuotis
rekonstruoti, renovuoti ar kitaip eksploatuoti statinius. Tad apleistų pastatų situacijos yra
labai individualios, bet kartu turi panašių, jas siejančių problemų.
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Konkretus analizuojamas pastatas yra Basanavičiaus aikštėje, labai svarbioje miestui vietoje (2 pav.). Pastato būklė – apleistas, o paskirtis – kultūros, nes kadaise būta muziejaus. Savininkai yra du fiziniai asmenys. Šis pastatas yra senamiesčio ribose, prie pat labai
judrios Vilkaviškio gatvės, netoli kultūros centro bei didžiausio viešbučio Marijampolėje.
Tokio pastato tvarkymas yra būtinas norint gerinti centro bei paties miesto prezentacinę išvaizdą. 2016 m. visiškai nugriovus buvusį pirmąjį pastatą, buvo pastatytas didesnis, tačiau
senojo formą turintis statinys. Naujos statybos pastatas yra modernus, tačiau išlaikantis ir
senas raudonų plytų imitacijas. Pati aplinka tapo vizualiai gražesnė ir jaukesnė.

2 pav. Apleistas pastatas: a – 2013 m. (Marijampolės..., 2013); b – 2016 m.
Fig. 2. Abandoned building: a – in 2013. (Marijampolės..., 2013); b – in 2016.
Dar vienas apleistas pastatas (3 pav.) yra aktyvioje gyventojams zonoje, nes priešingoje gatvės pusėje yra Rygiškių Jono gimnazija, evangelikų liuteronų parapija, kino teatras,
netoli kultūros centras. Šio pastato paskirtis – mokslo, nes jis buvo naudojamas kaip moksleivių kūrybos centras. Šiuo metu pastato savininkas – UAB „Marijampolės švara“, o ankstesnė veikla nebevykdoma, pastatas apleistas. Šis pastatas yra įrašytas į Kultūros vertybių
registrą kaip Marijampolės realinės gimnazijos pastato dalis (Geoportal, 2016). Yra raštas
dėl apleisto nenaudojamo pastato. 2016 m. šio pastato būklė yra šiek tiek pablogėjusi, kadangi pastato apdaila toliau yra, o tai pavojinga pėstiesiems, einantiems šaligatviu.

a

b
3 pav. Apleistas pastatas: a – 2013 m. (Marijampolės..., 2013); b – 2016 m.
Fig. 3. Abandoned building: a – in 2013. (Marijampolės..., 2013); b – in 2016.

Per tejus metus situacija Marijampolėje išties pasikeitė: pusė iš 12 analizuojamųjų
pastatų buvo sutvarkyti ar bent pradėti jų tvarkymo darbai. Nedideliam miestui tai yra didelė
pažanga, gerinanti bendrą aplinkos vaizdą. Dauguma savininkų pakluso raginimui susitvarkyti turimą turtą, tačiau dalis sutiko mokėti padidintą mokesčio dalį ir palikti pastatus tokius,
kokie jie buvo. 3 lentelėje pateikiame apibendrintus atlikto tyrimo rezultatus.
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3 lentelė. Nagrinėjamų objektų charakteristika (sudaryta autorių)
Table 3. Characteristics of the objects under consideration (compiled by the authors)
Objekto charakteristika
2013 m.
Object characteristics
in 2013
1. Miesto centre.

Apleistas
In the city center.
Abandoned
2. Miesto centre. Nebaigtas statyti. Galimai
avarinės būklės
In the city center.
Unfinished. Possibility
of emergency condition.
3. Nuošali miesto dalis. Apleistas
Solitary part of the city.
Abandoned
4. Aktyvi gyvenamoji
zona. Pastatas įrašytas į
Kultūros vertybių registrą
Active living area. The
building is listed in the
Register of Cultural
Values
5. Reikalingas fasado
remontas
Facade repair is
required
6. Paslaugas teikiantis
objektas
Service providing
object
7. Didžiausias pastatas, prie judrios gatvės
The largest building,
near the busy street
8. Objektas prie parko
ir daugiabučių kvartalo

20

Pastato paskirtis
The destination of
the building
Kultūros. Buvęs
muziejus
Cultural. The former museum
Administracinė
Administrative

Gamybinė veikla
Production activity
Mokslo
Scientific

Savininkai
Owners

Pokytis 2016 m.
Change in 2016

Privatūs asmenys Statinys perstatytas
Private persons
paliekant senojo statinio formą.
The structure is rebuilt, leaving the old
form of the structure.
UAB
Pradėti tvarkymo
Private limited
darbai
liability comArrangement works
pany
started

Juridinis ir privatūs asmenys
Legal and private persons
UAB
Private limited
liability company

Bažnyčia
Church

Pastatas netvarkomas. Parduodamas
The building is not
managed. For sale
Netvarkomas. Pavojingas aplinkai ir
pėstiesiems.
Not managed. Dangerous for the environment and for pedestrians.
Statinys sutvarkytas.
The building is wellmaintained.

Negyvenamosios
paskirties
Non-residential
destination
Negyvenamosios
Non-residential
Buvo vykdyta kavinės veikla

Juridiniai asmenys
Legal persons

Statinys sutvarkytas
The building is wellmaintained.

UAB
Private limited
liability company
Juridiniai asmenys
Legal persons

Nėra jokių tvarkymo
perspektyvų.
No management
perspectives
Pastatas liko apleistas, tik teritorija sutvarkyta
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Objekto charakteristika
Pastato paskirtis
2013 m.
The destination of
Object characteristics
the building
in 2013
Object located near the Cafe activities
park and apartment
were carried out
block
9. Pastatas avarinės
būklės, saugojamoje
teritorijoje
Emergency building in
a protected area
10. Fiziškai pažeistas,
avarinės būklės
Physically damaged,
emergency condition

Savininkai
Owners

Naudotas sandėliavimo veiklai
Used for warehousing activities

Savininkas
Owner

Gyvenamosios
paskirties
Residential

Savininkas
Owner

11. Visiškai apleistas, Gamybinė
netvarkinga aplinka.
Industrial
Completely neglected,
disorderly
environment.

AB
Public limited
liability company

12. Pastatas yra prie Gyvenamoji
judrios gatvės, 10 m. Residential
nuo geležinkelio bėgių
The building is located
on a busy street, 10
meters from the railway
track

Savininkas ir
Marijampolės
savivaldybė
Owner and
Marijampolė
municipality

Pokytis 2016 m.
Change in 2016
The building has
been abandoned,
only the territory has
been arranged
Pastatas netvarkomas
The building is not
managed
Pradėtas tvarkyti
fasadas ir šiltinimo
darbai
The facade and the
insulation works
have been started
Pastatas ir aplinka
sutvarkyta. Patalpos
nuomojamos.
The building and the
environment are
arranged. Premises
are rented.
Pastatas nugriautas.
The building was
demolished.

Kaip matyti iš nagrinėtų 12 objektų vienas pastatas nugriautas, o 6 objektų ir aplinka,
ir pastato fasadas pradėti tvarkyti arba sutvarkyti.
2014 m. Marijampolėje buvo vykdomas „Malonny“ projektas, prisidedantis prie
Marijampolės viešųjų erdvių gerinimo. Užsienio menininkai sukūrė ir perkėlė savo piešinius
ant įvairių pastatų. Vienas tokių pastatų yra analizuojamas apleistas pastatas. Žymus Niujorko menininkas Ray Bartkus yra kilęs iš Lietuvos, jis buvo atsakingas už piešinį ant šio
namo (4 pav.). Tačiau nepraėjus nė metams, trupantis pastato fasadas buvo panaikintas, o su
juo – ir piešinys. Šis įvykęs simpoziumas yra puikus pavyzdys, kaip gali būti išoriškai sutvarkomi apleisti pastatai, nes viena iš aktualiausių tokių pastatų problemų – vizualinė tarša.
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4 pav. Ray Bartkus „Nežemiška simfonija“ (Simpoziumas..., 2014)
Fig. 4 Ray Bartkus „Inexpensive Symphony“ (Symposium..., 2014)
Iš apleistų pastatų būtų galima padaryti daugiau veiklos jaunimui, kadangi mieste
ganėtinai mažai vietų ir pasirinkimo, kur būtų galima vakarais susirinkti, o jauni žmonės
emigruoja ar išvažiuoja gyventi į didmiesčius dėl veiklos nebuvimo jų gimtajame mieste.
Tad reikėtų formalesnės, labiau prižiūrimos aplinkos jaunimo neformaliam užimtumui. Taip
pat ruošiamasi daryti fotografijų muziejų, kuriame būtų galima publikuoti žymių Marijampolės apskrities menininkų fotografijas. Nusipelniusių asmenų daug, fotografijų – irgi,
tik šiuo metu yra ieškoma tam tinkamų patalpų. Tokios koncepcijos pastatas turėtų būti
centre, tad labiausiai tiktų pirmasis, antrasis ar ketvirtasis analizuotas apleistas pastatas.
Išvados
1. 2016 m. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų, kaip nebaigtų ir nepripažintų
tinkamais naudoti statinių bendras skaičius padidėjo 1646 objektais lyginant su 2013 m. Marijampolės apskrityje šių pastatų skaičius keitėsi labai nežymiai (3). Marijampolės mieste
apleistų gyvenamosios paskirties objektų sumažėjo 31.
2. Per analizuojamąjį laikotarpį iš nagrinėjamų 12 objektų pusė apleistų pastatų
buvo sutvarkyti ar bent pradėti tvarkyti. 2016 m. yra pilnai sutvarkyti 6 buvę apleisti pastatai, 1 pastatas nugriautas. Kiti 5 apleisti pastatai nebuvo tvarkomi.
3. Miestas tapo vizualiai patrauklesnis, palankesnis turizmui, saugesnis patiems gyventojams. Rekonstruoti ar renovuoti pastatai teikia naujas galimybes verslo plėtrai. Kadangi
pusė apleistų pastatų yra miesto centre, todėl juos galima sėkmingai panaudoti plečiant
miesto kultūrinę, prekybinę ar kitaip turizmui palankią dalį.
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Andrius Kvietelaitis
Analysis of abandoned buildings in the city of Marijampolė
Summary
In Lithuania, the emergence of abandoned buildings is influenced by the change
in the country's economic, social and political situation, the division of property, the emergence of co-owners and so on. This is a significant problem throughout the world. Part of
the abandoned buildings are both visual and natural pollution objects, reducing the attractiveness of the recreational area, occupying a lot of space, posing a threat to local residents or
tourists safety.
After the analysis of the abandoned buildings in the city of Marijampolė it was noted
that the most densely abandoned buildings were found in the centre of the city: even half of
the analysed buildings are adjacent to the city's busiest streets. The analysis of 12 abandoned
buildings of the city was carried out. The analysis of buildings was performed having information of the year 2013, while describing and comparing it with a visual situation of the
year 2016.
Within three years, the situation in the city of Marijampolė really changed: half of
the buildings of the analysed 12 objects have been restored, or at least were started to handle.
For the year 2016, 6 buildings were fully restored and 1 building was demolished. Other 5
abandoned buildings have not been processed. This is a big progress for such a small city in
improving the overall environmental view.
Solving the problem of abandoned buildings, the liquidation of such buildings is not
the main solution of the problem, so, redevelopment projects are being prepared. After the
evaluation of the building’s technical condition, the following recovery costs must be taken
into account: if the building is in good condition – to adapt it to its purpose or to change it
(thus avoiding the potential waste numbers or costs, and while restoring them – the revenue
to municipal budgets would be multiplied). If the building is in emergency condition or does
not meet the owner's needs – it should be demolished because reconstruction will not pay
off.
Keywords: abandoned buildings, derelict buildings, production activity, environmental impact.
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KARPOTŲJŲ (BETULA PENDULA ROTH.) IR PLAUKUOTŲJŲ (B. PUBESCENS
EHRH.) BERŽŲ PAPLITIMĄ BERŽYNUOSE LEMIANTYS VEIKSNIAI
Vytautas Bareika
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Tyrimai atlikti Vidurio Lietuvos beržynuose (beržų dalis medyno rūšių sudėtyje - ne mažiau
kaip 8). Tyrimo objektai parinkti visų hidrotopų (N, L, U ir P) augavietėse. Medynų amžius – nuo 2
iki 87 m. Beržų rūšies identifikavimas atliktas 169 medynuose (iki 10 m. amžiaus, t.y. buvusiose
plyno kirtimo kirtavietėse – 57, o vyresniuose kaip 10 m. amžiaus medynuose – 112). Rūšies identifikavimui taikytas cheminis (nuosėdų) metodas, pagrįstas vidinės žievės reakcija su 2,4– dinitrofenilhidrazinu (Lundgren et al., 1995).
Svarbiausi veiksniai, lemiantys beržynų rūšinę sudėtį ir jų paplitimą, yra gruntinio vandens
slūgsojimo gylis, paklotės/durpės sluoksnio storis, žolių gausa ir sėklų šaltinis. Jaunų (2–5 m. amžiaus) beržynų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką turi gruntinio vandens gylis (r=0,941, p<0,001), paklotės/durpės sluoksnio storis (r=-0,922, p=0,001), taip pat aplinkinių medynų, galinčių brandinti sėklas, rūšinė sudėtis (r=-0,554, F=27,94, p=0,038) ir žolių gausa (r=0,640, F=22,63, p=0,005). Vyresniuose beržynuose beržų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką turi gruntinio vandens gylis. Atitinkamai:
6–20 m. amžiuje r=0,932, p<0,001; 21–60 m. amžiuje r=0,827, p<0,001 ir daugiau kaip 60 m. amžiuje
r=0,951, p<0,001.
Raktažodžiai: karpotasis ir plaukuotasis beržai, ekologinis paplitimas, beržynų rūšinė sudėtis, augavietė.

Įvadas
Lietuvoje auga 4 beržų rūšys. Dvi iš jų – karpotasis (Betula pendula Roth.) ir plaukuotasis (B. pubescens Ehrh.) beržai – sudaro produktyvius medynus. Karpotieji (Betula
pendula Roth.) ir plaukuotieji (Betula pubescens Ehrh.) beržai pasižymi dideliu ekologiniu
plastiškumu. Jie paplitę beveik visose gamtinėse zonose, išskyrus kraštines – šiaurines ir
pietines. Lietuva yra šių beržų arealų centrinėje dalyje. Todėl galima sakyti, kad augimo
sąlygos Lietuvoje yra geros tiek plaukuotojo, tiek ir karpotojo augimui. Remiantis 2014 m.
Lietuvos miškų valstybinės apskaitos duomenimis, beržynai užima 459,7 tūkst. ha, tai sudaro 22,4 %. visų medynų ploto. Didesnį plotą užima tik pušynai – 720,3 tūkst. ha, tai sudaro
35,0 %. Be to, beržynų plotas nuolat didėja. Nuo 2003 m. šių medynų plotas padidėjo
67,5 tūkst. ha.
Lietuvos praktinėje miškininkystėje šios rūšys nebuvo identifikuojamos. Tai atsitiko
dėl kelių priežasčių. Pirma, iki šiol tyrėjams nepavyko rasti vieno, esminio, morfologinio
požymio, kuris leistų lengvai identifikuoti šias rūšis. Tik visiškai neseniai sukurtos naujos
šių rūšių identifikavimo metodikos, paremtos vidinės žievės chemine reakcija su 2,4 – dinitrofenilhidrozinu (Lundgren et al., 1995) bei svarbiausių (rūšies identifikavimui tinkamų)
morfologinių požymių kompleksiniu vertinimu (Bareika, Ozolinčius, 2006). Antra, ilgą
laiką lietuviškoje miškininkystėje, kaip, beje, ir kitų šalių miškininkystės praktikoje beržai
buvo laikomi antraeiliais medžiais, o kartais tiesiog vadinami “miško piktžolėmis” (Frivold,
Mielikainen, 1990; Koski, 1991; Cameron, 1996; Ozolinčius, Bareika, 2006). Mat beržai,
augdami nederlingose užmirkusiose ir pelkinėse augavietėse, sudaro prastos formos bei kokybės medynus. Be to, beržai, būdami pionierinėmis medžių rūšimis, greičiau įsitvirtina plynose kirtavietėse ir dažniausiai dėl greitesnio augimo jauname amžiuje ima stelbti pagrindinių medžių rūšių, ypač spygliuočių, sodinukus.
KARPOTŲJŲ (BETULA PENDULA ROTH.) IR PLAUKUOTŲJŲ (B. PUBESCENS EHRH.)
BERŽŲ PAPLITIMĄ BERŽYNUOSE LEMIANTYS VEIKSNIAI
FACTORS PRECONDITIONING PROPORTION OF SILVER (BETULA PENDULA ROTH.) AND
DOWNY BIRCH (BETULA PUBESCENS EHRH.) TREES IN BIRCH STANDS

25

Dar viena priežastis, dėl kurios beržai buvo nepageidaujami Lietuvos miškuose –
menkas pramonės poreikis beržo medienai. Yra duomenų, kad 1950–1960 m. Europoje
beržo mediena beveik nebuvo naudojama celiuliozės, baldų pramonėje bei medienos plokščių gamyboje (Raulo, Koski, 1977; Vihera–Aarnio, 1994; Puttonen, 1996; Makinen, Ojansuu, Niemisto, 2003; Koski, Rousi, 2005). Todėl daugelį metų beržo mediena buvo laikoma
menkaverte, jos kainos buvo žemos. Beržo mediena dažniausiai buvo naudojama kurui, o
jos gamyba laikoma ekonomiškai nerentabilia.
Beržas į save atkreipė miškininkų dėmesį tik tada, kai išaugo medienos paklausa.
Apie 1980–1990 m. medienos pramonėje, ypač medienos masės ir popieriaus gamyboje,
ėmė stigti aukštos kokybės medienos. Pasirodė, kad beržo medienos masė, sumaišyta su
minkštųjų lapuočių mediena, yra puiki žaliava labai geros kokybės rašomojo popieriaus
gamybai. Be to, Europoje didėjant susirūpinimui aplinkos apsauga pirmenybė pradėta teikti
beržo, o ne eglės popiermedžiams. Tai siejama su beržo medienos apdorojimui taikomu mažiau aplinkai kenksmingu sulfatiniu metodu (Stener, Jansson, 2005; Koski, Rousi, 2005). Nuo
1960 m. beržo mediena pradedama naudoti faneros gamybai (pripažįstama, kad plaukuotojo
beržo mediena yra pati geriausia lukštentos faneros gamybai) (Helinska – Raczkovska,
Fabisiak, 1995; Cameron, 1996), ji tampa pagrindine žaliava JAV baldų pramonėje (Cameron, 1996).
Todėl pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas beržynų tyrimams. Nustatyta, kad karpotasis beržas auga sparčiau nei plaukuotasis. Skandinavijos šalyse (Švedijoje,
Suomijoje, Norvegijoje) atlikti beržynų augimo eigos tyrimai parodė, kad tose pačiose augavietėse karpotųjų beržų medienos tūris yra 15–20 % didesnis negu plaukuotųjų beržų
(Frivold, Mielikainen, 1991; Niemisto, 1996; Nieuwenhuis, Barret, 2002; Koski, Rousi,
2005). Be to, karpotojo beržo medynai yra geresnės formos bei kokybės (Frivold, Mielikainen, 1991; Niemisto, 1996; Nieuwenhuis, Barret, 2002; Koski, Rousi, 2005). V. Koski
(1991) nustatė, kad plaukuotasis beržas yra daugiau ekologiškai lankstesnis negu karpotasis
beržas, bet mažiau produktyvus.
Karpotieji beržai pasižymi ir geresne stiebo kokybe (Karpotojo ir plaukuotojo beržų
ekologinio išplitimo ir našumo palyginamoji analizė..., 2008).
Ypatingas dėmesys skiriamas jų paplitimo ir mišrumo (plaukuotojo-karpotojo beržo
medynai) studijoms. Nežiūrint to, kad karpotieji beržai yra tipiški mezofitai, t.y. vidutinio drėgnumo vietų augalai, o plaukuotieji beržai – mezohigrofitai, t.y. pusiau drėgnų vietų augalai ir kad
plaukuotieji beržai geriau toleruoja rūgščius pelkinius, mažiau derlingus dirvožemius negu karpotieji (Perala, Alm, 1990; Ellenberg et al., 1991; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis, 2004),
abi rūšys arealo požiūriu auga kartu, o arealo ribose – labai plačiame augaviečių diapazone
(Scholz, 1972; Endtmann, 1998; Schneck, Naujoks, 1998; Michaelis, 1998).
Miškų inventorizacijos duomenimis (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2014) Lietuvoje daugiausiai beržynų yra Vidurio žemumos šiaurėje ir šalies šiaurrytinėje dalyje. Tiksliai
nėra žinoma, kokį plotą užima karpotojo ir plaukuotojo beržo medynai (vykdant miškotvarką šios rūšys nėra išskiriamos). Pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo, kad brandžiuose
beržynuose, augančiuose normalaus drėgnumo (N hidrotopo) augavietėse, vyrauja karpotieji beržai (vidutiniškai 98 % medžių skaičiaus), o užmirkusiose (U hidrotopo) ir pelkinėse
(P hidrotopo) augavietėse – plaukuotieji (jų dalis – 97–100 %). Abi šios rūšys „susitinka“
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beržynuose, augančiuose laikinai perteklingo drėgnumo (L hidrotopo) augavietėse (Bareika,
Ozolinčius, 2009). Pažymėtina tai, kad beržynų rūšinė sudėtis (karpotojo beržo dalis, % nuo
visų beržų skaičiaus) priklauso ir nuo medynų amžiaus. Pavyzdžiui, nors L hidrotopo jaunuolynuose aptinkamas beveik toks pat karpotojo ir plaukuotojo beržų kiekis, tačiau amžiui
didėjant karpotųjų beržų kiekis didėja, o plaukuotųjų – mažėja (Bareika, Ozolinčius, 2009).
Tačiau, kaip rodo tyrimai, beržynai, augdami to paties hidrotopo augavietėse, pasižymi skirtinga plaukuotojo ir karpotojo beržų dalimi to paties amžiaus medynuose. Pavyzdžiui, plaukuotųjų beržų dalis N hidrotopo 6-11 metų beržynėliuose kinta nuo 0 iki 17,7 %
(Bareika, Ozolinčius, 2009).
Kokie aplinkos veiksniai lemia tokį beržynų rūšinės sudėties kintamumą, nėra žinoma.
Literatūroje sukaupta pakankamai daug duomenų, įrodančių, kad beržų savaiminių sėjinukų ar
atžalų pasirodymo ir išsilaikymo kirtavietėse arba buvusiuose žemės ūkio plotuose vystymasis
priklauso nuo veiksnių komplekso - nuo paveldimų augalo savybių ir aplinkos sąlygų, visų pirma,
apšvietimo, paklotės storio ir jos fizinių-cheminių savybių (Helliwell, Harrison, 1978; Perala,
Alm, 1990; Suchockas, 2004; Malinauskas ir kt., 2004 ), žolinės dangos gausumo ir rūšinės
sudėties, dirvožemio savybių (drėgmės, temperatūros, cheminės sudėties, mikroorganizmų veiklos) ir kad kritiškas laikotarpis daigų ir atžalų išsilaikymui yra pirmieji 5–6 metai (Tkačenko,
1955; Davies, 1985; Ferm et al., 1994; Saksa et al., 2003).
Daugelis autorių, tyrinėjusių beržų paplitimą lemiančias ekologines sąlygas, pažymi,
kad svarbiausias limituojantis veiksnys yra dirvožemio drėgmė (Scholz, 1972; Гроздова, 1979;
Данченко, 1990; Endtmann, 1998; Schneck, Naujoks, 1998; Michaelis, 1998). Ji stimuliuoja
sėklų sudygimą ir daigų augimą, tačiau kartu skatina ir vešlios žolės atsiradimą, o tai trukdo
sėkloms patekti ant dirvožemio paviršiaus bei stelbia jaunus medelius. Kita vertus, per didelė
drėgmė, kaip ir sausra, kenkia jaunų medelių šaknų vystymuisi, o taip pat ir daigų augimui
(Tkačenko, 1955; Perala, Alm, 1990; Hibsch–Jetter, 1994; Ruseckas, 2002; More, White, 2003;
Suchockas, 2004). Be to, pastoviai aukštai esantis gruntinis vanduo sudaro nepalankias sąlygas beržų šaknims vystytis gilyn (dėl deguonies trūkumo). Tokiose sąlygose beržai formuoja
paviršinę šaknų sistemą. Susiformavusios sausuoju klimatiniu periodu šaknys šlapiais periodais masiškai žūva. Beržų tolerancija per dideliam augavietės drėgnumui mažėja didėjant
medyno amžiui. Todėl šlapiais periodais pirmiausiai džiūsta storiausi, o kartu ir vyresni karpotieji, rečiau plaukuotieji beržai (Вомперский и др., 1975). Gruntinių vandenų slūgsojimo
gylis riboja beržų šaknų skverbimąsi gilyn, medynai tampa neatsparūs vėjui. Tokiomis sąlygomis beržai formuoja paviršinę šaknų sistemą, dėl ko sutrumpėja jų vegetacijos bei augimo
periodas (Wilde, 1958).
Literatūroje galima aptikti duomenų, kad beržų paplitimą lemia ne tik dirvožemio
drėgmė, bet ir rūgštumas. Ypač pavojingas dirvožemio parūgštėjimas iki pH 4, nes daigelių
šaknelės dar neturi mikorizės (Buchholz, Neumann, 1964; Cassel, 1983; Vaičys, 1998).
Yra autorių, manančių, kad beržų paplitimą lemia miško paklotės savybės. Stora miško
paklotė paprastai neigiamai veikia beržynų atsikūrimą. Nors beržų sėklos, nukritusios ant storos
miško paklotės, ir gali sudygti (esant pakankamai drėgmei), tačiau vėliau, išdžiūvus paklotės paviršiui, jos arba gležni daigeliai masiškai žūva (Tkačenko, 1955; Perala, Alm, 1990; Hibsch–
Jetter, 1994; Krussmann, 1997; More, White, 2003; Suchockas, 2004). Miško paklotė stabdo
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sėklų daigumą ir parūgštindama dygimo terpę bei išskirdama kai kurias nuodingas medžiagas,
pavyzdžiui, terpentino aliejų (Edwards, Bohlen, 1996).
Nemažiau svarbi ir gyvoji dirvožemio danga. Nustatyta, kad pirmaisiais metais daigų
mirtingumas tiesiogiai priklauso nuo žolių gausumo - beržo daigeliai, ypač karpotojo beržo,
neišsilaiko tarp žolių ir ypač daug daigų žūva suvelėnėjusioje dirvoje (More, White, 2003). Jeigu
pirmaisiais metais svarbesnė yra konkurencija (su žoline augalija) dėl šviesos, tai po pirmųjų
dviejų metų svarbesnė tampa konkurencija dėl vandens ir maisto medžiagų (Kaunisto, 1987;
Ferm et al., 1994; Borecki, Nowakowska, 1995; Daugiaviete et al., 1998). Ypatingą vaidmenį
sėklų dygimui šlapiose, pelkinėse augavietėse vaidina kiminai. Kiminai fotosintezės procese
sugeba praturtinti paviršinį vandenį deguonimi ir sudaro geras sąlygas sėkloms kvėpuoti aerobiškai ir dygti, todėl purioje kiminų dangoje galima rasti daug beržo daigų (Ruseckas,
2002). Tą patį patvirtina ir kitose šalyse atlikti tyrimai (Kinnaird, 1974; Game et al., 1982;
Granstrom, Fries, 1985; Almgren, 1990; Perala, Alm, 1990; Atkinson, 1992; Karlsson et al.,
1997; Nieuwenhuis, Barrett, 2002; More, White, 2003; ir kt.). Tačiau vėliau, šaknims pasiekus gilesnius sluoksnius, kur pradeda trūkti deguonies, daigai pradeda blogai augti, o neretai
ir žūva. Be to, sausomis vasaromis perdžiuvus kiminams, neretai išdžiūsta ir jaunų daigelių
šaknys (Perala–Alm, 1990; Hibsch–Jetter, 1994; Krussmann, 1997; More, White, 2003;
Suchockas, 2004).
Konkretaus beržyno rūšių sudėtį gali lemti ir atstumas iki sėklų šaltinio. Tyrimais
nustatyta, kad didžioji dalis sėklų išsibarsto ne toliau kaip 40–50 m nuo medžio (Sarvas,
1948; Michaelis, 1998; Endtmann, 2004; Suchockas, 2004; Malinauskas ir kt., 2004), o maksimalus sėklų kiekis yra 10–12 m atstume. Manoma, kad praktiškai beržų sėklų paskleidimo
atstumas lygus dvigubam medžio aukščiui (Sarvas, 1948). Vadinasi, šiuo požiūriu karpotasis
beržas yra „agresyvesnis“. Be to, karpotojo beržo sėklų sparneliai platesni negu plaukuotojo
(lyginant sėklos ir jos sparnelių santykį), todėl gali toli nuskristi ir taip išplisti (Perala, Alm,
1990; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis, 2004).
Beržų paplitimą lemia ir skirtinga jų atžalinė galia. Didesne atžaline galia labiau pasižymi plaukuotieji beržai negu karpotieji beržai (Sarvas, 1948; Kenedy et al., 1980; Ferm et al.,
1982). Atžalinė galia ir atžalų dydis (bet ne jų skaičius) priklauso ne tik nuo apšvietimo sąlygų
(Perala, Alm, 1990), bet ir nuo hidrologinių augavietės sąlygų. Manoma, kad plaukuotojo beržo
sugebėjimas atsiželdinti atžalomis yra vienas svarbiausių, genetiškai nulemtų veiksnių jo
išlikimui ir konkurencingumui šlapiose ir pelkinėse augavietėse (Спурр, Барнес, 1984).
Pelkinėse ar labai nederlingose sausose augavietėse plaukuotojo beržo atžalinė galia išsilaiko iki 100 m. ir daugiau, o kartais net iki 150 m. (Tkačenko, 1955; Eifler, 1964; Scholz,
1972; Weiser, Schneck, 1981; Perala, Alm, 1990; Endtmann, 1998; Michaelis, 1998).
Šio darbo tikslas buvo ištirti karpotųjų ir plaukuotųjų beržų ekologinį paplitimą skirtingose miškų augavietėse. Darbo eigoje buvo suformuluota hipotezė, kad karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimą bežynuose daugiausiai lemia gruntinio vandens gylis (augavietės
drėgnumas).
Siekiant šio darbo tikslo buvo numatyti tokie pagrindiniai uždaviniai: (1) nustatyti
karpotųjų ir plaukuotųjų beržų dalį skirtingo amžiaus ir skirtingose augavietėse augančiuose
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beržynuose; (2) įvertinti pagrindinius tai lemiančius ekologinius veiksnius (gruntinio vandens gylį, žolinės augalijos gausumą, dirvožemio rūgštumą, miško paklotės storį, atstumą iki
sėklų šaltinio) ir jų tarpusavio sąveiką skirtingo amžiaus ir hidrotopo augavietėse.
Tyrimų objektas, metodika ir darbų apimtys
Karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimo beržynuose tyrimai atlikti Vidurio Lietuvoje (Dubravos EMMU, Vaišvydavos, Šilėnų, Kačerginės ir Pajiesio girininkijos) grynuose
beržynuose (beržų dalis medyno rūšių sudėtyje – ne mažiau kaip 8). Tyrimo objektai parinkti
visų hidrotopų (N, L, U ir P) augavietėse atsižvelgiant į medynų amžių (1 lentelė). Kiekvieno
hidrotopo augavietėje tiriamieji medynai atrinkti visose beržų brandumo grupėse – jaunuolynuose (1–20 metų), pusamžiuose (21–50), bręstančiuose (51–60) ir brandžiuose (>60
metų) medynuose. Vyriausi medynai – 87 m. amžiaus. Jaunuolynų brandumo grupė dar buvo
suskirstyta į tris amžiaus grupes – 2–5 m., 6–10 m. ir 11–20 m. Kiekvienoje amžiaus grupėje
atrinkti ne mažiau kaip 3 beržų medynai (taksacinio sklypo plotai ne mažesni kaip 1,0 ha),
t.y. atlikti ne mažiau kaip 3 pakartojimai. Buvo parenkami tik tokie medynai, kuriuose anksčiau nebuvo taikomos jokios ūkinės priemonės. Tyrimai atlikti 169 medynuose (iki 10 m.
amžiaus, t.y. buvusiose plyno kirtimo kirtavietėse – 57, o vyresniuose kaip 10 m. amžiaus
medynuose – 112).
Kiekviename medyne išskirtos 3 apskaitos juostos-bareliai. Juostos išdėstytos sisteminiu būdu pagal medyno (taksacinio sklypo) įstrižainę. Apskaitos juostos išdėstytos taip,
kad jų kraštinės būtų ne arčiau kaip 30 m nuo medyno pakraščio ir ne arčiau kaip 10 m nuo
kvartalinės. Juostų dydis jaunuose beržynuose (plynose 2–10 m. kirtavietėse) – 30×3,33 m,
o kituose medynuose – 50×20 m.
Kiekvienoje apskaitos juostoje buvo nustatomas atskirai karpotojo ir plaukuotojo
beržų skaičius (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2008). Beržų rūšis identifikuota taikant cheminį (nuosėdų) metodą, kuris pagrįstas vidinės žievės reakcija su 2,4– dinitrofenilhidrazinu (Lundgren et al., 1995). Tam buvo paimti jaunų beržų medelių šakučių žievės
ėminiai, o vyresniems beržams – stiebo žievės ėminiai (Bareika, Ozolinčius, 2006).
Kiekviename medyne iškastas ir aprašytas dirvožemio profilis (gylis 1,5–1,7 m).
Gruntinio vandens slūgsojimo gylis nustatytas pagal suglėjėjimo žymes (Спурр, Барнес,
1984; Bareika, 2002). Glėjiškumas (melsvai žalia dirvožemio spalva) parodo faktinį daugiametį dirvožemio vandens režimą (Спурр, Барнес, 1984). Pelkinėms augavietėms gruntinio
vandens slūgsojimo gylis nustatytas vegetacijos pradžioje (gegužės–birželio mėnesiais).
Paklotės/durpių sluoksnio storis bei žolinės augalijos gausumas (padengimas) (pelkinėse augavietėse kiminų) įvertintas taikant plačiai geobotaniniuose tyrimuose naudojamas
metodikas (Drudės 7 balų skalę) (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983). Gyvoji miško paklotė
aprašyta nurodant labiausiai paplitusias rūšis, vizualiai įvertintas jų gausumas (padengimas)
(pagal Drudės [Drude] 7 balų skalę):
1 – soc (sociales) – augalai susisiekia antžeminėmis dalimis, sudaro foną. Padengia
daugiau kaip 90 % žemės paviršiaus ploto;
2 – cop3 (copiosae3) – augalų labai gausu. Padengia 90–70 %;
3 – cop2 (copiosae2) – individų daug. Padengia 70–50 %;
4 – cop1 (copiosae1) – individų gana daug. Padengia 50–30 %;
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5 – sp (sparsae) – augalų nedaug, išsibarstę. Padengia 30-10%;
6 – sol (solitariae) – augalų labai mažai, išsibarstę pavieniais egzemplioriais. Padengia mažiau kaip 10 %;
7 – un (unicum) – vienas augalas tiriamajame plote. Padengia mažiau kaip 10 %
ploto.
Potencialus sėklų šaltinis įvertintas vizualiai, 50 m atstumu aplink tiriamąjį medyną
nustatant jo beržų rūšių sudėtį (aplinkinių medynų beržų rūšinė sudėtis):
1 – kai vyrauja karpotieji beržai ir sudaro daugiau kaip 75 %;
2 – kai karpotieji beržai sudaro 50–75 %;
3 – kai karpotieji beržai sudaro mažiau kaip 50 %.
Ekologinių veiksnių reikšmingumui įvertinti buvo panaudotas dispersinės analizės
(ANOVA) metodas, o taip pat SAS programinis paketas. Visų tirtų veiksnių, taip pat atskirų
veiksnių įtakos stiprumas nustatytas SPSS statistikos paketo tiesinės daugialypės regresinės
analizės metodu panaudojant daugialypę koreliaciją.
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Karpotųjų beržų paplitimas skirtingo hidrotopo augavietėse. Ankstesnių tyrimų
duomenys rodo, kad didžiausią įtaką beržų paplitimui turi augavietės hidrotopas, mažai, bet
patikimai (p<0,007) lemia amžius (F=4,30). Trofotopo įtaka beržų paplitimui yra nereikšminga (F=2,62, p<0,056 arba 0,5 % nuo viso kintamumo), išskyrus pelkines augavietes (Bareika, 2008; Bareika, Ozolinčius, 2009), todėl, analizuodami tyrimų duomenis, juos atitinkamai ir susigrupavome.
Mūsų tyrimais nustatyta, kad beržynų rūšinėje sudėtyje karpotieji beržai yra daugiausiai paplitę normalaus drėgnumo (N hidrotopas) ir laikinai perteklinio drėgnumo
(L hidrotopas) augavietėse (1 lentelė).
N hidrotopo augavietėse 2–5 m. amžiaus beržynai pasižymi tuo, kad juose karpotieji beržai vidutiniškai sudaro 83,4±2,8 %. Didėjant amžiui palaipsniui jų kiekis didėja, ir
brandžiuose medynuose karpotieji beržai vidutiniškai sudaro net 97,9±0,4 %. Tačiau aptikome ir tokių beržynų, kuriuose neradome plaukuotųjų beržų.
Matyt, karpotųjų beržų didėjimą beržynų rūšinėje sudėtyje lemia skirtinga šių beržų
augimo sparta (Braastad, 1967, 1985; Raulo, 1987; Frivold, Mielikainen, 1990, 1991; Puttonen, 1996; Niemisto, 1995, 1996; Koski, Rousi, 2005; ir kt.): didėjant beržynų amžiui plaukuotieji beržai palaipsniui „išstumiami“ iš medynų (Karazija, 1999).
Didėjant beržynų amžiui mažėja skirtumai tarp min ir max karpotųjų ir plaukuotųjų
beržų rūšinių sudėčių reikšmių, todėl rūšinės sudėties amplitudės mažėja nuo 8,7–17,7 %
esant 2–10 metų amžiuje iki 2,1–3,6 %, esant bręstantiems ir brandiems beržynams (1 lentelė). Bręstančiuose ir brandžiuose beržynuose šioje augavietėje daugiausiai yra paplitę karpotieji beržai, kur bręstančiuose beržynuose vidutiniškai sudaro 97,6±0,7 %, o brandžiuose –
97,9±0,4 %. Užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų tyrimais taip pat nustatyta, kad sausose
ir normalaus drėgnumo augavietėse daugiausiai yra paplitę karpotieji beržai (Scholz, 1972;
Гроздова, 1979; Данченко, 1990; Perala–Alm, 1990; Elenberg et al., 1991; Endtmann,
1998; Schneck, Naujoks, 1998; Michaelis, 1998; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis, 2004),
tačiau nenurodoma jų rūšinės sudėties reikšmės.
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1 lentelė. Karpotųjų beržų dalis (% nuo beržų skaičiaus) skirtingų hidrotopų augaviečių
beržynuose. Statistiškai reikšmingi vidurkių skirtumai esant reikšmingumo lygmeniui
p<0,05. Pateiktos vidutinės reikšmės ir standartinės paklaidos, kai n≥3.
Table 1. The proportion of silver birch trees ( in % from the total number of birch trees)
in birch stands on sites of different humidity. Statistically significant differences
in mean values under significance level p<0.05 are presented. Mean values and
standard errors are given, when n≥3.
Miško
augaviečių
hidrotopai
Hydrotopes
of forest sites
N
mineral
soils of
normal humidity
L
temporarily overmoistured
mineral
soils
U permanently overmoistured mineral
soils
Pa,b
high moor
and intermediate
bog
Pc,d
fens

2–5 m./year
Plauk. Karpot.
B. pub. B. pend.

Amžiaus grupės
Maturity groups of birch stands
Jaunuolynai
Pusamžiai
Young stands
Middle-aged
6–10 m./year 11–20 m./year 21–50 m./year
Plauk.
Karpot. Plauk. Karpot. Plauk. Karpot.
B.
B. pend. B. pub. B. pend. B. pub. B. pend.
pub.
9,3± 90,6± 5,6± 94,4±
4,2±
95,8±
7,3*
7,3*
0,8*
0,8*
1,1*
1,1*
0
82,3
4,0
93,2
1,3
92,3
17,7
100
6,8
96,0
7,7
98,7
17,7
17,7
2,8
2,8
6,4
6,4
39,1± 60,9± 24,5± 75,5± 21,5± 78,5±
4,1*
4,1*
1,3*
1,3*
4,7*
4,7*
29,7
50,5
22,1
73,6
16,2
62,4
49,5
70,3
26,4
77,9
37,6
83,8

Bręstantys
Pre-mature
51–60 m./year

Brandūs
Mature
>60 m./year
Karpot.
Plauk. Karpot. Plauk.
B.
B. pub. B. pend. B. pub.
pend.
2,4±
97,6±
2,1±
97,9±
0,7*
0,7*
0,4*
0,4*
0,6
95,8
1,2
96,7
4,2
99,4
3,3
98,8
3,6
3,6
2,1
2,1
18,4± 84,7± 16,4± 83,6±
3,3*
3,3*
3,2*
3,2*
13,8
71,9
8,4
73,5
28,1
86,2
26,5
91,6

Vid.

16,6±
2,8*
Min
13,5
Max
22,2
Ampl. 8,7
Vid. 43,7±
6,1*
Min
35,8
Max
72,5

83,4±
2,8*
77,8
86,5
8,7
56,3±
6,1*
27,5
64,2

Ampl. 36,7

36,7

19,8

19,8

4,3

4,3

21,4

21,4

14,3

14,3

18,1

18,1

Vid.

14,2±
5,3*
0,9
22,5
21,6
30,6±
3,6*
13,5
34,2
20,7
5,0±
3,5*
1,5
8,4
6,9

87,6±
2,6*
82,9
100
17,1
72,3±
2,2*
68,6
89,3
20,7
98,9±
1,1*
97,8
100
2,2

12,4±
2,6*
0,0
17,1
17,1
27,7±
2,1*
10,7
31,4
20,7
1,1±
1,1*
0,0
2,2
2,2

90,6±
2,6*
86,5
93,2
6,7
78,6±
3,4*
72,5
93,8
21,3

9,4±
2,6*
6,8
13,5
6,7
21,4±
3,3*
6,2
27,5
21,3

92,2±
2,0*
89,7
96,0
6,3
83,6±
8,1*
74,9
96,1
21,2

7,8±
2,0*
4,0
10,3
6,3
16,4±
8,1*
3,9
25,1
21,2

96,8±
0,8*
96,0
97,6
1,6
85,2±
0,7*
82,0
86,7
4,7

3,2±
0,8*
2,4
4,0
1,6
14,9±
0,7*
13,3
18,0
4,7

99,4±
0,1*
99,4
99,5
0,1
96,8±
1,8*
87,6
98,5
10,9

0,6±
0,1*
0,5
0,6
0,1
3,2±
1,7*
1,5
12,4
10,9

100

0,0

100

0,0

100

0,0

100

0,0

Min
Max
Ampl.
Vid.
Min
Max
Ampl.
Vid.
Min
Max
Ampl.

85,8±
5,3*
77,5
99,1
21,6
69,4±
3,6*
65,8
86,5
20,7
95,0±
3,5*
91,6
98,5
6,9

*vidutinės reikšmės statistiškai patikimai skiriasi esant patikimumo lygmeniui p<0,05.
* mean values differ statistically significantly under significance level p<0.05.

Ištyrus L hidrotopo augavietėse augančių beržų rūšinę sudėtį nustatyta, kad čia šios
beržų rūšys auga kartu, o karpotųjų ir plaukuotųjų beržų kiekis rūšinėje sudėtyje yra didžiausias lyginant su kitomis augavietėmis. Nustatyta, kad didėjant beržynų amžiui karpotųjų
beržų šiose augavietėse kiekis rūšinėje sudėtyje didėja nuo 56,3±6,1 % (2–5 m.) iki 83,6±
3,2 % brandžiuose (>60 m.) beržynuose. Karpotieji beržai, būdami labiau konkurentabilios
medžių rūšys dėl fitocenotinių priežasčių išstumia arba nustelbia šiose augavietėse augančius
plaukuotuosius beržus (Kleinschmit, 1998; Karazija, 1999).
Užsienio šalių ir lietuviškoje mokslinėje literatūroje taip pat teigiama, kad drėgnokose – drėgnesnėse augavietėse karpotieji ir plaukuotieji beržai auga kartu beveik vienodu
KARPOTŲJŲ (BETULA PENDULA ROTH.) IR PLAUKUOTŲJŲ (B. PUBESCENS EHRH.)
BERŽŲ PAPLITIMĄ BERŽYNUOSE LEMIANTYS VEIKSNIAI
FACTORS PRECONDITIONING PROPORTION OF SILVER (BETULA PENDULA ROTH.) AND
DOWNY BIRCH (BETULA PUBESCENS EHRH.) TREES IN BIRCH STANDS

31

santykiu rūšinės sudėties atžvilgiu, kad abiejų rūšių arealai čia persidengia (Гроздова, 1979;
Данченко, 1990; Perala – Alm, 1990; Ellenbergas, 1991; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis,
2004), nors tikslių šių beržų rūšių paplitimo duomenų nepateikiama.
Mūsų tyrimai patvirtina dėsningumus, kad plaukuotųjų beržų mažėjimą beržynuose
L hidrotopo augavietėse, kaip ir N hidrotopo augavietėse didėjant amžiui lemia stiprėjanti
karpotųjų beržų konkurencija, nes plaukuotieji beržai atsilieka augimo sparta nuo karpotųjų
beržų.
Didėjant beržynų amžiui skirtumai tarp maksimalių ir minimalių beržų rūšių kiekių
beržynų rūšinėje sudėtyje turi mažėjimo tendenciją. Pavyzdžiui, L hidrotopo augavietėse
beržų rūšinės sudėties amplitudė 2–5 m. amžiaus beržynuose siekia 36,7 % ir didėjant medynų amžiui mažėja iki 14,3–21,4 %. L hidrotopo augavietėse visose beržynų amžiaus grupėse išlieka didelės šių beržų rūšių paplitimo amplitudės, kurios siekia jaunuolymuose
36,7 % (2–5 m.), pusamžiuose, bręstančiuose ir brandžiuose beržynuose vidutiniškai 21,4–
14,3 % (1 lentelė). Galima teigti, kad dideli skirtumai tarp karpotųjų ir plaukuotųjų beržų
paplitimo rūšinėje sudėtyje reikšmių yra todėl, kad skiriasi šio hidrotopo hidrologinės sąlygos: dalis augaviečių savo hidrologinėmis sąlygomis yra artimos N hidrotopo augavietėms,
dalis augaviečių savo hidrologinėmis sąlygomis yra artimos U hidrotopo augavietėms. Sausesnėse L hidrotopo augavietėse (artimos N hidrotopo augavietėms) daugiau paplitę karpotieji beržai, o drėgnesnėse ar net šlapokose (artimos U hidrotopo augavietėms) – plaukuotieji
beržai.
U hidrotopo augavietėse augančių beržų rūšinės sudėties kitimo tendencijos, keičiantis medynų amžiui, yra priešingos negu N ir L hidrotopų augavietėse. U hidrotopo augavietėse didėjant beržynų amžiui karpotųjų beržų kiekis proporcingai mažėja nuo 14,2±
5,3 % iki pavienių medžių – 0,6±0,1% brandžiuose beržynuose (1 lentelė).
Užsienio šalių ir lietuviškoje mokslinėje bei dendrologinėje literatūroje teigiama,
kad šlapiose ir užmirkusiose augavietėse daugiausiai paplitę plaukuotieji beržai, tačiau nepateikiama, kaip tai kinta didėjant beržynų amžiui ir kokiu santykiu rūšinėje sudėtyje yra
paplitę plaukuotieji ir karpotieji beržai (Гроздова, 1979; Данченко, 1990; Perala – Alm,
1990; Ellenbergas, 1991; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis, 2004; ir kt.).
Didėjant beržynų amžiui skirtumai tarp maksimalių ir minimalių beržų rūšių kiekių
beržynų rūšinėje sudėtyje turi ryškią mažėjimo tendenciją. Pavyzdžiui, U hidrotopo augavietėse beržų rūšinės sudėties amplitudė 2–5 m. amžiaus beržynuose vidutiniškai siekia
21,6 %, 6–10 m. – 17,1 %, tai jau 11–20 m. beržynų amžiuje – 6,7 %, o bręstančiuose ir
brandžiuose beržynuose tesiekia 1,6–0,1 % (1 lentelė). Tai yra todėl, kad U hidrotopo augavietėse beržų rūšinė sudėtis tampa stabili plaukuotųjų beržų naudai jau pusamžiuose, ypatingai bręstančiuose ir brandžiuose beržynuose, kur daugiausiai jau būna paplitę plaukuotieji
beržai, o karpotieji beržai didėjant amžiui ir ryškiai mažėjant jų tolerancijai drėgmės pertekliui sunyksta ir iškrenta iš medyno.
P hidrotopo augavietėse išskyrėme dvi pelkinių natūralių (nenusausintų) augaviečių grupes: (1) aukštapelkes–tarpinio tipo pelkes (Pa–Pb) ir (2) žemapelkes (Pc–Pd). Tai
atlikome todėl, kad mūsų tirtos aukštapelkės ir tarpinio tipo pelkės buvo panašios įvairiais
požymiais (hidrologinėmis sąlygomis, augalijos sudėtimi, durpės susiskaidymo laipsniu ir
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pan.), be to, pagal atliktus Vokietijoje tyrimus (Roloff, Bartels, 1996; Michaelis, 1998) nustatyta, kad karpotieji beržai auga aukštapelkėse ir tarpinio tipo pelkėse, o žemapelkėse daugiausiai paplitę plaukuotieji beržai. Karpotųjų beržų sėklų šaltinis yra aplink pelkes augantys
medžiai ir jų užsisėjimas vyksta sausuoju periodu. Tyrimai parodė, kad pakilus gruntiniam
vandeniui, pelkinėse augavietėse karpotieji beržai masiškai žūva, išnyksta ir susidaro gryni
plaukuotųjų beržų medynai. Anksčiau minėti autoriai teigia, kad gruntinio vandens lygio
pakilimas visada sukelia karpotųjų beržų žūtį.
Nustatėme, kad aukštapelkėse ir tarpinio tipo pelkėse randami ne tik plaukuotieji,
bet ir karpotieji beržai, kurių kiekis beržynų rūšinėje sudėtyje mažėja didėjant beržynų amžiui, pvz., 2–5 m. amžiaus beržynuose karpotieji beržai sudaro apie trečdalį (30,6±3,6 %)
visų beržų kiekio. Vėliau didėjant beržynų amžiui karpotųjų beržų kiekis palaipsniui mažėja
ir brandžiuose beržynuose išlieka tik pavieniai medžiai (3,2±1,7 %) (1 lentelė).
Visuose tirtuose aukštapelkių ir tarpinio tipo beržynuose buvo randama karpotųjų
beržų, kurių kiekis skirtingose amžiaus grupėse kinta nuo 1,5 (>60 m.) iki 34,2 % (2–5 m.).
Analogiškai, plaukuotųjų beržų kiekis aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių beržynuose didėjant amžiui didėja nuo 69,4±3,6 % (2–5 m.) iki 96,8±1,8 % brandžiuose beržynuose
(>60 m.) (1 lentelė).
Ištyrus žemapelkėse augančių beržų rūšinę sudėtį nustatyta, kad karpotųjų beržų randama labai retai ir tik jaunuolynuose, atitinkamai nuo 1,1±1,1 % (6–10 m.) iki 5,0±3,5 %
(2–5 m.) (1 lentelė). Vyresniuose žemapelkėse augančiuose beržynuose karpotųjų beržų nerasta arba buvo tik pavieniai medžiai.
Užsienio ir Lietuvos mokslinėje literatūroje bei vadovėliuose buvo teigiama, kad natūraliose (nenusausintose) pelkinėse augavietėse yra paplitę vien tik plaukuotieji beržai (Patalauskaitė, 1997; Karazija, 1988, 1999; Navasaitis ir kt., 2003; Navasaitis, 2004; O’Dowd,
2004). Užsienio šalių bei lietuviškoje mokslinėje literatūroje buvo teigiama, kad pelkinėse
augavietėse daugiausiai arba vien tik auga plaukuotieji beržai (Perala–Alm, 1990;
Данченко, 1990; Atkinson, 1992; Patalauskaitė, 1997; Karazija, 1999; Navasaitis ir kt.,
2003; Navasaitis, 2004), nors tyrimai Vokietijoje (Roloff, Bartels, 1996; Michaelis, 1998;
Schneck, Naujoks, 1998; Endtmann, 1998, 1999) ir mūsų atlikti tyrimai (Ozolinčius, Bareika, 2009) keičia tokių teiginių tikrumą. Naujausi atlikti tyrimai parodė, kad aukštapelkėse
ir tarpinio tipo pelkėse yra randama ir karpotųjų beržų. Tai lemia daugiausiai hidrologinės
sąlygos, kurios lemia deguonies patekimo į rizosferą sąlygas ir kartu karpotųjų bei plaukuotųjų beržų išlikimą. Karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimą pelkinėse natūraliose augavietėse lemia keletas veiksnių, bet esminiu faktoriumi išlieka drėgmės kiekis ir jos buvimo periodas. Be to, karpotųjų beržų išlikimą aukštapelkėje ir tarpinio tipo pelkėje didžia dalimi
lemia kiminai, kurie fotosintezės procese sugeba praturtinti paviršinį vandenį deguonimi ir
sudaro geras sąlygas sėkloms kvėpuoti aerobiškai ir dygti, todėl purioje kiminų dangoje galima rasti daug eglės, pušies bei beržo daigelių (Ruseckas, 2002).
Pa,b hidrotopo augavietėse beržų rūšinės sudėties amplitudės yra didžiausios bei panašios jaunuolynuose ir pusamžiuose beržynuose, kurios siekia 20,7–21,3 %, vėliau didėjant medynų amžiui mažėja iki 4,7–10,9 %. Tam galėjo turėti įtakos ir tai, kad šiek tiek
augavietės (Pa ir Pb) skyrėsi drėgmės režimo sąlygomis. „Drėgnesnėse“ (Pb) augavietėse
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daugiau vyravo plaukuotieji beržai negu „sausesnėse“ (Pa) augavietėse. Pc,d hidrotopo augavietėse tik jaunuolynuose iki 10 m. amžiaus beržų rūšinės sudėties amplitudės siekia 2,2–
6,9 %, vyresniuose beržynuose vyrauja vien tik plaukuotieji beržai, todėl ir beržų rūšinės
sudėties amplitudės yra nenustatytos (yra minimalios ir nereikšmingos) ( 1 lentelė).
Pagrindiniai lokalūs veiksniai, darantys įtaką karpotųjų beržų ekologiniuam paplitimui. Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių beržynų rūšinę sudėtį ir jų paplitimą, yra
gruntinio vandens slūgsojimo gylis. Mūsų tirtuose beržynuose normalaus drėgnumo augavietėse (N hidrotopas) gruntinis vanduo slūgso vidutiniškai 1,9±0,06 m gylyje (max – 2,5 m,
min – 1,5 m), L hidrotopo augavietėse – 1,3±0,11 m (max – 1,8 m, min – 0,9 m), U hidrotopo
augavietėse – 0,5±0,06 m (max – 1,1 m, min – 0,1 arba slūgso žemės paviršiuje ), P hidrotopo
augavietėse atsižvelgiant į pelkės tipą vidutiniškai 0,2±0,04 m (max – 0,8 m – aukštapelkėse,
min – slūgso žemės paviršiuje 0,0 m arba 0,1 m – žemapelkėse). Nustatėme, kad gruntinio
vandens gylis ypatingai koreliuoja su beržų rūšine sudėtimi, kur koreliacijos koeficientas
siekia visose mūsų išskirtose amžiaus grupėse apie 0,9 (0,827–0,951) (2 lentelė, 1 pav.).
Ryšys tarp paklotės/durpės sluoksnio storio ir beržų rūšinės sudėties yra nuo vidutinio iki labai stipraus (2 lentelė), t.y. didėjant augavietės drėgnumui paklotės/durpės sluoksnio storis didėja, o tuo pačiu keičiasi ir beržynų rūšių sudėtis – karpotųjų beržų mažėja, o
plaukuotųjų – didėja. Miško paklotės arba durpės sluoksnio storis lemia beržų rūšinę sudėtį tik
pirminiame beržų želdinimosi etape, t.y. jų sėklų užsisėjimo laikotarpiu. Ypatingai didelę
reikšmę beržų želdymuisi turi paklotės/durpės sluoksnio storis, kur dygimo galia priklauso
nuo miško paklotės storio ir samanų augimo, nes pasikeitusi aplinka padaro mažesnę galimybę sėkloms sudygti (Granstrom, Fries, 1985), todėl miško paklotė yra barjeras sėkloms sudygti. Literatūroje nurodoma, kad ant storos miško paklotės nukritusios beržų sėklos esant pakankamai drėgmei, iš pradžių gali sudygti, tačiau vėliau, išdžiūvus paklotės paviršiui, sudygusios
beržų sėklos ir gležni daigeliai žūva (Tkačenko, 1955; Perala, Alm, 1990; Hibsch–Jetter, 1994;
Krussmann, 1997; More, White, 2003; Suchockas, 2004).
Žolių gausa. Žolių gausumas beržų žėliniuose iš pradžių yra didelis. Vėliau susiveriant medynui jų kiekis mažėja. Didėjant amžiui ir savaime retėjant beržynui, žolių kiekis
vėl ima didėti. Iš pradžių žolės turi įtakos beržų sėklų dygimui, daigų bei jaunų medelių
augimui, o vėliau, priešingai, beržai turi įtakos pačių žolių gausumui. Drėgnose, derlingose
bei pelkinėse augavietėse žolių kiekis yra didesnis negu sausose, mažiau derlingose augavietėse.
Tarp žolių gausumo ir beržų rūšinės sudėties (pagal karpotųjų ir plaukuotųjų beržų
skaičių) jaunuolynuose (2–20 m.) nustatyta vidutinio stiprumo koreliacija (koreliacijos koeficientas r>0,5), o vėliau ši įtaka susilpnėja (2 lentelė).
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2 lentelė. Svarbiausių veiksnių įtaka karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai beržynuose
skirtingose amžiaus grupėse (pagal medžių skaičių). Pateiktos F kriterijaus (Fišerio),
Pirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai bei reikšmingumo lygmens p reikšmės
Table 2. Influence of the main factors on the species composition of silver birch (by the
number of trees) in birch stands of different age groups. The values of F criterion (Fisher‘s),
Pearson‘s, Spearman‘s correlation coefficients and significance level p are presented

Amžiaus
grupė (m.)
Age group
(year)

2–5

6–20

21–60

>60

Patikimumo
kriterijai
Reliability
criteria

F
R
P
F
r
P
F
r
P
F
r
P

Gruntinio
vandens gylis**
(m)
Ground water
level
(m)
x

0,941**
0,001***
x

0,932**
0,001***
x

0,827**
0,001***
x

0,951**
0,001***

Veiksniai
Factors
Paklotės/
Sėklų šaltinis/arba
Žolės*
atžalos (esant
durpės storis**
(m)
Abundance vegetatyviniam
žėlimui)*
Depth of
of herbalitter/peat layer ceous vege- Adjacent stands
producing mature
(m)
tation
seeds
x
22,63
27,94
-0,922**
0,640
-0,554
0,001***
0,005
0,038
x
13,05
69,44
-0,696**
0,589
-0,603
0,003
0,015
0,011
x
2,26
248,56
-0,795**
0,514
-0,506
0,015
0,017
0,019
x
4,11
511,93
-0,590**
0,668
-0,588
0,035
0,012
0,028

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
* – Spirmeno koreliacija Spearman‘s correlation
** – Pirsono koreliacija Pearson‘s correlation
*** –p<0,001
x
– kiekybiniams matuojamiesiems veiksniams F kriterijaus reikšmės neskaičiuotos for quantitative measurable
factors the values of F criterion are not calculated
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Karpotųjų beržų kiekis beržynų rūšinėje
sudėtyje, %

100
90
80
70
60

y = -6,1184x2 + 66,223x - 10,11
r = 0,937

50
40
30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Gruntinio vandens gylis, m

1 pav. Karpotųjų beržų kiekis beržynų rūšinėje sudėtyje (%) visų augaviečių
visose amžiaus grupėse atsižvelgiant į gruntinio vandens gylį
Fig. 1. The amount of silver birch trees in the species composition (%) of birch stands on
all sites and in all age groups depending on the depth of ground water level
Sėklų šaltinis. Gauti tyrimų duomenys patvirtina kitų autorių (Malinauskas, 2004;
Suchockas, 2004) tyrimų išvadas, kad savaiminių beržynų rūšinę sudėtį gali lemti ne tik
hidrologinės augavietės sąlygos, bet ir buvusio bei esamų aplinkinių beržynų rūšinė sudėtis
ir jų atstumas iki tiriamojo beržyno. Todėl, siekdami išaiškinti sėklų šaltinio įtaką (apie 50 m
atstumu) beržynų rūšinei sudėčiai, nustatėme aplinkinių medynų beržų rūšinę sudėtį. Sėklų
šaltinio įtaka naujai atsiželdinančiam beržynui svarbi iki 2–5 m. amžiaus, vėliau beržų rūšinė
sudėtis palaipsniui didėjant amžiui supanašėja su aplinkinių medynų beržų rūšine sudėtimi.
Sėklų šaltinio įtaka beržų rūšinei sudėčiai yra vidutinio stiprumo (r>0,5–0,6, p<0,05)
(2 lentelė). Praktiškai tirtų brandžių beržynų rūšinė sudėtis sutampa su aplinkinių beržynų rūšine
sudėtimi. Beržų rūšinę sudėtį lemia ne tik aplinkinių medynų beržų rūšinė sudėtis, bet ir anksčiau
augusio tiriamojo medyno beržų rūšinė sudėtis, ypač šlapiose ir pelkinėse augavietėse, kur beržai daugiausiai atželia atžalomis.
Veiksnių reikšmingumui įvertinti atskirose beržų amžiaus grupėse buvo panaudota
dispersinė analizė (ANOVA). Atliktas veiksnių grupavimas pagal jų koreliacijas, apskaičiuota Fišerio kriterijaus (F) reikšmės bei patikimumai (2 lentelė). Nustatyta, kad
2–5 m. amžiaus beržynų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką turi aplinkinių medynų, galinčių
brandinti sėklas, rūšinė sudėtis (r=-0,554, F=27,94, p=0,038), žolių gausa (r=0,640,
F=22,63, p=0,005), gruntinio vandens gylis (r=0,941, p<0,001), paklotės/durpės sluoksnio
storis (r=-0,922, p=0,001). Vyresniuose beržynuose beržų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką
turi gruntinio vandens gylis. Atitinkamai: 6–20 m. amžiuje r=0,932, p<0,001; 21–60 m. amžiuje r=0,827, p<0,001 ir daugiau kaip 60 m. amžiuje r=0,951, p<0,001.
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Atlikus svarbiausių veiksnių įtakos masto ir stiprumo analizę (panaudojant regresinės
analizės metodo daugialypę koreliaciją) karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai beržynuose skirtingose amžiaus grupėse (pagal medžių skaičių) nustatyta, kad visose amžiaus grupėse didžiausią įtaką karpotųjų beržų paplitimui beržynuose turi gruntinio vandens gylis, kuris lemia
89,00–94,53 % nuo visų veiksnių įtakos (3 lentelė, 1 pav.). Mažesnę įtaką karpotųjų beržų
paplitimui turi sėklų šaltinis (4,21–5,84 % siekia skirtingose amžiaus grupėse) bei dar mažesnę paklotės/durpės storis ir žolės. Visi kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų
paplitimą nuo 89,60 % – 21–60 m. iki 99,60 % – 2–5 m. amžiuje (3 lentelė).
Skirtinguose augaviečių hidrotopuose taip pat nustatyti stipriausi koreliaciniai ryšiai
tarp gruntino vandens gylio (r=0,785 – -0,951, , p<0,001; vidutiniškai 0,937) ir karpotųjų
beržų kiekio beržynų rūšinėje sudėtyje bei sėklų šaltinio (r=-0,454 – -0,951, p<0,05; vidutiniškai -0,707) (4 lentelė). Silpnesniais ryšiais koreliuoja karpotųjų beržų paplitimas su paklotės/durpės storiu ir žolėmis (r=-0,5 – -0,7; vidutiniškai atitinkamai – -0698 ir 0,544)
(4 lentelė).
3 lentelė. Svarbiausių veiksnių įtaka karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai beržynuose skirtingose amžiaus grupėse (pagal medžių skaičių). Pateiktos F kriterijaus (Fišerio), Pirsono ir
Spirmeno koreliacijos koeficientai bei reikšmingumo lygmens p reikšmės
Table 3. The influence of the main factors on the species composition of silver birch (by
the number of trees) in birch stands of different age groups. The values of F criterion
(Fisher‘s), Pearson‘s, Spearman‘s correlation coefficients and significance level p are
presented

Amžiaus
grupė
(m.)
Age
group
(year)

Tirtų
veiksnių
įtaka, %
Influence
of investigated
factors,%

2–5

99,60

6–20

96,26

21–60

89,60

>60

98,95

Veiksniai
Factors

Atskirų
veiksnių įtakos stiprumas
Influence
strength of
individual
factors

Gruntinio
vandens
gylis
(m)
Ground
water level
(m)

%
P
%
P
%
P
%

91,97
0,001*
89,00
0,001
92,61
0,001*
94,53
P

Paklotės/
Žolės
durpės storis Abun(m)
dance of
Depth of
herbalitter/peat
ceous
layer
vegeta(m)
tion

0,62
0,112
4,62
0,045
1,58
0,504
0,42
0,011

2,10
0,001
0,54
0,417
0,03
0,881
0,84
0,746

Sėklų šaltinis/
arba atžalos
(esant vegetatyviniam žėlimui)
Adjacent stands
producing
mature seeds
5,31
0,001*
5,84
0,007
5,78
0,008
4,21
0,472

0,017

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
* –p<0,001
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4 lentelė. Veiksnių įtaka visose augavietėse ir visose amžiaus grupėse
Table 4. Influence of factors on all sites and within all age groups

Gruntinio
vandens
gylis**
(m)
Ground
water level
(m)

Veiksniai
Factors
Paklotės/durSėklų šaltipės storis**
nis/arba atžalos
(m)
Žolės*
(esant vegetatyviDepth of
Abundance of
niam žėlimui)*
litter/peat
herbaceous
Adjacent stands
layer
vegetation
producing
(m)
mature seeds

Miško augaviečių
hidrotopai
Hydrotopes
of forest sites

Patikimumo
kriterijai
Reliability
criteria

N

r

0,891

-0,733

0,475

-0,951

mineral soils of
normal humidity

p

0,001*

0,001*

0,018

0,001*

L

r

0,845

-0,675

0,566

-0,876

temporarily
overmoistured
mineral soils

p

0,001*

0,025

0,023

0,001

U

r

0,785

-0,794

0,469

-0,545

permanently
overmoistured
mineral soils

p

0,001*

0,012

0,038

0,032

P

r

0,951

-0,591

0,667

-0,454

p

0,001*

0,036

0,022

0,034

r

0,937

-0,698

0,544

-0,707

p

0,001*

0,028

0,025

0,014

boggs, peatland
soils
Visuose miško
augaviečių
hidrotopuose
(N, L, U ir P)
In all hydrotopes
of forest sites (N,
L, U, P)

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
* –p<0,001

Atlikus svarbiausių veiksnių įtakos masto ir stiprumo analizę karpotųjų beržų rūšinei
sudėčiai beržynuose skirtingo hidrotopo augavietėse (pagal medžių skaičių) nustatyta, kad
visose augavietėse didžiausią įtaką karpotųjų beržų paplitimui beržynuose turi taip pat gruntinio vandens gylis, kuris lemia 83,50–98,53 % nuo visų veiksnių įtakos (5 lentelė,
1 pav.). Likusieji tirti veiksniai – paklotės/durpės storis, žolės bei sėklų šaltinis mažai lemia
karpotųjų beržų paplitimą beržynuose, nes šiuos veiksnius didžia dalimi lemia gruntinio vandens gylis. Visi kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų paplitimą nuo 89,31 % – L
hidrotopo augavietėse iki 98,95 % – P hidrotopo augavietėse (5 lentelė).
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5 lentelė. Visų augaviečių ir visose amžiaus grupėse
Table 5. On all sites and within all age groups

Miško augaviečių
hidrotopai
Hydrotopes
of forest sites

Tirtų
veiksnių
įtaka,
%
Influence
of investigated
factors,
%

N
mineral soils of
normal
humidity

92,23

L
temporarily overmoistured mineral
soils

89,31

U
permanently overmoistured mineral
soils

92,57

P
boggs, peatland
soils

98,95

Atskirų
Gruntiveiksnių
nio vanįtakos
dens gylis
stiprumas
(m)
Influence
Ground
strength of
water
individual
level
factors
(m)

Veiksniai
Factors
PakloSėklų šaltitės/durpės
nis/arba atžaŽolės
storis
Abunlos (esant ve(m)
dance of
getatyviniam
The depth of
grassy
žėlimui)
litter/peat
vegeta- Adjacent stands
layer
tion
producing ma(m)
ture seeds

%

83,50

14,16

2,30

0,04

p

0,001

0,036

0,165

0,856

%

86,41

5,64

4,40

3,54

p

0,001

0,334

0,220

0,385

%

91,88

3,89

0,05

4,18

p

0,001*

0,256

0,844

0,085

%

98,53

0,42

0,84

0,21

p

0,011

0,746

0,472

0,557

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu, esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
* –p<0,001

Tyrimais nustatėme, kad visose amžiaus grupėse beržynuose stipriausiais ryšiais koreliuoja gruntino vandens gylis su paklotės/durpės storiu (r=-0,7 – -0,9, stiprus ryšys), su žolių
gausa (r=0,6-0,8, vidutinio stiprumo ir stiprus ryšys) bei su sėklų šaltiniu (r=-0,5 – -0,6, vidutinio stiprumo ryšys). Skirtinguose augaviečių hidrotopuose taip pat nustatyti stipriausi koreliaciniai ryšiai tarp gruntino vandens gylio ir paklotės/durpės storio (r=-0,7 – -0,8, stiprus
ryšys), žolių gausos (r=0,7-0,9, stiprus ryšys) bei sėklų šaltinio (r=-0,5 – -0,7, vidutinio stiprumo ryšys).
Tyrimais nustatėme, kad didžiausi beržynų rūšinės sudėties pokyčiai įvyksta jaunuolynų amžiuje (2–20 m.) (1 lentelė), todėl tyrėme, kaip anksčiau aptarti atskiri veiksniai lemia
karpotųjų beržų paplitimą beržynuose skirtingo hidrotopo augavietėse šiame amžiuje (6 lentelė). Mūsų tyrimais nustatyta, kad beržynų rūšinėje sudėtyje karpotųjų beržų paplitimą visuose augaviečių hidrotopuose daugiausiai lemia gruntinio vandens gylis (labai stiprus
ryšys, kur: r=0,935, p<0,001) (2 pav.), sėklų šaltinis (stiprus ryšys, kur: r=-0,868, p<0,001),
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paklotės/durpės storis (vidutinio stiprumo ryšys, kur: r=-0,695, p<0,001), silpniau, bet dar
patikimai žolės (silpnas ryšys, kur: r=0,409, p=0,012). Skirtingo hidrotopo augavietėse minėtų veiksnių įtaka yra nevienareikšmė. Gruntinio vandens gylis pakankamai vienodai lemia
karpotųjų beržų paplitimą beržynuose visose skirtingo hidrotopo augavietėse, kur koreliacijos koeficientas kinta r=0,771–0,8891 (vidutinis ir stiprus koreliacinis ryšys)
(6 lentelė). Paklotės/durpės storis didžiausą įtaką turi drėgnesnėse ir šlapiose L, U ir P augaviečių hidrotopuose, nes šiose augavietėse daugausiai paplitę plaukuotieji beržai, be to, šiose
augavietėse paklotės/durpės storis yra didžiausias, koreliacijos koeficientas kinta r=-0,727–
-0,795. Nustatyta, kad žolės taip pat turi įtakos beržų paplitimui beržynuose (koreliacijos
koeficientas kinta r=0,557-0,790, vidutinio stiprumo ryšys), be to, žolių gausumas taip pat
priklauso nuo augavietės drėgnumo. Didėjant drėgnumui – žolių kiekis beržynuose didėja,
jos labiau vešlios lyginant su normalaus drėgnumo augavietėmis, jos stipriau stelbia jaunus
karpotųjų beržų medelius, ypač pirmaisiais apsisėjimo metais. Sėklų šaltinio įtaka beržynų
rūšinei sudėčiai jaunuolynų amžiuje yra reikšminga visuose augaviečių hidrotopuose, kur
koreliacijos koeficientas kinta L hidrotopo augavietėse r=-0,710, p=0,019, o N, U ir P hidrotopuose mažai skiriasi ir yra stiprus ryšys (r=-0,837– -0,896) (6 lentelė).
Atlikus svarbiausių veiksnių įtakos masto ir stiprumo analizę (panaudojant regresinės
analizės metodo daugialypę koreliaciją) karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai beržynuose jaunuolynų amžiaus grupėje (2–20 m.) (pagal medžių skaičių) nustatyta, kad šioje amžiaus grupėje
didžiausią įtaką karpotųjų beržų paplitimui beržynuose turi sėklų šaltinis (nuo 26,00 % – P
hidrotopo augavietėse iki 71,44 % – L hidrotopo augavietėse) bei gruntinio vandens gylis,
kuris lemia nuo 20,20 % – N hidrotopo augavietėse iki 73,07 % – P hidrotopo augavietėse
nuo visų tirtų veiksnių įtakos (7 lentelė, 2 pav.). Mažesnę įtaką karpotųjų beržų paplitimui
turi žolės bei dar mažesnę paklotės/durpės storis. Žolių įtaka karpotųjų beržų paplitimui
beržynuose šiame jų amžiuje yra reikšminga tik N hidrotopo augavietėse (29,88 %). Visi
kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų paplitimą nuo 75,07 % – N hidrotopo augavietėse iki 92,41 % – P hidrotopo augavietėse (7 lentelė).
Tyrimais nustatėme, kad skirtinguose augaviečių hidrotopuose beržynų jaunuolynų
amžiaus grupėje (2–20 m.) stipriausi koreliaciniai ryšiai yra tarp gruntino vandens gylio ir
paklotės/durpės storio (r=-0,7 – -0,8, stiprus ryšys), žolių gausos (r=0,6–0,8, vidutinio stiprumo ir stiprus ryšys) bei sėklų šaltinio (r=-0,5 – -0,7, vidutinio stiprumo ryšys).
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6 lentelė. Svarbiausių veiksnių įtaka karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai 2–20 m. amžiaus
beržynuose (pagal medžių skaičių). Pateiktos Pirsono ir Spirmeno koreliacijos
koeficientai bei reikšmingumo lygmens p reikšmės
Table 6. Influence of the main factors on the species composition of silver birch in
2-20-year-old birch stands (by the number of trees). The values of Pearson‘s, Spearman‘s
correlation coefficients and significance level p are presented

Miško augaviečių
hidrotopai
Hydrotopes
of forest sites

N
mineral soils of normal
humidity
L
temporarily overmoistured mineral soils
U
permanently overmoistured mineral soils
P
boggs, peatland soils
Visuose miško augaviečių hidrotopuose
(N, L, U ir P)
In all hydrotopes
of forest sites (N, L, U, P)

Veiksniai
Factors
Paklotės/
durpės
Žolės*
storis**
Abun(m)
dance
Depth of
of herlitter/peat
baceous
layer
vegeta(m)
tion

Patikimumo
kriterijai
Reliability criteria

Gruntinio
vandens
gylis**
(m)
Ground water level
(m)

r

0,828

-0,592

0,579

-0,837

p

0,011

0,042

0,042

0,016

r

0,889

-0,791

0,790

-0,710

p

0,014

0,001

0,008

0,019

r

0,771

-0,727

0,557

-0,865

p

0,002

0,002

0,036

0,001***

r

0,871

-0,795

0,698

-0,896

p

0,001***

0,001

0,002

0,001***

r

0,935

-0,695

0,409

-0, 868

p

0,001***

0,001***

0,012

0,001***

Sėklų šaltinis/
arba atžalos
(esant vegetatyviniam
žėlimui)*
Adjacent stands
producing
mature seeds

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
* – Spirmeno koreliacija Spearman‘s correlation
** – Pirsono koreliacija Pearson‘s correlation
*** – p<0,001
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7 lentelė. Svarbiausių veiksnių įtaka beržų rūšinei sudėčiai 220 m. amžiaus beržynuose
(pagal medžių skaičių). Pateikti Pirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai bei reikšmingumo lygmens p reikšmės
Table 7. Influence of the main factors on the species composition in 2-20- year-old birch
stands (by the number of trees). The values of Pearson‘s, Spearman‘s correlation coefficients and significance level p are presented
Veiksniai
Factors

Miško augaviečių
hidrotopai
Hydrotopes
of forest sites

Tirtų
veiksnių
įtaka, %
Influence
of investigated
factors, %

N
mineral soils
of normal
humidity

75,07

L
temporarily
overmoistured mineral
soils

81,25

U
permanently
overmoistured mineral
soils

85,75

P
boggs, peatland soils

92,41

Atskirų
Gruntinio
veiksnių
Sėklų šaltivandens Paklotės/durpės
įtakos
nis/arba atžastoris
Žolės
gylis
stiprumas
los (esant vege(m)
Abundance
(m)
Influence
tatyviniam
Depth of litof herbaGround
strength of
žėlimui)
water le- ter/peat layer ceous veindividual
Adjacent stands
(m)
getation
vel
factors
producing ma(m)
ture seeds
%

20,20

3,29

29,88

46,63

p

0,038

0,656

0,034

0,016

%

21,08

0,01

7,47

71,44

p

0,034

0,990

0,508

0,004

%

44,62

3,01

0,53

51,84

p

0,002

0,274

0,652

0,001

%

73,07

0,66

0,27

26,00

p

0,001

0,897

0,931

0,031

Statistiškai patikimos reikšmės pavaizduotos paryškintu šriftu esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05.
Statistically reliable values are presented in bold under significance level p<0.05.
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Karpotųjų beržų kiekis beržynų rūšinėje sudėtyje, %
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Gruntinio vandens gylis, m

2 pav. Karpotųjų beržų kiekis beržynų rūšinėje sudėtyje (%) jaunuolynų amžiuje
(2–20 m.) atsižvelgiant į gruntinio vandens gylį
Fig. 2. The amount of silver birch within the species composition (%) of young
stands (2-20 years) depending on ground water level
Išvados
1. N ir L augaviečių hidrotopuose karpotieji beržai, būdami labiau konkurentabilios
medžių rūšys dėl fitocenotinių priežasčių, išstumia arba nustelbia šiose augavietėse augančius
plaukuotuosius beržus, todėl didėjant beržynų amžiui karpotųjų beržų kiekis proporcingai didėja. U ir P augavietėse daugiausiai išplitę plaukuotieji beržai, kurie yra prisitaikę (pakantūs)
drėgmės pertekliui. Karpotieji beržai šlapiose ir pelkinėse (ypač žemapelkėse) augavietėse, didėjant amžiui ir ryškiai mažėjant jų tolerancijai drėgmės pertekliui sunyksta ir iškrenta iš
medyno.
2. Svarbiausi veiksniai, lemiantys beržynų rūšinę sudėtį ir jų paplitimą, yra gruntinio
vandens slūgsojimo gylis, paklotės/durpės sluoksnio storis, žolių gausa ir sėklų šaltinis.
Jaunų (2–5 m. amžiaus) beržynų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką turi gruntinio vandens gylis
(r=0,941, p<0,001), paklotės/durpės sluoksnio storis (r=-0,922, p=0,001), taip pat aplinkinių
medynų, galinčių brandinti sėklas, rūšinė sudėtis (r=-0,554, F=27,94, p=0,038) ir žolių
gausa (r=0,640, F=22,63, p=0,005). Vyresniuose beržynuose beržų rūšinei sudėčiai didžiausią įtaką turi gruntinio vandens gylis. Atitinkamai: 6–20 m. amžiuje r=0,932, p<0,001; 21–
60 m. amžiuje r=0,827, p<0,001 ir daugiau kaip 60 m. amžiuje r=0,951, p<0,001.
3. Atlikus svarbiausių veiksnių įtakos masto ir stiprumo analizę karpotųjų beržų rūšinei sudėčiai beržynuose skirtingose amžiaus grupėse (pagal medžių skaičių) nustatyta, kad
visose amžiaus grupėse didžiausią įtaką karpotųjų beržų paplitimui beržynuose turi gruntinio
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vandens gylis, kuris lemia 89,00–94,53 % nuo visų tirtų veiksnių įtakos. Mažesnę įtaką karpotųjų beržų paplitimui turi sėklų šaltinis (4,21–5,84 % siekia skirtingose amžiaus grupėse)
bei dar mažesnę paklotės/durpės storis ir žolės. Visi kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų paplitimą nuo 89,60 % – 21–60 m. iki 99,60 % – 2–5 m. amžiuje.
4. Visuose augaviečių hidrotopuose (N, L, U ir P) didžiausią įtaką karpotųjų beržų
paplitimui beržynuose turi taip pat gruntinio vandens gylis, kuris lemia 83,50-98,53% nuo
visų veiksnių įtakos. Likusieji tirti veiksniai – paklotės/durpės storis, žolės bei sėklų šaltinis
mažai lemia karpotųjų beržų paplitimą beržynuose, nes šiuos veiksnius didžia dalimi lemia
gruntinio vandens gylis. Visi kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų paplitimą
nuo 89,31 % – L hidrotopo augavietėse iki 98,95 % – P hidrotopo augavietėse.
5. Beržynų rūšinėje sudėtyje (jaunuolynų amžiuje – 2–20 m.) karpotųjų beržų paplitimą visuose augaviečių hidrotopuose (N, L, U ir P) daugiausiai lemia gruntinio vandens
gylis (labai stiprus ryšys, kur: r=0,935, p=0,001), sėklų šaltinis (stiprus ryšys, kur: r=0,868,
p=0,001), paklotės/durpės storis (vidutinio stiprumo ryšys, kur: r=0,695, p=0,001), silpniau,
bet dar patikimai žolės (sipnas ryšys, kur: r=0,409, p=0,002). Skirtingo hidrotopo augavietėse minėtų veiksnių įtaka beržynų jaunuolynuose yra nevienareikšmė.
6. Jaunuolynų amžiaus grupėje (2–20 m.) didžiausią įtaką karpotųjų beržų paplitimui
beržynuose turi sėklų šaltinis (nuo 26,00 % – P hidrotopo augavietėse iki 71,44 % – L hidrotopo augavietėse) bei gruntinio vandens gylis, kuris lemia nuo 20,20 % – N hidrotopo
augavietėse iki 73,07 % – P hidrotopo augavietėse nuo visų tirtų veiksnių įtakos. Mažesnę
įtaką karpotųjų beržų paplitimui turi žolės bei dar mažesnę paklotės/durpės storis. Žolių
įtaka karpotųjų beržų paplitimui beržynuose šiame jų amžiuje yra reikšminga tik N hidrotopo
augavietėse (29,88 %). Visi kartu tirti minėti veiksniai lemia karpotųjų beržų paplitimą nuo
75,07 % – N hidrotopo augavietėse iki 92,41 % – P hidrotopo augavietėse.
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Vytautas Bareika
Factors preconditioning proportion of silver (Betula pendula Roth.) and downy birch
(Betula pubescens Ehrh.) trees in birch stands
Summary
Study was carried out in birch stands, Central part of Lithuania. The portion of birch
trees in stand species composition – more than 8, i.e. 80%. The age of stands investigated from 2 to 87 years. About 170 study plots (57 – on former clearcut areas, up to 10 years of
age; 112 - in older stands) were selected on sites of all hydrotopes - N (mineral soils of
normal humidity), L (temporarily overmoistured mineral soils), U (permanently overmoistured mineral soils) and P (boggs, peadland soils). For species identification chemical
method, based on the reaction of inner bark with 2,4-dinitrophenylhidrazine, was applied
(Lundgren et al., 1995).
Species composition (proportion between B. pendula and B. pubescens) in young
(2-5-year-old) stands is mostly influenced by the species composition (F=27.94) of adjacent
seed-yielding stands, abundance of grass vegetation (F=22.63), ground water level
(r=0.941), the thickness of litter/peat layer (r=-0.922). In older birch stands it is mostly influenced by ground water level (r=0.827-0.951, p<0.001).
Keywords: silver and downy birch, ecological distribution, composition of birch
stands, forest site.
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Vytautas Bareika
Факторы, определяющие распространение березы бородавчатой (Betula pendula
Roth.) и пушистой (Betula pebescens Ehrh.) в березняках
Резюме
Исследования проведены в березняках Средней Литвы (береза в видовом
составе не менее 8). Обьекты исследований подобраны на всех гидротопах (N, L, U и
P). Возраст древостоев – от 2 до 87 лет. Идентификация пород березы произведена в
169 древостоях (57 – в насаждениях до 10 летнево возроста бывших сплошных
вырубках и 112 – в древостоях старше 10 лет). Для идентификации породы
применялся химический (осадковый) метод, обоснован на реакции внутренней коры
с 2,4-динитрофенилгидразином (Lundgren et al., 1995).
Наибольшее влияние на породный состав (на соотношение березы
бородавчатой и пушистой) молодых березняков (2-5-летнего возраста) имеют
породный состав окружающих плодоносящих древостоев (F=27,94), обилие травяного
покрова (F=22,63), глубина грунтовых вод (r=0,941), толщина подстилки/торфа
(r
=-0,922). В березняках более старшего возраста наибольшее влияние имеет глубина
грунтовых вод (r=0.827-0.951, p<0.001).
Ключевые слова: бородавчатая и пушистая березы, экологическое
распространение, породный состав березняков, условия местопроизрастания.
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VIETOVĖS AUKŠČIO NUSTATYMO TIKSLUMAS SU LIETUVOS ERDVINĖS
INFORMACIJOS PORTALO PAGALBA
Daiva Gudritienė1,2, Vilma Sinkevičiūtė1,2
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2Aleksandro Stulginskio universitetas
Geoportal.lt – valstybės informacinė sistema, skirta tam, kad geografiniai duomenys, žemėlapiai ir el. paslaugos būtų lengvai pasiekiami visiems vartotojams. Portale viešam vartotojui pateikiamas ir reljefo aukščių profilio braižymas, taško vietovėje aukščio nustatymas.Tai atliekama įrankiu – ,,Nustatyti taško vietovėje aukštį“. Tai vienas naujausių geoportal.lt svetainės įrankių, apie kurio
tikslumą nėra atlikta tyrimų, GIS centro teikiamoje informacijoje nurodoma, kad jis tenkina mastelio
1:50000 žemėlapio reikalavimus. Šis įrankis pasirinktas tyrimo objektu, o tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos erdvinės informacijos portalo ( geoportal.lt) įrankio „Nustatyti taško vietovėje aukštį“ teikiamų
duomenų tikslumą esant skirtingai žemės dangai. Tyrimui atlikti taikyti šie tyrimo metodai: literatūros
šaltinių analizė; kartografinės medžiagos analizė; lauko matavimai bei duomenų apdorojimas; duomenų palyginimoji analizė. Duomenys apdoroti GeoMap ir Mikrosoft Exsel programomis. Atlikus
tyrimą nustatyta, kad dažniausiai pasitaikančios paklaidos yra nuo 0,5 m. iki 1,5 m. Atsižvelgiant į
tai, kad geoportal.lt svetainė veikia ortofotografinio žemėlapio pagrindu, kurio tikslumas 1 m., o aptariamas įrankis parodo artimiausio žinomo taško aukštį, galima teigti, kad gautos paklaidos yra leistinos. Apibendrinant gautus duomenis galima teigti, kad įrankis yra patikimas. Duomenų patikimumas esant mažai žemės dangai yra 91 proc. Lyginant su topografiniais analoginio formato žemėlapiais, kuriuose pateikti aukščiai nesutampa net iki 10 m, įrankis yra patikimas net ir esant didžiausiai
paklaidai.
Raktažodžiai: Lietuvos erdvinės informacijos portalas (geoportal.lt), lazerinis skenavimas
(LIDAR), altitudės.

Įvadas
Kartografavimui taikomi du pagrindiniai būdai, paremti centrine projekcija ir ortogonaliuoju projektavimu. Dažniausiai objektų dydis ir erdvinė padėtis nustatotmi nuotoliniais (fotogrametriniais) matavimais. Neseniai atsiradęs ir jau taikomas Lietuvoje lazerinis
skenavimas (LIDAR) leidžia surinkti informaciją ne tik apie gamtinius bei žmogaus sukurtus
Žemės paviršiaus objektus, bet ir Žemės paviršiaus aukščius (altitudes). Lietuvoje nuotolinio
kartografavimo duomenys yra viešai prieinami vartotojams Lietuvos erdvinių duomenų portale (Geoportal.lt). Čia viešam vartotojui sukurti supaprastinti įrankiai, leidžiantys atlikti
erdvinių objektų analizę be sudėtingos programinės įrangos (Papišienė, 2014). Vienas tokių
įrankių yra ,,Nustatyti taško vietovėje aukštį“. Įrankis yra sukurtas panaudojant LIDAR duomenis. Erdviniu pagrindu tarnauja Lietuvos ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT). GIS
centro specialistų teigimu šis įrankis tenkina 1:50000 mastelio žemėlapiui keliamus reikalavimus.
LIDAR surinkti duomenys – tai ne tik informacija apie geodezinius žemės paviršiaus aukščius, bet ir apie gamtinius bei žmonių sukurtus objektus (Kalantaitė ir kt., 2010).
Tačiau visi matavimų metodai ir sistemos neišvengia paklaidų. Daug mokslininkų tyrinėjo
šio metodo tikslumą, H. Zachary savo straipsnyje teigia, kad LIDAR duomenų tikslumas
svyruoja nuo 1 m iki 2 m., vidutinė kvadratinė paklaida nuo 15 cm iki 20 cm. (Zachary ir
kt., 2007). Pasak A. Žalnieriuko LIDAR lazerio spindulys nuotolį iki kieto paviršiaus išmatuoja 1–3 cm tikslumu o realus skenavimo aukščių tikslumas siekia apie 10–15 cm miesto
teritorijoje. B. Ruzgienė teigia, kad matavimo tikslumas labiausiai priklauso nuo skrydžio
aukščio. Pasak jos, LIDAR duomenų tikslumas yra apie 15 cm. Kraus K. pateikia savo vieno
tyrimo duomenų išvadas, kuriose rašoma, kad vertikalusis tikslumas miškuose yra 0,50 m,
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gatvėse – 10–15 cm (Kraus 2008) . Pasak A. Žalnieriuko, vietos skenavimo tikslumą lemia
ne tik skrydžio aukštis, bet ir skenerio savybės, skenuojamojo ruožo plotis, skenerio pozicionavimo GPS ir orientavimo paklaidos, lazerio spindulių dažnis ir sklaida, atmosferos sąlygos ir ypač – atspindinčiojo paviršiaus savybės bei kiti veiksniai, todėl gaunamas duomenų
tikslumas būna skirtingas (Žalnieriukas ir kt., 2009, Kraus 2008, Zachary 2007). Apdorojant
duomenis pašalinti neryškų signalą turintys atspindžiai, susilpnėję dėl vešlios augmenijos.
Todėl ne visos Lietuvos teritorijos taškų padengimas gali būti vienodas (Žalnieriukas ir kt.,
2009). Dėl šios priežasties verta analizuoti duomenų patikimumą. Tikslumo patikrai atlikti
pasitelkti geodeziniai matavimai, nes tai pats tiksliausias koordinačių nustatymo būdas.
Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos erdvinės informacijos portalo (Geoportal.lt) įrankio
„Nustatyti taško vietovėje aukštį“, teikiamų duomenų tikslumą esant mažai žemės dangai.
Tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
 Nustatyti taškų aukštį dviem skirtingais būdais: GPS imtuvu ir geoportal.lt pateiktu įrankiu;
 Nustatyti duomenų nesutapimus bei gautų paklaidų pasiskirstymą.
Tyrimo objektas – Lietuvos erdvinės informacijos portalo ( Geoportal.lt) įrankis
„Nustatyti taško vietovėje aukštį“.
Tyrimo metodika. Tyrimui atlikti taikyti šie tyrimo metodai:
 Literatūros šaltinių analizė;
 Kartografinės medžiagos analizė;
 Lauko matavimai bei duomenų apdorojimas;
 Duomenų lyginimoji analizė.
Literatūros šaltinių analizės metu aptarti kitų autorių atliktų tyrimų duomenų rezultatai, turimų lazerinio skenavimo duomenų tikslumas Lietuvoje. Kartografinės medžiagos analizės metu buvo parenkami topografiniai planai, kuriuos bendraautorė sudarė gamybinio
darbo metu. Matavimai buvo atliekami su GPS imtuvais (TopCon GMS ir Trimble
R10).GPS prietaisais išmatuoti taškų aukščiai buvo lyginami su geoportal.lt svetainėje esančio įrankio – „Braižyti reljefo profilį, nustatyti taško vietovėje aukštį“ nustatytu aukščiu.
Naudojantis formule (1) buvo skaičiuojama vidutinė kvadratinė paklaida M (Živatkauskas,
2013).
𝑀=
čia:

..

(m),

( 1)

𝑀 + 𝑀 +. . 𝑀 − atskirų taškų matavimo paklaidos
n – taškų skaičius

Duomenys apdoroti GeoMap ir Mikrosoft Exsel programomis, pateikti grafikai, informatyvūs paveikslai.
Rezultatai
Geoportal.lt – valstybės informacinė sistema, skirta tam, kad geografiniai duomenys, žemėlapiai ir el. paslaugos būtų lengvai pasiekiami visiems vartotojams. Joje šiuo metu
38 organizacijos teikia 289 erdvinių duomenų rinkinių peržiūros ir parsisiuntimo paslaugas.
Naudotojai gali rasti, peržiūrėti ir atsisiųsti įvairius žemėlapius, duomenų rinkinius, juos palyginti, pasinaudoti matavimų ir duomenų analizės įrankiais (Lietuvos..., 2015). Daugėja
kompleksinių žemėlapių įrankių, kurių dėka Geoportal.lt pasiekiamus duomenis galima
analizuoti. Portale viešam vartotojui pateikiamas ir reljefo aukščių profilio braižymas išilgai
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naudotojo nubrėžtos linijos, arba taško vietovėje aukščio nustatymas – tai atliekama įrankiu
– ,,Nustatyti taško vietovėje aukštį“ (Žemės..., 1015, GIS... 2015).
Įrankiu gaunama informacija paremta LIDAR duomenimis, kurių tikslumas ir surinkimo metodai vis dar yra aktuali naujovė kartografuojant Žemės paviršiaus objektus.
Tyrimas buvo vykdytas Marijampolės apskrityje. Atliekant ši tyrimą buvo naudojamos GPS prietaisu išmatuotos taškų altitudės ir tų pačių taškų aukščiai nustatyti su geoportal.lt įrankio pagalba. Matavimų duomenys pasirinkti iš tarpusavyje nesusijusių topografinių planų tam, kad aprėptų kuo didesnę teritoriją.
Matavimams buvo pasirinkti taškai, esantys lygiose teritorijose su maža žemės
danga (dirbamojoje žemėje, natūraliose pievose). Viso parinkti 65 taškai (1 pav.).

1 pav. Taškų parinktų atvirose vietovėse pavyzdys
Fig. 1. Examples of points selected in open areas
Koordinuoti taškai yra visiškai atvirose vietose, arti jų nėra pastatų, medžių, šešėlių
ar kitų objektų, kurie galėtų paveikti LIDAR duomenų tikslumą.
Visų aukščių nuokrypių pasiskirstymas pagal dydį lyginant GPS matavimus su
NTVA gautais duomenimis pateikiamas procentine išraiška (2 pav.).

9%

38%

53%

0 - 0,5 m
0.5 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m

2 pav. Nuokrypių pasiskirstymas pagal dydį
Fig. 2. The dispersion of deviations according to size
Apibendrinus gautus rezultatus, buvo apskaičiuota vidutinė kvadratinė paklaida. Jos
dydis yra 0,73 cm.
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Tačiau net ir esant didžiausiai paklaidai įrankis yra naudingas, nes topografiniuose
(analoginio formato) žemėlapiuose su horizontalių pagalba perteikti aukščiai nesutampa net
iki 10 m (Gudritienė, 2012). Todėl aukščių nustatymui geriau naudoti geoportal.lt pateiktą
įrankį, negu analoginio formato seną kartografinę medžiagą.
Išvados
1. Tyrimui parinkti 65 taškai atvirose vietovėse. Įrankio teikamų duomenų vidutinė kvadratinė paklaida teritorijose su maža danga – 73 cm.
2. Paklaidos iki 50 cm visiškai atitinka LIDAR keliamus reikalavimus, jos sudaro
net 38 proc. visų paklaidų.
3. Atsižvelgiant į tai, kad geoportal.lt svetainė veikia ortofotografinio žemėlapio
pagrindu, kurio tikslumas 1 m, o aptariamas įrankis parodo artimiausio žinomo taško aukštį,
galima teigti, kad gautos 1 m paklaidos yra leistinos.
4. Paklaidos, viršijančios 1 metrą, sudaro tik 9 proc. visų pakaidų. Lyginant su
topografiniais analoginio formato žemėlapiais, kuriuose pateikti aukščiai nesutampa net iki
10 m, įrankis yra patikimas net ir esant didžiausiai paklaidai.
5. Apibendrinant gautus duomenis galima teigti, kad įrankis yra patikimas. Jo teikiamų duomenų tikslumas esant mažai žemės dangai yra 91 proc.
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Daiva Gudritienė, Vilma Sinkevičiūtė
The accuracy of area's altitude determination with the assistance of Lithuanian
portal of spatial information
Summary
The geoportal.lt is a state information system whose scope is to allow all data users to
freely access geographic data, maps and e-services. The portal also allows drawing relief
altitude profile and set the altitude of point on location. It is performed by applying the tool
“Set altitude of point on location”. It is one of the newest tools of geoportal.lt website, whose
accuracy has not been analysed, and which, according to the information provided by GIS
Centre, complies with the requirements set for 1:50000 scale maps. This tool is selected as
an object of research, while the aim of the research is to analyse the accuracy of data provided by Lithuanian spatial information portal tool “Set altitude of point on location” in case
of different land covers. The following methods of investigation have been employed: literary analysis; the analysis of cartographic material; field measurements and data processing;
comparative analysis of data. The data is processed using Geomap and Microsoft Excel
programmes. After the analysis has been carried out, it was established that the most common errors in all types of land covers are from 0.5 m to 1.5 m. Taking into consideration
that the website geoportal.lt operates on the basis of orthographic map whose accuracy is 1
meter and the discussed tool shows the altitude of the nearest known point, it can be stated
that the obtained presumptions are permissible. The reliability of the data is 91 per cent in
thin land cover. To compare it with topographic maps of analogous format, where the errors
of altitudes may reach up to 10 meters, the tool is reliable even in case of major errors.
Keywords: Lithuanian spatial information portal (geoportal.lt), laser scanning
(LIDAR), altitudes

VIETOVĖS AUKŠČIO NUSTATYMO TIKSLUMAS LIETUVOS ERDVINĖS
INFORMACIJOS PORTALO PAGALBA
THE ACCURACY OF AREA'S HEIGH DETERMINATION WITH THE ASSISTANCE
OF LITHUANIAN PORTAL OF SPATIAL INFORMATION
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTŲ
DEKLARAVIMO TENDENCIJOS
Daiva Gudritienė1,2, Edita Abalikštienė1
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2Aleksandro Stulginskio universitetas
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ūkininkams mokamos išmokos už gyvulių auginimą, auginamas žemės ūkio kultūras ir už žemės dirbimą bei prižiūrėjimą. Pasėlių deklaravimas leidžia papildyti ūkio ir šeimos pajamas. Lietuva yra agrarinė šalis, o Marijampolės rajonas yra labai palankus
ūkininkauti, todėl gerai atspindi šalies agrarines tendencijas. Dėl šios priežasties tyrimui buvo pasirinktas būtent šis rajonas. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų deklaravimo pokyčius bei deklaruojamų pasėlių kaitą 2011–2015 m. Marijampolės savivaldybėje. Tikslui
įgyvendinti iškelti šie uždaviniai: išnagrinėti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tvarkos pokyčius 2011–2015 m.; nustatyti Marijampolės savivaldybės deklaruojamų pasėlių kaitos tendencijas. Tyrimo objektas – žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai Marijampolės savivaldybėje.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad paraiškų skaičius mažėja ( pateiktų paraiškų skaičius 2011–
2015 m. nuo 2626 sumažėjo iki 2385, t. y. 241 vnt., tai sudaro 9 proc.), o deklaruotų pasėlių plotas
didėja (2011–2015 m. deklaruotų pasėlių plotas Lietuvoje didėjo nuo 2,736 tūkst. ha iki 2,867 tūkst.
ha, tai yra 5 proc.). Pateikti duomenys atspindi ūkių stambėjimą.
Marijampolės savivaldybėje pagrindiniai vyraujantys pasėliai yra žieminiai kviečiai, toliau
ganyklos pievos iki 5 metų, vasariniai kviečiai, žieminiai rapsai ir daugiametės ganyklos.
Žieminių kviečių deklaruojamas plotas nuo 2011 m. iki 2015 m. padidėjo 25 proc. Ganyklos pievos
sumažėjo 6584 ha ploto, tai sudaro 62 proc. Vasarinių kviečių plotas sumažėjo 5 proc. Žieminiai
rapsai padidėjo 3050 ha deklaruojamo ploto, t. y. 75 proc. Daugiamečių ganyklų 2011–2014 m. buvo
panašus plotas, bet 2015 m. išaugo iki 7142 ha ploto, 74 proc.
Raktažodžiai: žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai, pasėlių deklaravimas.

Įvadas
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (toliau – ES) (2004 m. gegužės 1 d.) pagerėjo
žemdirbių perspektyvos. Jiems teikiamos įvairios paramos, tiesioginės išmokos, taip pat suteiktos kvotos. Ūkininkams mokamos išmokos už gyvulių auginimą, auginamas žemės ūkio
kultūras ir už žemės dirbimą bei prižiūrėjimą. Pasėlių deklaravimas leidžia papildyti ūkio ir
šeimos pajamas. Ūkininkai gauna išmokas ir padidina savo pajamas už tai, kad tinkamai
prižiūri naudojamą žemę ir augina įvairias žemės ūkio pasėlių kultūras, už kurias mokamos
tiesioginės išmokos (Tiesioginių..., 2016).
Lietuvai tapus ES nare, NMA yra atsakinga už paramos priemonių įgyvendinimą,
kuriomis siekiama kelti ES žemės ūkio produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose, užtikrinti pakankamą žemės ūkio darbuotojų pragyvenimo lygį, stengtis išlaikyti stabilias ūkių pajamas, integruoti į aplinkosaugą, padėti kurti papildomas ar alternatyvias pajamas ir įsidarbinimo galimybes kaimo vietovėse (Dėl..., 2003).
Įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo politiką žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką,
gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises. (Lietuvos, 1994).
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Martuzevičiūtė, B. straipsnyje „Deklaravimas – svarbus metų darbas“ pažymi, kad
žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų elektroninis deklaravimas Lietuvoje vykdomas
nuo 2010 metų. Sudėtingiausias darbas – laukų nubraižymas, kuris supaprastino pagrindinių
klaidų ir neatitikimų sprendimą dar paraiškų teikimo metu (Martuzevičiūtė, 2012).
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą ir kontrolę teisinį pagrindą sudaro ES teisės aktai, Vyriausybės nutarimai, žemės ūkio ministro bei NMA
direktoriaus įsakymai(Tiesioginių..., 2014; Dėl..., 2012; Dėl…, 2013).
Tiesioginės išmokos ūkininkams – pareiškėjams mokamos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro įsakymo nustatyta tvarka.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų deklaravimo pokyčius bei deklaruojamų pasėlių kaitą 2011–2015 m. Marijampolės savivaldybėje.
Tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
 Išnagrinėti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tvarkos pokyčius
2011–2015 m.
 Nustatyti Marijampolės savivaldybės deklaruojamų pasėlių kaitos tendencijas.
Tyrimo objektas – žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai Marijampolės savivaldybėje.
Tyrimo metodika. Analizei atlikti buvo pasirinktas penkerių metų laikotarpis nuo
2011 iki 2015 m. ir šešios seniūnijos Marijampolės savivaldybėje. Tyrimo metu taikytas
literatūros analizės metodas. Remiantis pirmine informacija, nustatyti pagrindiniai pasėlių
deklaruojami plotai. Remtasi statistinių metodų pagrindu palyginant deklaruojamų pasėlių
plotus, taip pat kartografinių duomenų analize, dirvožemių našumo balo erdvinių duomenų
rinkinių žemėlapiais, specialiųjų sąlygų, t. y. melioracijos žemėlapiais.
Atlikus analizę, galutiniams rezultatams aptarti taikytas duomenų apibendrinimo
metodas.
Tyrimams panaudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenys, taip pat VĮ Registrų centro duomenys apie
įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų vidutinį žemės našumo balą bei kiti statistiniai duomenys. Buvo analizuoti ir palyginti visų kaimiškųjų savivaldybių suvestiniai rodikliai.
Rezultatai
Marijampolės savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas pietvakarių Lietuvoje. Savivaldybė užima 75,5 tūkst. ha, iš jų 73 proc. užima žemdirbystės plotai, 16 proc. –
miškai, 6 proc. – miestai ir gyvenvietės, 2 proc. – pramonės įmonės ir keliai, 3 proc. – kitos
paskirties žemė. (apskaičiuota pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos „Lietuvos Respublikos Žemės fondo 2015-01-01“ duomenis) (Lietuvos..., 2015).
Žemės ūkio naudmenų priežiūra Marijampolės savivaldybės ūkiuose kasmet gerėja.
Didėja šių ūkių valdomų žemės ūkio naudmenų plotai, vidutinis ūkio dydis. Gerėja žemės
išteklių naudojimas, didėja žemės ūkio naudmenų ariamos žemės plotai, tobulinama žemės
ūkio augalų pasėlių struktūra, intensyvėja gamyba. Per analizuojamus 2011–2015 m. žemės
ūkio naudmenų plotas padidėjo 0,28 proc., tačiau nežymiai – 152,66 ha ploto, naudojimas
matomas 1 lentelėje. Daugiausiai, t. y. 1732,05 ha ploto sumažėjo kitos žemės, tai sudaro
87,25 proc. bendro savivaldybės ploto. 3,69 proc. sumažinta vandens telkinių plotų. 1403,01
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ha padidėjo užstatytos teritorijos. Labai daug žemės savininkų savo nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose pagal galiojančius teisės aktus keičia paskirtį į kitos paskirties žemės sklypus, gyvenamųjų namų statyboms.
Marijampolės savivaldybės teritorija – tai Marijampolės miestas ir šešios seniūnijos:
Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų.
Gudelių seniūnija – viena iš mažiausių Marijampolės savivaldybės seniūnijų. Seniūnijos centras - Gudelių miestelis (500 gyventojų). Seniūnijos plotas – 5642 ha, iš jų 9,7 proc.
užima miškai, 87,6 proc. – žemės ūkio naudmenos, 2,7 proc. – vandenys ir kitos paskirties
plotai. Dauguma seniūnijos gyventojų daugiau ar mažiau verčiasi žemdirbyste (Marijampolės…, 2016).
Analizuojant ūkininkų, deklaravusių žemės ūkio pasėlius penkerių metų laikotarpiu
2011–2015 m., pateiktas paraiškas nustatyta, kad paraiškų skaičius kasmet mažėja (nuo 2626
iki 2385). Deklaracijose pateikiamų duomenų analizė rodo, kad deklaruojami plotai kiekvienais metais didėja ir matomas ūkių stambėjimas Lietuvoje. Mažėjančiam pareiškėjų skaičiui
turi įtakos tai, kad dalis ūkininkų nutraukė ūkininko veiklas ir gavo kompensacijas, pasitraukė iš žemės ūkio gamybos, kita dalis ūkininkų sujungė turimus žemės sklypus – ūkiai
padidėjo, taip pat atsirado naujų jaunų ūkininkų, dalį žemės ūkininkai galimai panaudojo
pagal ES paramos programą „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar,
pakeitę žemės paskirtį, plėtojo kitą veiklą.
Bendrai apžvelgus diagramoje (1 lentelė) deklaruotus žemės ūkio pasėlių plotus
per tiriamąjį 2011–2015 m. laikotarpį, matoma, kad Lietuvos Respublikos bendras deklaruojamas pasėlių plotas kinta, jis didėja. Per 2011–2015 m. jis padidėjo 0,131 mln. ha, tai
sudaro 4,79 proc. nuo bendro deklaruoto ploto. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Marijampolės savivaldybę. Iš diagramos matome, kad savivaldybės plotas yra padidėjęs
0,002 mln. ha arba tai sudaro 4,16 proc. nuo bendro deklaruoto ploto. Lyginant deklaruotą
pasėlių plotą Marijampolės savivaldybės su Lietuvos Respublikos deklaruotu plotu matoma,
kad savivaldybės plotas sudaro tik 2 proc.
1 lentelė. Bendras deklaruotas plotas, mln. ha 2011–2015 m. laikotarpiu
Table 1 The total declared area, mill. ha in the period of 2011-2015
Lietuvos Respublika
The Republic of Lithuania
Marijampolės savivaldybė
The Municipality of Marijampole

2011
2,736

2012
2,784

2013
2,803

2014
2,836

2015
2,867

48000

48000

49000

49000

50000

Marijampolės savivaldybėje dažniausiai deklaruojamos kultūros yra žieminiai kviečiai, ganyklos pievos iki 5 metų, vasariniai kviečiai, žieminiai rapsai ir daugiametės ganyklos. Žieminių kviečių deklaruojamas plotas nuo 2011 m. iki 2015 m. padidėjo 25 proc. Ganyklos pievos plotas, palyginus nuo 2011 m. iki 2015 m., sumažėjo 6584 ha ploto, tai sudaro
62 proc. Panašiai kasmet buvo deklaruojamas vasarinių kviečių plotas, nuo 2011 m. iki
2015 m. jis sumažėjo 5 proc. Žieminių rapsų tarp 2011–2015 m. padidėjo 3050 ha deklaruojamo ploto, t. y. 75 proc. Daugiamečių ganyklų 2011–2014 m. buvo panašus plotas, bet
2015 m. išaugo net 74 proc.
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1 pav. Marijampolės seniūnijos deklaruojamų pasėlių pasiskirstymas 2011–2015 m.
Fig.1 The Destribution of declared crops during 2015-2015 in the subdistrict of
Marijampolė
Iš surinktų duomenų darytina išvada, kad Marijampolės savivaldybėje pagrindinė
vyraujanti pasėlių kultūra yra žieminiai kviečiai. Kaip jau buvo anksčiau minėta, Marijampolės savivaldybės našumo balas yra aukštas ir tinkamas auginti žemės ūkio kultūras.
Išvados
1. Atlikus tyrimą nustatyta, kad paraiškų skaičius mažėja (pateiktų paraiškų skaičius 2011–2015 m. nuo 2626 sumažėjo iki 2385, t. y. 241 vnt., tai sudaro 9 proc.), o deklaruotų pasėlių plotas didėja (2011–2015 m. deklaruotų pasėlių plotas Lietuvoje didėjo nuo
2,736 tūkst. ha iki 2,867 tūkst. ha, tai yra 5 proc.). Pateikti duomenys atspindi ūkių stambėjimą.
2. Marijampolės savivaldybėje pagrindiniai vyraujantys pasėliai yra žieminiai kviečiai, toliau – ganyklos pievos iki 5 metų, vasariniai kviečiai, žieminiai rapsai ir daugiametės
ganyklos.
3. Žieminių kviečių deklaruojamas plotas nuo 2011 m. iki 2015 m. padidėjo
25 proc. Ganyklos pievos sumažėjo 6584 ha ploto, tai sudaro 62 proc. Vasarinių kviečių
plotas sumažėjo 5 proc. Žieminių rapsų padidėjo 3050 ha deklaruojamo ploto, t.y. 75 proc.
Daugiamečių ganyklų 2011–2014 m. buvo panašus plotas, bet 2015 m. išaugo iki 7142 ha
ploto, 74 proc.
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Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė
Declaration tendencies of agricultural land and crop areas in the municipality of
Marijampole
Summary
Following the accession of Lithuania to the European Union, farmers started to receive payments for farming, cultivation of agricultural crops as well as the maintenance of
land. The declaration of crops makes it possible to supplement farm and family income.
Lithuania is an agrarian country, and the district of Marijampole is in very favorable conditions and therefore well reflects the country's agrarian tendencies. For this reason, this district was chosen for the research. The purpose of this research is to analyze the changes of
declarations of agricultural land and other fields as well as the change of declarations of
crops during the period of 2011-2015 in the municipality of Marijampole. The following
tasks have been implemented to achieve the goal: to analyze the changes in the procedure
for declaration of agricultural land and crop areas during 2011-2015; to present the trends of
declared crops in the municipality of Marijampole. The object of the research are the areas
of agricultural land and crops in the municipality of Marijampole.
The investigation revealed that the number of applications decreases (the number of
applications decreased from 2626 to 2685 from 2011 to 2015, ie by 241, 9%), while the
declared area of crops increased (in 2011-2015 the declared area of crops increased from
2,736 thousand hectares to 2,867 thousand hectares, that is, by 5 per cent). The data provided
reflect the increase in holdings.
In the municipality of Marijampole, the main prevailing crops are winter wheat,
followed by meadows up to 5 years old, spring wheat, winter rapeseed and permanent pasture.The area of declared winter wheat since 2011 till 2015 increased by 25%. The area of
pastures decreased by 6584 hectares, which comprises 62%. The area of summer wheat
decreased by 5%. Winter rapeseed increased by 3050 ha of declared area, i.e. 75 percent The
permanent pasture in 2011-2014 was a similar area, but in 2015 it has grown to 7142 ha,
74%.
Keywords: agricultural land and crop areas, declaration of crops.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTŲ
DEKLARAVIMO TENDENCIJOS
DECLARATION TENDENCIES OF AGRICULTURAL LAND AND CROP AREAS OF
MUNICIPALITY OF MARIJAMPOLĖ
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ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO DUOMENŲ TIKRINIMAS IR KLAIDŲ ANALIZĖ
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KAIŠIADORIŲ SKYRIAUS PAVYZDŽIU
Žydrūnė Ipatova, Edita Abalikštienė 1 Daiva Gudritienė 1,2
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2Aleksandro Stulginskio universitetas
Darbe analizuojami kadastrinių matavimų metu bei formuojant kadastrinių matavimų bylą
matininkų daromi pažeidimai bei klaidos Kaišiadorių rajone. Tiriamajame darbe surinkti ir išanalizuoti 1904 kadastrinių matavimų bylų tikrinimo aktai su trūkumais. Aktai su klaidomis buvo analizuojami, naudojantis Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) internetinėje svetainėje pateiktu 2015 m.
kadastrinių matavimų bylų tikrinimo archyvu. Analizuojama, kokius teisės aktus pažeidinėja matininkai, atlikdami kadastrinius matavimus Kaišiadorių rajone.
Raktažodžiai: Kadastriniai matavimai, tikrinimas, Nacionalinė žemės tarnyba.

Įvadas
Nuolatos didėjantis gyvenimo tempas, augantis vartotojiškumas, globalizacijos ir
kiti šiandien dažnai minimi procesai dažnai sąlygoja nuosavo žemės sklypo įsigyjimą. Nuosavas sklypas – tai turtas, leidžiantis jame gyventi ir veikti, tačiau reikia pažymėti, jog žemės
įsigyjimas, nuosavybės teisės įforminimas – sudėtingi procesai, reglamentuojami daugybės
teisinių dokumentų. Darbe bus nagrinėjami kadastrinių matavimų duomenys atsižvelgiant į
tai, kad kadastriniai matavimai – vienas svarbiausių procesų, atliekamas įsigyjant žemės
sklypą.
Pažymėtina, jog kadastrinių duomenų kokybės vertinimas bei patikrinimas yra svarbus uždavinys kadastro tvarkytojams ir kadastro duomenų vartotojams. Kadastro duomenų
kontrolė yra atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis bei Nacionalinės žemės
tarnybos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.1P-3 patvirtintais Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais (Nekilnojamojo..., 2003; Nekilnojamojo..., 2006).
Kadastriniai matavimai – tai žmonių nuosavybės ir teisingumo garantas ateičiai. Atlikus kadastrinius matavimus ir parengus juridinius dokumentus, žemės savininkui garantuojama, kad jo žemės sklypo ribos, plotas bei naudmenų sudėtis yra tikslūs ir suteikia visas
teises į nuosavybę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Atliekant kadastrinius
matavimus ar tikslinant kadastro duomenis pasitaiko klaidų ir netikslumų (Zakarevičius...,
2007).
R. Rekašiūtė (2012) teigia, kad didelė dalis prieš 10-15 m. parengtų žemės sklypų
planų parengti ne taip tiksliai, kaip šiandien rengiami planai naudojant tikslius geodezinius
prietaisus.Tačiau visuomet atliekami matavimai tam tikrų paklaidų ribose.
M. Mazecienė (2015) atliko Kauno rajone kadastro duomenų nustatymo klaidų analizę (tiriamajame darbe surinkti ir išanalizuoti 3555 kadastrinių matavimų bylų tikrinimo
aktai su trūkumais; aktai su klaidomis buvo analizuojami 2014 m. 25-iose Kauno rajone
esančiose seniūnijose). Nustatyta, kad dauguma pasitaikančių klaidų yra padaromos dėl matininko neatidumo ir išsiblaškymo: žemės sklypo plane ir paženklinimo – parodymo akte
nesutampa ženklinimo datos, matininko parašų bei įmonės antspaudų nebuvimas, neteisingas vietovės pavadinimo nurodymas, neteisingai įrašytas žemės sklypo kadastrinis numeris,
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žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuojamame aiškinamajame rašte nenurodomas prisijungimo prie LitPOS laikas, skaitmeninių duomenų nepateikimas.
Z. Valeckij (2010), tyrimą daręs Vilniaus mieste ir rajone, nustatė, kad asmenys,
atliekantys kadastrinius matavimus, dažniausiai klaidas daro, kai duomenų nustatymo metu
neatlikti visi reikalaujami veiksmai, t. y. žemės sklypas nepaženklintas standartiniais riboženkliais, neįvykdyta visa reikalinga procedūra kviečiant gretimo žemės sklypo savininką
derinant bendrą žemės sklypo ribą, nenukartografuoti objektai, pvz. keliukas, tvora, sodyba
ir kita. Neapskaičiuotas bendras žemės sklypo plotas ar žemės naudmenų plotas, neteisingai
nustatyta vidutinė žemės sklypo rinkos vertė. Tarp dažniausiai pasitaikančių klaidų yra tai,
kad teritorijų planavimo dokumentai, kuriais remdamasis matininkas turi atlikti kadastrinius
matavimus, dažniausiai yra netikslūs.
Analizuojama tema šiandien ypač aktuali, nes dalis matininkų žemės sklypų kadastro bylas ruošia neatsakingai, paskubomis, dėl to bylose trūksta procesinių dokumentų
arba jų visai nėra, netinkamai sudaromas žemės sklypo planas, netiksliai apskaičiuotos žemės vertės, bylų rengėjai blogai užpildo nustatytas dokumentų formas. Atliekant lauko darbus neišvengiama ribų bei naudmenų nustatymo klaidų, sklypai paženklinami nesilaikant
riboženklių statymui keliamų reikalavimų ir t.t. Dėl to kenčia patys užsakovai, ilgėja terminai, atliekami pakartotiniai matavimai.
Tyrimo objektas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus 2015 m. archyvo nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų duomenys.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų tikrinimo
eigą bei atlikti žemės sklypų kadastro duomenų tikrinimo ir klaidų analizę NŽT prie ŽŪM
Kaišiadorių skyriaus pavyzdžiu.
Tyrimo uždaviniai - išanalizuoti 2015 m. NŽT prie ŽŪM Kaišiadorių skyriuje tikrintas nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylas; nustatyti pagrindines klaidas, kurias daro matininkai, rengdami nekilnojamųjų daiktų kadastro bylas.
Tyrimų metodika
Atliekant žemės sklypų kadastro duomenų tikrinimą ir klaidų analizę naudota mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizė, duomenų apibendrinimas ir sisteminimas.
Naudoti statistinių duomenų rinkimo, analizės bei palyginimo metodai. Statistinei
informacijai apdoroti ir sisteminti panaudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio vaizdavimo
metodai. Statistiniai duomenys gauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių teritorinio padalinio. Išanalizuotos 2015 m. NŽT prie ŽŪM Kaišiadorių skyriuje tikrintos nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylos.
Rezultatai
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atlieka dokumentų patikrą,
t. y. tikrina nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas. Straipsnyje analizuojamos NŽT
prie ŽŪM Kaišiadorių skyriuje patikrintos bylos. Pasirenkamas vienerių metų laikotarpis –
2015 m., kai skyriuje buvo patikrintos 1904 bylos. Iš visų NŽT prie ŽŪM Kaišiadorių skyriaus tikrintų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, net ⅓ (536) buvo su trūkumais.
Daugiau kaip 70% tikrintų bylų buvo suderinta, juose neaptikta jokių pažeidimų.
Tačiau likusios paruoštos netinkamai: rasta klaidų, kurių pagal galiojančius teisės aktus kadastrinių matvimų byloje neturėtų būti.
Daugiausiai bylų skyriuje patikrinta balandžio ir liepos mėnesiais, per mėnesį patikrintų bylų skaičius siekia beveik 250, iš jų atmesta dėl pažeidimų penktadalis, visos kitos
patvirtintos. Kovo mėnesį patikrintos 222 bylos, tačiau pusę iš jų nebuvo patvirtintos dėl
ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO DUOMENŲ TIKRINIMAS IR KLAIDŲ ANALIZĖ NACIONALINĖS
ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIŠIADORIŲ SKYRIAUS PAVYZDŽIU
LAND CADASTRE DATA VERIFICATION AND ERROR ANALYSIS UNDER THE EXAMPLE
OF THE NATIONAL LAND SERVICE AT THE MINISTRY OF AGRICULTURE KAIŠIADORYS DIVISION
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pažeidimų. Sausio ir vasario mėnesiais pagal statistinius duomenis nepateikta nei viena pilnai sukomplektuota ir tinkamai paruošta kadastrinių matavimų byla, nors jų pateikta per
šimtą.
Išanalizavus statistinius duomenis nustatyta, kad didžioji dalis bylų tikrinamos kameraliuoju būdu, tik 8 % vietovėje.
Tyrimo metu buvo išnagrinėti 536 NŽT prie ŽŪM Kaišiadorių skyriaus atmestų žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo aktai, buvo rastos 969 klaidos. Taigi vidutiniškai kiekvienoje atmestoje byloje pasitaiko po 2 klaidas.
Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo metu nustatyta, kad dažniausiai
pažeidžiami 8 pagrindiniai teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (473 pažeidimai);
 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės Nr. 522 (317 pažeidimų);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr.205, "Dėl
žemės įvertinimo tvarkos" (135 pažeidimai);
 Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimas (4 pažeidimai);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 343 dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų (3 pažeidimai);
 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka ir sąlygos (2 pažeidimai);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1268 "Valstybinės reikšmės
paviršinių vandens telkinių sąrašas" (2 pažeidimai);
 Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų techninių
reikalavimų reglamentas (1 pažeidimas).
Nustatyta, jog bylos ruošiamos neatsakingai, paskubomis, dėl to bylose trūksta procesinių dokumentų arba jų visai nėra. Dažniausi neatitikimai: netinkamas žemės sklypo
plano sudarymas, netikslus verčių apskaičiavimas, netinkamas formų užpildymas, klaidingas ribų bei naudmenų nustatymas vietovėje, ribų nužymėjimo ir riboženklių neatitikimai,
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo klaidos, matininko neatidumo, teritorijų planavimo dokumentų neatitikimai ir derinimo trūkumai.
Tyrimo eigoje taip pat įvertinta, kad dažniausiai žemės sklypų kadastro duomenų
bylose pasitaikantys pažeidimai – dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatų Nr. 534 nesilaikymo. Tai sudaro 49 % arba 473 visų Kaišiadorių skyriuje kadastrinių matavimų bylose padarytų klaidų. Dažniausiai pažeidinėjami Lietuvos Respublikos Kadastro nuostatų punktai pateikiami diagramoje (1 pav).

64

GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2017
RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2017

2%

2% 2%
12%

8%

17%
12%

4%
22%

19%

56 p.
19 p.
64.11. p.
21 p.
32.1.1.2. p.
64.10 p.
32.1.1.5. p.
32.1.1. p.
Kadastro nuostatų 1 priedas
Kiti teisės aktai

1 pav. Lietuvos Respublikos kadastro nuostatų Nr. 534 punktuose nustatyti pažeidimai
Fig. 1 Violations identified in the articles of the Cadastral Regulations
of the Republic of Lithuania, No 534
Lietuvos Respublikos kadastro nuostatų pažeidimų, rastų tikrinimo aktuose, trumpas apibūdinimas: 56 p. - Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelės užpildymas; 19
p. - Nekilnojamųjų daiktų formavimas; 64.11. p. - Kvietimas dalyvauti ženklinant žemės
sklypo ribas; 21 p. - Žemės sklypo ploto apskaičiavimas; 32.1.1.2. p. - Kvietimo įteikimo
taisyklės; 64.10 p. - Dokumentai, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo
daikto kadastro duomenys; 32.1.1.5. p. - Kviestinių asmenų pateiktų pastabų nagrinėjimas,
sprendimo priėmimas; 32.1.1. p. - Dalyvaujant kviestiniams asmenims nustatomos ir riboženkliais paženklinamos ribos, atstatomi sunaikinti riboženkliai; 1 priedas - Žemės sklypo
ploto leistina ribinė paklaida; Kiti punktai - Kadastrinių matavimų bylos formavimo pažeidimai.
Dažniausiai besikartojančios klaidos tikrinant kadastrines matavimų bylas yra 21
punkto nesilaikymas. 21 punkte nurodoma, kad žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų
įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal
kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo
plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba
teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto
Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė)
ploto paklaida.
Nustatyta 317 pažeidimų dėl Kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių
Nr. 522 nesilaikymo (2 pav.).
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2. pav. Kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių punktuose
nustatyti pažeidmai
Fig. 2 Violations identified in the articles concerning cadastral data collection
and specification regulations
Kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių trumpas apibūdinimas:
53.6.3.p. - Gretimų žemės sklypų kadastro numerių sąrašas su savininkų parašais ribų paženklinimo akte; 29.8.10.p. - Žemės sklypui ar jo daliai nustatytos specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos; 16.3. p. - Planas derinamas su institucija, atsakinga už saugomas
teritorijas; 23.p. - Leistina maksimali ploto skirtumo paklaida; 29.8.p. - Paženklinimo-parodymo akto pildymas; 29.8.2.p. - Žemės sklypo ženklintojo rekvizitai, kuo vadovaujantis jis
buvo ženklinamas; 29.8.3.p. - Matuojamo žemės sklypo adresas, plotas; 29.8.4.p. - Kviestinių asmenų įrašas su parašais bei data; 29.8.5.p. - Kviestinių asmenų pastabos, matuotojo
nurodyti motyvai bei parašas; 29.8.13.p. - Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą
pasirašiusio įgalioto asmens įgaliojimą patvirtinantys dokumentai; 47.p. - Kadastro duomenų formos pildymas pagal taisykles; 51.7.p. - Objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai braižomi
kompiuterine programa; 53.1.p. - Planas konstruojamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje
braižomas planas, kitoje užpildomas koordinačių žiniaraštis; 53.2. p., - Lentelės įrašai;
53.6.4. p., - Ketvirtos lentelės pildymas bendraturčiams pageidaujant; 53.6.11. p. - Žiniaraščio pildymas, žemės sklyporibos posūkio taškų numeriai.
Pagal diagramoje pateiktus duomenis nustatyta, kad dažniausias Kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių Nr. 522 pažeidimas - 29.8.4 punkto neįvykdymas. Jis
nurodo, kad ketvirtame punkte įrašomi kviestiniai asmenys. Jeigu jie sutinka su žemės
sklypo ribomis, sutikimą patvirtina parašu, nurodydami datą.
Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtina
Žemės įvertinimo metodika. Įvertinti Metodikos pažeidimai tikrintose bylose – net 101 pažeidimas užfiksuotas apskaičiuojant žemės sklypo vertę, našumo balą, koeficientą, 33 pažeidimai nustatyti apskaičiuojant objektų rinkos vertę.
Siekdama sumažinti minėtų asmenų daromų pažeidimų skaičių atliekant žemės
sklypų projektavimo bei žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus,
geodezijos ir kartografijos darbus bei pagerinti vykdomų darbų kokybę, ŽŪM parengė ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti pateikė LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 101 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Tikėtina, jog šiame projekte siūloma
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drausminė atsakomybė sugriežtins matininkų bei geodezininkų atsakomybę ir paliks galimybę jiems toliau vykdyti veiklą siekiant ištaisyti padarytus pažeidimus. Atsižvelgiant į tai
galima teigti, jog sumažėtų žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų ar valdytojų
nusiskundimų.
Pagal dabar galiojančius teisės aktus matininkai už padarytus veiklos nusižengimus
gali būti drausminami kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymu ar netgi minėto pažymėjimo galiojimo panaikinimu, tačiau tuo atveju jie netenka galimybės tęsti pradėtą darbą
ir ištaisyti padarytus pažeidimus.
Teisės aktai nenumato galimybės, kad matininkai privalėtų tęsti kitų asmenų pradėtus darbus ar ištaisyti jų padarytus pažeidimus be papildomo atlygio. Taigi nukentėtų asmenys, kurie užsakytų nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų, geodezijos ar kartografijos
darbus, tačiau negautų galutinio rezultato dėl pažeidimus padariusio asmens veiklos sustabdymo.
Išvados
1. Išanalizuotos NŽT prie ŽŪM Kaišiadorių skyriuje 2015 m. patikrintos 1904 bylos, iš kurių, net ⅓ buvo su trūkumais.
2. Patikrinus 536 nesuderintas kadastrinių matavimų bylas nustatyta, kad tikrinimo
aktuose užfiksuoti 473 pažeidimai, kai nesilaikoma Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų punktų. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nesilaikymai užfiksuoti 317 kartų.
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Žydrūnė Ipatova, Edita Abalikštienė, Daiva Gudritienė
Land cadastre data verification and error analysis under the example of the National
Land Service at the Ministry of Agriculture Kaišiadorys division
Summary
The paper analyses the irregularities and mistakes made by surveyors in Kaišiadorys
region during cadastral measurements or during the formation of cadastral measurements
file. In the research work, 1904 units of cadastal measurement files were collected and analyzed. Files with mistakes were analyzed using the National Land Service at the Ministry of
Agriculture Archive of 2015, on website, and in the Kaišiadorys division. Analysis was done
on the legislation violated by surveyors performing cadastral measurements in Kaišiadorys.
Keywords: Cadastral measurements, verification, National Land Service
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VANDENS TELKINIŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTOS IR ZONOS TEISINIS
REGULIAVIMAS
Vaidutė Makūnienė1 , Dalia Perkumienė2
1Aleksandro Stulginskio universitetas,
2 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno kolegija
Straipsnyje analizuojamas visuomenės dėmesys į vandens telkinių ir pakrančių apsaugos
juostas ir zonas. Aptariama, jog didelis dėmesys turėtų būti skiriamas gamtai, jos grožio puoselėjimui,
nes gamta – visų namai. Bet, deja, ne visada kreipiamas dėmesys į gamtos gerovę. Juk visi norėtume
turėti švarų vandenį, švarias pakrantes. Todėl kiekvienas turime pasistengti išsaugoti švarų vandenį ir
jos aplinką tam, kad mums patiems būtų maloniau ja grožėtis.
Deja, yra žmonių, kurie nekreipia dėmesio į tam tikrus apribojimus, įstatymus, kurie išleisti
tam, kad visi laikytųsi tam tikrų atstumų ar apribojimų. Visuomenė turi suprasti, kad ne visur galima
daryti ką nori, reikia atsižvelgti ir į tam tikrus nurodymus. Jei mokame gerbti vienas kitą, tai reikia
išmokti pasirūpinti ir gamta, ją tausoti, puoselėti, rūpintis, nedaryti to, ko negalima, matyti, ką negerai
daro kiti ir visuomet sudrausminti ar tiesiog pamokyti.
Raktažodžiai: vandens telkiniai, vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos,
veiklos apribojimai.

Įvadas
Kad į vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų, vandens telkinių krantai
būtų apsaugoti nuo erozijos, būtų užtikrintas vandens telkinių pakrančių ekosistemų stabilumas, saugomas vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės,
sudarytos palankios sąlygos rekreacijai, išskiriamos paviršinio vandens telkinių ekologinės
apsaugos zonos. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos dalyje prie vandens telkinio
nustatoma pakrantės apsaugos juosta (Paviršinių..., 2014). Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta, tai yra paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, kurioje negalima ūkinė veikla, kadangi gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam vandens telkiniui.
Jei yra pakrantės apsaugos zonos, reikia vengti bet kokios veiklos, kuri būtų susijusi
su daroma žala gamtai. Neįvertindami situacijos, naudojame pesticidus, chemikalus, kurie
tiesiogiai kenkia vandens telkiniams, tveriame tvoras, statome namus, ariame dirvą neleistinoje zonoje, galvodami tik apie save ir savo interesus. Kiekvienas vasarą važiuojame prie
vandens telkinio, pasistatome mašinas kuo arčiau vandens, kad nereiktų toli eiti. Ne visi
susimąstome, kad tai daryti draudžia įstatymas. Galvodami apie save, turime pamąstyti apie
daromą žalą gamtai, ypač apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kurios riboja bet kokią veiklą tam tikru atstumu nuo vandens telkinių. Tam yra skirtos vandens telkinių apsaugos
zonos, kad kiekvienas žinotų, kad šitoje vietoje yra apribotos tam tikros teisės, kurios yra
pagrįstos įstatymais.
Tikslas – išanalizuoti teisinius vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostų ir zonų
apribojimo reikalavimus.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostų ir zonų teorinę sampratą.
2. Aptarti vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostoms ir zonoms taikomus apribojimus.
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3. Išnagrinėti daromos žalos gamtai ir visuomenei padarinius, kuomet yra nesilaikoma nustatytų apribojimų.
Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostų ir zonų teorinė samprata
Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta – paviršinio vandens telkinio
pakrantės želdynų (medžių, krūmų, daugiamečių žolių) ruožas, kuriame ūkinės ir kitos veiklos apribojimai gerokai griežtesni negu likusioje zonos dalyje (Dėl paviršinių..., 2001).
Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – teritorija prie paviršinio vandens telkinio, kurioje ūkinė ir kita veikla leidžiama tik naudojant specialiąsias (agronomines, inžinerines ir kitas) priemones, apsaugančias vandens telkinį bei jo aplinką nuo degradacijos. Zonos dalyje prie vandens telkinio yra pakrantės apsaugos juosta (Dėl paviršinių..., 2001).
Kiekvienas gyventojas turi žinoti, kada, kur ir kaip teisingai elgtis, kad nepažeistų
gamtos, ir kuo mažiau padarytų nuostolių aplinkai. Aplinkos apsaugos įstatymas nusako
pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugoti ekologines ekosistemas,
kraštovaizdį, užtikrinti sveiką ir švarią aplinką. Visi žmonės privalo vadovautis ir laikytis
įstatymų, ieškoti būdų, kaip pagerinti aplinkos kokybę, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos zonos skirtos sumažinti kokią galimybę patekti į vandens telkinius pavojingoms medžiagoms, apsaugoti vandens telkinių pakrančių
natūralų kraštovaizdį, ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantus nuo erozijos, šlaitus
nuo griovių susidarymų, nuošliaužų.
Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostas ir zonas galima matyti nuotoliniu
būdu naudojant internetinį puslapį www.geoportal.lt. Šis puslapis yra viešai prieinamas. Geoportale pažymėjus „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvimių duomenų rinkinys
M1:10000“, matoma, jog mėlyna spalva pažymi juostas ir zonas (1 pav.). Paveikslėlyje matoma, kad zona yra daug kartų platesnė nei juosta.
Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos yra nustatomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, jos pažymimos žemėnaudos planuose. Šių vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostų ir zonų charakteristikos nustatomos teisės aktų
veiklų apribojimais.
Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymas yra reglamentuotas
LRV nutarimu Nr.540 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos
juostų nustatymo tvarkos aprašas“, konkrečių straipsnių numeriai „II. APSAUGOS
JUOSTŲ NUSTATYMAS ir III. APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS“ (Lietuvos...,
2013), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D0F2D3FC9D0/ZqMjbINhyg.

70

GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2017
RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2017

1 pav. Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos
Fig.1. Protection strips and zones of water bodies and coastline
Sutartiniai ženklai:

Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostoms ir zonoms taikomi apribojimai
Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nustatomos pagal patvirtintus nuostatus
ir pažymimos žemėnaudų planuose. Pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius
(išskyrus hidrotechninius), tiesti kelius, naudoti trąšas, pesticidus ar chemikalus, ardyti velėną, dirbti žemę, ganyti gyvulius, įrengti poilsiavietes, statyti automobilius, kirsti medžius
ir krūmus ir t. t. Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti namus, vasarnamius,
užkasinėti nereikalingas šiukšles, lieti srutas arba skystą mėšlą, statyti pramonės įmones,
cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų sandėlius bei aikšteles, pavojingų atliekų surinkimo
punktus, naftos produktų sandėlius, degalines, mechanines remonto dirbtuves bei technikos
aikšteles, taip pat kitus objektus, galinčius turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos apsaugos ministerija, įrengti sąvartynus, barstyti bet kokias
trąšas iš lėktuvo, plynai kirsti medžius ar krūmus šlaituose, tiesiog niokoti originalų gamtos
grožį. Visi šie apribojimai yra reglamentuoti LRV nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, konkrečiu straipsnio numeriu „XXIX. VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS JUOSTOS IR ZONOS“ (Lietuvos.., 2016), internetinio
puslapio adresas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C63BB64A956.
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Pagal specialiąsias vandens telkinių naudojimo sąlygas draudžiama:
1. Reguliuoti natūralias upes ir keisti jų vagą bei ežerų natūralų vandens lygį;
2. Reguliuoti dirbtinių vandens telkinių lygį didesne amplitude, negu numatyta
eksploatavimo taisyklėse, nuleisti juos be Aplinkos ministerijos leidimo;
3. Tvenkti upes, atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykdyti upių vagose valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos ministerijos leidimo;
4. Naudoti per parą daugiau kaip 10 kub. metrų (m3/d) vandens, neturint nustatytąja
tvarka Aplinkos apsaugos ministerijos išduoto gamtos išteklių naudojimo leidimo (Lietuvos..., 2016).
Gamtai daromos žalos padariniai, kuomet yra nesilaikoma nustatytų apribojimų
Aplinka apima tris pagrindines dalis gyvybiškai svarbias mūsų gyvenimo kokybei –
tai oras, vanduo, dirvožemis. Jei nors viena iš šių dalių yra užteršta, sutrikdomos normalios
žmogaus gyvenimo sąlygos. Ne visada žmonės tausoja aplinką, ji būna ir niokojama, ir teršiama. Šiais laikais dedama daug pastangų siekiant sumažinti aplinkos taršą arba bent nedidinti jos (Baniulienė R., Monkeliūnienė J..., 2014).
Yra žmonių, kurie prie vandens telkinio beria trąšas, chemikalus, galvodami tik apie
žolės augimą, bet niekada nesusimąsto, kad dauguma trąšų nuteka į vandens telkinius. Kiti
iškerta medžius, krūmus prie vandens telkinio, pasidaro poilsiavietę ir sau gėrisi kraštovaizdžiu.
Kiekvienas iš mūsų norėtume turėti individualų namą ir didelį kiemą ant ežero
kranto ar tiesiog užsitverti tvorą iki vandens telkinio ir gėrėtis gražia, nuostabia gamta. Tačiau reikia žinoti, kad yra tam tikri apribojimai, kurie skirti visiems gyventojams be išimties.
Už statomą ar pastatytą objektą, už tveriamą ar aptvertą tvorą neleistinoje vietoje ar tiesiog
gamtos teršimą, nesaugojimą, turime būti nubausti baudomis, kad suprastume, jog vandens
telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos riboja mūsų interesus ir norus. Visi gyventojai
turi žinoti, kad vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos yra vienos iš specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kurios reglamentuojamos LRV nutarimu, ir aiškiai
išdėstyti visi šioms teritorijoms taikomi apribojimai, kurių turime griežtai laikytis.
Gamtą turime saugoti nuo žmogaus neigiamo poveikio, todėl reikia ieškoti būdų,
kaip pagerinti aplinkos kokybę, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Kiekvienas žmogus
turi teisę gyventi gražioje ir švarioje aplinkoje, todėl jei kiekvienas nors truputį pasistengsime, ateityje gyvensime daug švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
Išvados
1. Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – tai teritorija prie paviršinio vandens
telkinio, kurioje ūkinė ir kita veikla leidžiama tik naudojant specialiąsias priemones, apsaugančias vandens telkinį bei jo aplinką nuo degradacijos. Zonos dalyje prie vandens telkinio
yra pakrantės apsaugos juosta. Pakrantės apsaugos juosta – tai paviršinio vandens telkinio
pakrantės želdynų (medžių, krūmų, daugiamečių žolių) ruožas, kuriame ūkinės ir kitos veiklos apribojimai gerokai griežtesni negu likusioje zonos dalyje. Vandens telkinių ir pakrančių
apsaugos zonos ir juostos yra skirtos sumažinti bent kokią galimybę patekti į vandens telkinius pavojingoms medžiagoms, apsaugoti vandens telkinių pakrančių natūralų kraštovaizdį,
ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantus nuo erozijos, šlaitus nuo griovių susidarymų,
nuošliaužų.
Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos matomos nuotoliniu būdu
www.geoportal.lt, kuris yra viešai prieinamas.
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2. Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos pagal objekto charakteristikas nustatomos, remiantis patvirtintomis teisės aktų nuostatomis, ir pažymimos žemėnaudų planuose. Šiose nustatytose teritorijose privalu laikytis veiklos apribojimų. Pakrantės
apsaugos juostose draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechninius), tiesti kelius, naudoti trąšas, pesticidus ar chemikalus, ardyti velėną, daryti žalą gamtai ir jos aplinkai. Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti namus, vasarnamius, užkasinėti nereikalingas šiukšles, lieti srutas arba skystą mėšlą, viską, kas pakenktų gamtos grožiui.
3. Yra trys pagrindines dalys, kurios gyvybiškai svarbios mūsų gyvenimo kokybei.
Jei nors viena iš šių dalių yra užteršta, sutrikdomos normalios žmogaus gyvenimo sąlygos.
Gamtą turime saugoti nuo žmogaus neigiamo poveikio, todėl turime ieškoti būdų, kaip pagerinti aplinkos kokybę, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Gyventojai turi žinoti, kad vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos –
yra vienos iš specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kurios reglamentuojamos LRV
nutarimu, ir aiškiai išdėstyti visi šioms teritorijoms taikomi apribojimai, kurių turime griežtai
laikytis.
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Vaidutė Makūnienė, Dalia Perkumienė
Legal regulation of protection strips and zones of water bodies and coastline
Summary
The article analyzes the public attention to water bodies and coastal protection strips
and zones. It discusses that high priority should be given to the nature of its beauty care,
because nature is everyone’s home. Unfortunately, attention isn’t always paid to nature. We
all would like to have clean water and clean coasts. Therefore, everyone should try to preserve the clean water and the environment.
Unfortunately, there are people who do not pay attention to certain restrictions, laws,
which have been released in order for all to meet certain distances or restrictions. The public
needs to understand that you can’t do whatever you want, you need to take into account
certain instructions. If we know how to respect each other, than you need to learn to take
care of nature, to preserve, care for, you need to see what others are doing wrong, discipline
or simply teach them.
Keywords: waters, water bodies and coastal protection strips and zones, operating
restrictions.
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REKREACINIŲ OBJEKTŲ SISTEMA SAUGOMOSE TERITORIJOSE
Artūr Novikov1 , Dalia Perkumienė2
1Aleksandro Stulginskio Universitetas
2Aleksandro Stulginskio Universitetas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje atskleidžiamas ryšys tarp visuomenės aplinkosauginio švietimo ir rekreacinių
objektų saugomose teritorijose. Išskiriamos dvi rekreacinių objektų sistemos Lietuvos saugomose teritorijose. Atkreipiamas dėmesys į nagrinėjamų objektų veiklos plėtrą, jų ryšį su visuomene, nurodomi ekologinio, istorinio bei kultūrinio visuomenės švietimo metodai. Konkrečiai sulyginamos bei
išanalizuotos Krekenavos ir Labanoro regioninių parkų darnaus vystymo koncepcijos.
Raktažodžiai: aplinkosauginis švietimas, rekreaciniai objektai, saugomos teritorijos, visuomenės švietimas, regioninis parkas.

Įvadas
Siekiant išsaugoti Lietuvos gamtą bei užtikrinti įgyvendintų praktinių gamtosaugos
darbų ilgalaikį efektą itin daug dėmesio yra skiriama aplinkosauginiam ir ekologiniam visuomenės švietimui. Šiems tikslams įgyvendinti puikiai tinka saugomos gamtos teritorijos,
kurios turi ypatingą gamtosauginę, mokslinę, kultūrinę, estetinę bei rekreacinę vertę šiuolaikinėje visuomenėje. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į tam tikras funkcijas, vertėtų steigti rekreacinius objektus, vienijant juos į sistemą, kuri užtikrintų šių teritorijų stabilumą.
Aplinkosauginio ir ekologinio visuomenės švietimo vystymui taip pat yra organizuojami įvairūs gamtos apsaugą propaguojantys renginiai bei pažintinės išvykos, reguliariai
rengiami ir dažniausiai nemokamai platinami įvairūs leidiniai, supažindinantys su mūsų šalies gamtos įvairove, jos apsaugos bei natūralios aplinkos atkūrimo galimybėmis ir metodais.
Tyrimo objektas yra dviejų rekreacinių objektų sistemų palyginamoji analizė atskirose Lietuvos Respublikos saugomose teritorijose.
Tikslas – išanalizuoti rekreacinių objektų sistemą saugomose teritorijose.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti rekreacinių objektų saugomose teritorijose steigimo tikslus bei jų
reglamentavimą.
2. Atskleisti ekologinio ir aplinkosauginio visuomenės švietimo sampratą.
3. Išnagrinėti rekreacinių objektų sistemas saugomose teritorijose.
Rekreacinių objektų steigimas saugomose teritorijose
Saugomos teritorijos Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme (Lietuvos..., 2016) apibrėžiamos, kaip sausumos arba vandens plotai, kuriuose dėl jų savitumo
valstybė yra nustačiusi apsaugos ir naudojimo režimą. Saugomos teritorijos turi didžiulę
įtaką siekiant mažinti žmogaus daromą žalą supančiai gamtinei aplinkai bei norint išsaugoti
jos kokybę. Veikla rekreacinėse teritorijose sudaro reikšmingą bazę ne tik gamtinio paveldo
išsaugojimui ir mokslinių tyrimų atlikimui gamtinėse laboratorijose, tačiau ir didelei daliai
visuomenės ekologiniam švietimui. Saugomų teritorijų suskirstymas Lietuvoje pavaizduotas
1 paveiksle (1 pav.).
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1 pav. Saugomos teritorijos Lietuvoje
Fig. 1. Protected areas in Lithuania
Rekreacinė teritorija – gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių
visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos, žemės
naudojimo būdas ir pobūdis yra nustatytas, rekreacinio naudojimo prioritetas suteiktas teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais. Rekreacinių teritorijų samprata ir rūšys (rekreacinė sritis, rekreacinis rajonas, rekreacinė vietovė, rekreacinis žemės sklypas), šių teritorijų išskyrimas priklauso nuo teritorijų planavimo lygmens (Gurskienė V., Ivavičiutė G.,...
2008).
Rekreacinių teritorijų planavimo tikslai priklauso nuo valstybės ir visuomenės bei
privačių asmenų poreikių, kurie yra nustatomi atsižvelgiant į rengiamo teritorijų planavimo
dokumento rūšį bei lygmenį. Svarbiausi rekreacinių teritorijų planavimo tikslai yra šie:
1. Patenkinti visuomenės rekreacinius poreikius atsižvelgiant į valstybės, visuomenės, žemės savininkų bei naudotojų interesus;
2. Užtikrinti racionalų rekreacinių išteklių naudojimą bei apsaugą;
3. Nustatyti prioritetines teritorijos turizmo ir rekreacijos vystymo kryptis ir rekreacinių teritorijų vystymo strategiją nacionaliniu, regioniniu, savivaldybių ir vietiniu lygiu,
rekreacinės veiklos specializaciją (kurortinė, poilsinė, pažintinė, pramoginė, gydomoji, sportinė, kultūrinė, kaimo turizmas ir kt.);
4. Nustatyti rekreacinių teritorijų ribas, kitą (rekreacinę) žemės sklypų pagrindinę
tikslinę naudojimo paskirtį, teritorijos tvarkymo reglamentą ir/ar rekreacinių išteklių naudojimo bei apsaugos režimą, šių teritorijų naudojimo būdą bei pobūdį, servitutus;
5. Rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones (taip pat numatyti vietas
rekreacinės infrastruktūros vystymui, galimas atskirų objektų statybos zonas ir vietas, nustatyti galimas turizmo trasas ar jų dalis, želdinių bei teritorijos pertvarkymo priemones, kitas
sąlygas) (Gamtinės..., 2015).
Veiklą rekreacinėse teritorijose, jų rekreacinių išteklių naudojimą ir apsaugą, šių teritorijų planavimą reglamentuoja Saugomų teritorijų (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.
108-3902), Žemės (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2002, Nr. 102-4551), Miškų (Žin., 1994, Nr. 961872; 2003, Nr. 123-5593), Turizmo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2003, Nr. 114-5119), Teritorijų planavimo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2003, Nr. 42-1916) įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 105-4709), saugomų
teritorijų individualūs apsaugos reglamentai, kiti teisės aktai bei nuostatai (Rekreacinių...,
2004).
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Ekologinis ir aplinkosauginis visuomenės švietimas
Ekologinis ir aplinkosauginis visuomenės švietimas nacionaliniuose parkuose ir rezervatuose yra realizuojamas su ekologinio turizmo pagalba. Jo tikslas yra spręsti įvairius
tarpusavyje susijusius uždavinius:
- ekologinis švietimas, kultūros santykių plėtra su gamta, ekologinių normų elgesio steigimas gamtinėje aplinkoje, žmogaus asmeninės atsakomybės už gamtos likimą vystymas;
- dvasinių bei fizinių žmogaus jėgų atstatymas, visavertis poilsis;
- gamtos apsauga, žalos gamtinei aplinkai mažinimas;
- socialinis – ekonominis atskirų regionų bei visos šalies vystymas.
Ekologinis turizmas (ecotourism) – kelionės į beveik nepažeistas ir neužterštas, dažniausiai saugomas gamtines teritorijas norint jose apsistoti, studijuoti ir stebėti augalus bei
gyvūnus, vietines kultūrines apraiškas, nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir sudarant socialinės ekonominės veiklos galimybes vietiniams gyventojams (ES..., 2007–2013).
Rekreacinių objektų sistema saugomose teritorijose
Rekreacijos objektų sistemų saugomose teritorijose tyrimui buvo pasirinkti ir palyginti Krekenavos ir Labanoro regioniniai parkai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Krekenavos regioninis parkas įsteigtas Panevėžio (didžioji dalis) ir Kėdainių rajonuose 1992 m., siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį bei jo gamtinę
ekosistemą. Ši gamtinė ekosistema taip pat turi ir kultūrinio paveldo reikšmę. Bendras parko
plotas siekia 11589 ha. Parko apsaugos zona sudaro 4089,9 ha, o rekreacinė zona užima
266,7 ha. Krekenavos regioninio parko teritorijoje yra šie objektai:
- informacinis centras, kurio interjeras buvo sukurtas siejant su parko tematika. Čia
taikomi netradiciniai informacijos pateikimo metodai apie parko florą ir fauną, apie istorinius, aktualius bei perspektyvius procesus, kurie yra vykdomi parko teritorijoje. Šių netradicinių metodų išskirtinumas tas, kad jie aprėpia ir apjungia skirtingus informacijos suvokimo būdus (regėjimas, klausa, uoslė, lytėjimas) ir prie viso šito būtinai išlaiko žaidimų elementus;
- 3 turizmo sodybos, išdėstytos toli nuo saugomų vietų, neigiamo poveikio gamtai
prevencijai;
- 3 poilsio vietos;
- 3 vietos kempingui;
- 1 paplūdimys
- 1 laužavietė;
- 2 apžvalgos bokštai;
- 1 lino muziejus;
- 5 automobilių stovėjimo vietos.
Krekenavos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų
ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913). Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių
parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Nevėžio senslėnį su senvagių kompleksais, Nevėžio, Upytės, Liaudies, Veišetos ir Linkavos upių slėnius, Gringalių, Pašilių ir Ramygalos
miškų bei pelkių gamtinę ekosistemą, Pašilių stumbryną; išsaugoti kultūros paveldo vertybes
(Valstybinė…, 2012 a).
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Labanoro regioninis parkas yra rytinėje Lietuvos dalyje, Švenčionių, Molėtų ir Utenos rajonuose. Parko teritorija užima 55344 ha plotą. Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti Labanoro girios ir jos ežerynų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, rekreaciniu požiūriu vertingus Rytų Aukštaitijos kraštovaizdžio kompleksus.
Parke yra daug žvejybai tinkamų ežerų, Labanoro girioje gausu uogų ir grybų, atvyksta daug
grybautojų. Įspūdingas vandens maršrutas nuo Siesarties ežero Lakajos upe iki Žeimenos,
puikios sąlygos keliauti pėsčiomis ir dviračiais. Sustoti nakvynei leidžiama rekreacinėse zonose. Parke siūloma keliauti esančiais keliais ir takais pro vaizdingus ežerus, per nuostabaus
grožio miškus apsistojant schemose nurodytose stovyklavietėse. Maudytis rekomenduojama
prie esančių stovyklaviečių, poilsiaviečių ar kempingų.
Labanoro regioninis parkas, įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų
ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913. Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių
parkų nuostatų patvirtinimo“, siekia išsaugoti ypač vertingą gamtiniu požiūriu Labanoro girią ir ežeryną su Aiseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkę; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų - urbanistinius bei etnokultūrinius kompleksus, pilkapius ir kitką (Valstybinė..., 2012b).
Būtina atkreipti dėmesį į bendras Lietuvos rekreacinių parkų tendencijas – parkuose
nėra jokių maitinimo įstaigų ar maitinimo punktų. Taip pat pastebimas bendras bruožas –
mažai vietų nakvynėms, skirtoms ilgalaikiui poilsiui. Šis bruožas atspindi bendrą šalies mentalitetą – mažas Lietuvos teritorijos plotas daro įtaką šalies piliečių mobilumui ir tai apsunkina ilgo poilsiavimo gamtinėje aplinkoje sąlygas. Tai yra, net tie nakvynei skirti objektai,
kurie yra parkuose, yra ne visiškai paklausūs.
Saugomos teritorijos Lietuvoje turi didelę visuomenės paklausą. Didelis dėmesys
skiriamas ekologiniam visuomenės švietimui su tokių teritorijų pagalba. Tik per 2016 m
tokias gamtinio – ekologinio švietimo vietas aplankė apie 3500 žmonių. Be to, kiekvienas
rekreacinis objektas turi savo atskirą švietimo sistemą, pagal kurią vykdo savo veiklą.
Išvados
Straipsnyje išnagrinėjama rekreacinių objektų saugomose teritorijose steigimo įtaka
bei reikšmė, siekiant mažinti žmogaus daromą žalą supančiai gamtinei aplinkai bei norint
išsaugoti jos kokybę. Atskleidžiamas ryšys tarp visuomenės aplinkosauginio ir ekologinio
švietimo bei rekreacinių objektų saugomose teritorijose. Aplinkosauginis ir ekologinis visuomenės švietimas turi didžiulę įtaką norint išsaugoti Lietuvos gamtą bei užtikrinti įgyvendintų praktinių gamtosaugos darbų ilgalaikį efektą. Būtent šiems tikslams ir yra steigiamos
saugomos gamtos teritorijos, kurios turi gamtosauginę, mokslinę, kultūrinę, estetinę bei rekreacinę vertę šiuolaikinėje visuomenėje. Kuriant rekreacinę infrastruktūrą svarbu protingai
reguliuoti lankytojų srautus, kad jie kuo mažiau paveiktų gamtą, o lankytojai patirtų kuo
didesnę rekreacinę naudą – tai priklauso nuo tinkamai plėtojamų rekreacinių sistemų ir objektų.
Buvo išanalizuotos ir palygintos dviejų Lietuvos rekreacinių objektų sistemos saugomose teritorijose. Analizei buvo pasirinkti Krekenavos ir Labanoro regioniniai parkai.
Pastebima tai, jog Lietuvoje yra sutelktas ypač didelis dėmesys visuomenės ekologiniam bei
aplinkosauginiam švietimui. Šiems tikslams yra vykdomi įvairūs pažintiniai renginiai bei
išvykos, supažindinančios su mūsų šalies gamtos įvairove, jos apsaugos bei natūralios aplinkos atkūrimo galimybėmis ir metodais. Taip pat rekreacinės teritorijos nėra perpildytos
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pramoginiais kompleksais, kurie gali daryti neigiamą poveikį tokių teritorijų gamtiniam unikalumui.
Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvoje vykdomos rekreacinių objektų sistemos
saugomose teritorijose tikslas yra sutelktas ne į pelno gavimą iš atvykstančių turistų, kurių
skaičius yra ganėtinai didelis. Šį faktą taip pat patvirtina maitinimo įstaigų bei sportinių –
pramoginių kompleksų nebuvimas rekreacinėse teritorijose. Galima sakyti, jog Lietuvos rekreacinių objektų sistema linkusi veikti pagal stabilią plėtros koncepciją.
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Artūr Novikov , Dalia Perkumienė
The system of recreational facilities in protected areas
Summary
The article reveals the connection between the public environmental education and
recreational facilities in protected areas. There are distinguished two recreational facilities
of Lithuanian protected areas. Attention is drawn to the relevant objects of activity development, their relationship with the public, also there are indicated the ecological, historical and
cultural methods of public education. Environmental and ecological education of the public
has a huge impact, in order to preserve the Lithuanian nature and to ensure the implementation of practical conservation work long-term effect. It is for these purposes and established
nature conservation areas, which have nature protection, scientific, cultural, aesthetic and
recreational value in modern society. Developing the recreational facilities, it is important
to reasonably regulate the flow of visitors, so that they minimize the impact on the environment and the visitor experience maximize the recreational benefits. It depends on the
adequate development of systems and recreational facilities.There are compared and analyzed „Krekenavos“ and „Labanoro“ regional parks in sustainable development concept.
Keywords: environmental education, recreational facilities, protected areas, public
educaiton, regional park.
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MEDIATION IN TURKISH LABOUR LAW
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Alternative dispute solution is mainly based on voluntariness. Parties cannot be forced to
apply ways of solving disputes. In the sense of labour law, mediation is a peaceful way that allows
employee unions and employer or employer unities to reach an agreement in relation to the disputes
between the parties arising from their labour relations.
As a result of this, mediation is thought to conclude labour cases to a great extent without
jurisdiction. Mediation is an alternative way of solving a dispute that encourages parties to come to
an agreement.
Keywords: mediation, labour law, mediator.

Introduction
In the sense of labour law, mediation is a peaceful way that allows employee unions
and employer or employer unities to reach an agreement in relation to the disputes between
the parties arising from their labour relations. Except for the official mediation activity in
collective benefit disputes, mediation in the sense of labour law does differ from mediation
in law disputes.
In law disputes, the concept of mediation, which is the most popular method applied
as an alternative way of solving a dispute, is defined in Article 2 of Law of Mediation in
Law Disputes Number-6325 put into practice in 2012.
Purpose of the study: Evaluating the establishment of mediation thought to be put
into force to decrease the work load in Turkish Labour jurisdiction.
Research Methods: Examining the related literature and making comparisons by looking at the draft law of compulsory mediation in labour law.
Results: An important part of the work load in the Supreme Court, which is regarded
as a Court of Appeal, covers problems that occur in work life. The fact that parties find a
solution to their problems via compulsory mediation, which is a cheaper and more reliable
way when compared to jurisdiction is among the goals of this draft to reach a desired and
fair law. As a result of this, mediation is thought to conclude labour cases to a great extent
without jurisdiction. Mediation is an alternative way of solving a dispute that encourages
parties to come to an agreement.

A. Concept of Mediation
According to Code of Mediation in Civil Disputes, the concept of mediation is defined
as follows: “Mediation is a method of solving disputes which gathers parties together to
negotiate by applying systematic techniques, which helps establish communication between
them to understand each other and to produce their own solutions and which is applied on
voluntary basis with the participation of a third impartial, independent and expert party”.
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Depending on this definition, it could be stated that the mediator’s basic duty is to
bring the parties together and to establish communication between them. In other words,
mediation has a function of facilitation communication between parties with the help of a
third party to help them reach an agreement (Özbek, 2004, pp. 261 – 292). Mediation is not
a decision-making mechanism. Rather, it involves the participation of an objective third
party which allows parties to produce their own solutions regarding the dispute (Kuru, 2015,
p. 440). In another saying, it is a mediation process executed to help the parties understand
one another. Therefore, mediation allows finding a compromise with active participation of
parties and aims at maintaining permanent peace. It also tries to make one party’s demands
reasonable for the other party as well as to find a solution without applying other costly and
difficult ways like jurisdiction (Kekeç, 2011, p. 25).
The mediator is not in the position of a decision-maker by taking the parties’ places.
However, the mediator listens to the parties, transmits one party’s demands to the other and
suggests views, if necessary, to produce common ways of solving the dispute. On the other
hand, the parties do not have to accept the other’s demands or the mediator’s suggestions. In
this respect, it would not be right to define mediation as a solution partner. I think solution
partner will be an appropriate term to define an organization which just provides parties
with suggestions to solve the dispute and invites them to reach an agreement. Probably, mediation in law disputes is the most realistic counterpart of the term solution partner, which
is quite popular in today’s business world. The reason is that the mediator gathers parties’
mutual demands together and tries to help them find a common ground. For this reason, the
mediator should not only regard parties’ problem as if it were his or her own problem without
losing his or her objectivity during the process of mediation but also suggest solutions impartially and independently.
One of the basic characteristics of mediation is that the decisions made by the mediator are not obligatory for the parties. The fact that mediation is not obligatory for parties,
which fundamentally makes it different from arbitration, is that it allows parties to act more
freely. In mediation, parties try to produce their own solutions by talking to each other. The
mediator listens to the parties in the process and puts forward suggestions for them to solve
the dispute and to find a common ground (Özbek, 2009, p. 492). In arbitration, the third
person listens to the parties, examines the cases and makes a decision obligator for the parties
(Özbek, 2009, p. 492). The features of arbitration and the mediator will be mentioned in
detail later.

B. Duties, Characteristics and Responsibilities of the Mediator
1. Duties of the Mediator
Mediation is an organization that aims at solving the law dispute. Therefore, the most
important duty of the mediator is to help parties produce their own solutions for cases which
cause the dispute between them.
The mediator is supposed to hold interviews with the parties to solve the dispute. It is
obvious that the mediator cannot understand the issue that causes the dispute between the
parties. Depending on the dispute, the mediator could talk to the parties one by one or together. First, the mediator talks to the parties one by one to learn about the dispute and listens
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to their related demands. Following this, he or she informs the other party about their demands and asks for their views. Following these interviews, the mediator gathers the parties
together to have them listen to each other. The most important duty of the mediator is to
gather the parties together as it is in arbitration. The meeting sessions, in which the parties
will come together, should be organized in an impartial environment appropriate to both
parties.
The mediator, just like a moderator, allows parties to talk to each other, to ask questions to one another and to express their demands mutually. During these talks, if necessary,
parties could be provided with suggestions and views to solve the dispute. However, if the
dispute is between two businessmen who are quite knowledgeable about the dispute, then
the mediator will not need to suggest a solution (Özbek, 2009, pp. 567 – 568). In related
discipline, it is a controversial issue whether the mediator and the arbitrator can put forward
any suggestions. I think because mediation is applied to issues in civil law disputes regarding
which parties can act freely and because the activity of mediation defined in Code of Labour
Unions and Collective Labour Contract is a system of mediation – arbitration, the mediator’s
suggestions for solutions on which the parties can agree on will help them deal with the
points that they might fail to recognize (Narmanlıoğlu, 2013, p. 504 and 508).
Parties have the freedom to take into account these solutions suggested by the mediator. Mediation aims at having parties reach a mutual agreement, and if they cannot find a
compromise as a result of the talks between them and if they do not find the mediator’s
suggestions appropriate, then the mediator’s duty in relation to the dispute will end.
The mediator’s suggestions could only be regarded as recommendations to solve the
dispute. The mediator cannot suggest any legal actions for the parties to take. In such a case,
the third party will not be a mediator but a lawyer and a legal counselor (Özbek, 2009, p.
512). For this reason, the mediator should avoid giving information to the parties during the
talks and listen to their demands and obtain information about the dispute.
After the interviews, which means end of mediation, the mediator should write down
a statement showing how the session of mediation has ended (Taşpolat Tuğsavul, 2012, p.
182). This statement is formed according to three probable results of the mediation sessions.
The first probability is that no result is obtained via the sessions and that there is no need for
another session. In this case, the time and the place of the following sessions are determined
and noted down in the statement by the mediator. The second probability is to reach an agreement. The points agreed fully or partly by the parties are determined, and a text showing
the agreement is written down and signed by parties (Taşpolat Tuğsavul, 2012, p. 155). As
for the third probability, if the parties do not reach agreement, the points of disagreement are
noted down in the statement. The mediator should try to take notes regarding the sessions in
the statement just like case records because he or she will later send a sample of the statement
to Ministry of Justice - Department of Legal Affairs. If the parties reach an agreement, these
interview records will play an important role while preparing the text of agreement.
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2. Qualities of the Mediator
As a rule, the influence of the mediator on the process is limited the functioning of the
process, and the responsibility of the talks belong to the parties (Taşpolat Tuğsavul, 2012, p.
155).
It is necessary for the mediator to be registered to the registry of mediators because
Article 2 of Code of Mediation in Civil Disputes defines the mediator as a real person who
executes the activity of mediation and who is registered to the registry of mediators organized by the Ministry of Justice. According to Article 19, the mediator registry is kept by the
Mediator Department to be established within the body of General Directory of Law Affairs.
Article 20 of the law determines the qualities of the mediator, or the registry requirements. Accordingly, requirements to register to the registry of mediators include:
 Being a Turkish citizen,
 Being a graduate of a law faculty with at least five-year experience in the profession,
 Being fully authorized,
 Not being sentenced in any way for a deliberately committed crime,
 Having received the training of mediation and being successful in written and
practical exams conducted by the Ministry of Justice.
In addition, according to Regulation about Code of Mediation in Civil Disputes 24/2,
candidate mediators willing to register to the registry of mediators are also supposed to present documents not only such personal information about them as name, surname, date of
birth, profession, work address and academic title but also the certificate of achievement
showing that they completed the training on mediation (Tuncay and Savaş Kutsal, 2015). In
addition, according to fourth clause of the same article, even if a person dismissed from the
profession as a result of a final disciplinary decision meets the other requirements, he or she
cannot register to the registry of mediators without any judicial verdict given in favor of him
or her. According to the fifth clause, applicants who do not work as a lawyer or do any civic
service as of the date of application should provide a health report showing that they do not
have any psychological or physical obstacle to do the profession of mediation.
According to Article 66 of 1982 Constitution, being a Turkish citizen is prerequisite
to being registered to the registry of mediators. Since mediation can be regarded as a dispute
solution way alternative to jurisdiction, it is among the important points for legislators as
well. Therefore, being a Turkish citizen is a natural requirement to become a mediator who
will conduct a process replacing jurisdiction and try to preserve the rights and benefits of
parties by helping them reach a compromise.
Mediators should be able to understand both the importance of the activity they carry
out and the results of the decisions they have made because the mediation process they execute aims at solving the dispute without jurisdiction. It is obviously essential for mediators,
chief executors of such an important process, to become fully authorized and thus to be
aware of their responsibilities and the basic principles of mediation. As mediation is quite a
sensitive organization, mediators have to be over 18 years old and should be aware of the
results of their rational decisions especially due to such vital principle and responsibilities
as preserving the privacy of parties.
Success of mediation has a direct relationship with the parties’ confidence in the mediator. Though the purpose of sentences is to have individuals feel sorry for their actions and
to reintegrate them into the society, it is not easy to change the permanent beliefs and views
of the society. Owing to loss of confidence in a person sentenced due to an intentional crime,
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it is an important issue not to be sentenced due to an intentional crime. Therefore, this is
mentioned in the related article saying mediation is a profession of confidence, and it is
stated that there should be no criminal record except for negligent crimes1.
The requirement of minimal level of education for those who will become mediators
is to graduate from a law faculty. This requirement was not stated in the law’s preamble.
However, due to the importance of mediation and its being alternative to jurisdiction, it is
an appropriate arrangement that those willing to become mediators should be graduates of a
law faculty2. In addition, the requirement of at least five-year experience in the profession is
another important issue. The reason is that the requirement of being experienced and developing human relations are considered to be important factors for the success of mediation.
On the other hand, what is missing here is avoidance of determining the quality or the type
of the profession. Is it possible for graduates of law faculty who have not worked in the field
of law to execute the process of mediation? For instance, if a person who has work for a
shop assistant for five years after finishing the faculty of law will be able to execute the
process of mediation, then what makes this person differ from other graduates who have
five-year experience in the profession? I think the statement of “being a graduate of law
faculty with at least five-year experience in the profession” refers to law faculty graduates’
experience in the profession of law. This five-year experience is gained in relation to such
professions which law faculty graduates can do thanks to their education given in law faculties as being a lawyer, judge, prosecutor, academician and legal advisor, which are among
the most popular professions for law faculty graduates (Akyiğit, 2013).
The last requirement for mediation is to complete the training of mediation and to
become successful in the written and practical exam conducted by the Ministry of Justice.
The training on mediation aims at having individuals acquire such knowledge and skills
necessary to conduct the process of mediation as basic information about mediation, communication skills, talks and dispute solution methods, psychology and other theoretical
and practice information (Code of Mediation in Civil Disputes art. 22; Regulation about
Code of Mediation in Civil Disputes art. 26). In order to attend this training, it is necessary
to be a law faculty graduate and to have at least five-year experience in the profession (Alpagut, 2012, p. 25 – 55).
The training on mediation can be given by Turkish Bar Association, Turkish Justice
Academy and law faculties permitted by the Ministry of Justice. These institutions have to
apply to the Ministry of Justice in written to give the training on mediation. This application
could be related to giving mediation training on such issues as family law disputes, business
disputes and employer-employee disputes. In the application process, information about the
curriculum covering the content and duration of the training, number of trainers, their titles,
their competencies, their fields of specialization, the financial funds for the training program
and about the places where the training should be provided. As a result of the application,
the institutions approved by the Ministry of Justice are permitted to give at most three-year
training. These institutions can apply to lengthen the duration of permission, and if approved,
the duration of this permission can be lengthened for three years for each application
(Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 29).

1

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu İle Adalet
Komisyonu Raporları, (1/486) (Access Date: 28.02.2016). http://www.kgm.adalet.gov.tr/tasariasamalari/kanunlasan/2012yili/kanmetni/6325ss.pdf
2
As a result of the regulations put forward by the commission for graduates to become mediators, this issue was
criticized a lot in the discipline. For these criticisms, see Taşpolat Tuğsavul, 2012, pp. 156 – 157.
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The mediation training is given by the institutions permitted by the Ministry of Justice
in a duration of 48 hours in total: at least 36 hours for theory and 12 hours for practice
(Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 26/3). In the six-hour period of
the theoretical training, the institution provides information about the places appropriate for
mediation, issues important in cases of mediation in the phase of jurisdiction, procedures to
follow at the end of the mediation process and about legal issues in case of agreement (Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 26/3 art. 26/3-a). As for the duration
of the 30-hour theoretical training, institutions help acquire such technical information and
skills as communication skills and body language, methods of negotiation, management of
meetings, psychology, developmental psychology, personality, behavioral disorders, anger
management, social psychology, problem solving skills, dispute analysis, methods to be applied in solving the dispute, the mediation process and ethical considerations in mediation
(Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 26/3-b). The practical training
includes activities related to practical observations and sample dispute solution studies
which will help develop candidate mediator’s skills in using systematic techniques individually and as a group (Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 26/4).
Institutions permitted to give on mediation provide mediators registered to the registry
of mediators with at least eight-hour theoretical and practical training for at least once in
year. Mediators are supposed to participate in these eight-hour trainings every year (Regulations about Code of Mediation in Civil Disputes art. 26/5). Otherwise, their registration
will be canceled (Canbolat, 2013, p. 253 – 280).
Candidate mediators with their certificates showing that they have completed the mediation training have to be successful in the exam conducted by the Ministry of Justice so
that they can register to the registry of mediators. The mediation exam is made up of two
phases: written and practical. The written exam is conducted twice a year in the place and
on the data declared by the Head of Department of Mediation. As for the practical exam, it
is applied to those who have passed the written exam. Candidates who have received a score
of 75 in both exams are considered to be successful (Çelik, 2013).
The candidates who have passed the two exams can now apply to the Head of Department of Mediation in written to register to the registry of mediators. Those willing to become
mediators are supposed to attach the necessary documents to their written application and
show that they meet the requirements. It is now possible for mediators registered to the registry of mediators to conduct the mediation process.
Conclusions
Alternative dispute solution is mainly based on voluntariness. Parties cannot be forced to
apply ways of solving disputes. Since alternative dispute solution (ADS) depends on parties’
agreement, they cannot be obliged to find another solution in case of their disagreement on
the solution.
In the process of jurisdiction, if one party applies, the other party inevitable has to
participate in the process to protect his or her rights. In ADS, though there are exceptions,
the two parties take part in the process if they want to. Arbitration (a controversial issue in
terms of whether it is an alternative dispute solution or not), committee for consumer problems and compulsory mediation for labour disputes (currently a draft law) could be given as
examples of these exceptions.
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Mediacijos institutas Turkijos darbo teisėje
Santrauka
Darbo teisės prasme mediacija (tarpininkavimas) yra taikus būdas, leidžiantis darbuotojų sąjungoms ir darbdaviams arba darbdavių atstovams susitarti dėl ginčų tarp šalių,
kylančių iš jų darbo santykių. Išskyrus oficialią tarpininkavimo veiklą kolektyvinio pranašumo ginčuose, tarpininkavimas darbo teisės prasme skiriasi nuo tarpininkavimo teisės ginčuose.
Dėl to manoma, kad tarpininkavimas sudarytų darbo bylas dideliu mastu be jurisdikcijos. Tarpininkavimas yra alternatyvus būdas išspręsti ginčą, kuris skatina šalis susitarti.
Tarpininkai nėra sprendimus priimanti šalis. Tarpininkas klauso šalių, perduoda vienos šalies reikalavimus kitai šaliai ir prireikus siūlo nuomones, kad būtų galima rasti bendrus
ginčo sprendimo būdus.
Straipsnyje vertinant tarpininkavimo įsteigimą darbo santykiuose analizuojama mediacijos instituto esmė, siekiant darbo krūvio sumažinimo Turkijos darbo teisėje.
Raktažodžiai: darbo teisė, mediacija, tarpininkas.
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FIKTYVIOS SANTUOKOS NUSTATYMO PAGRINDAI VYRIAUSIOJO
ADMINISTRACINIO TEISMO PRAKTIKOJE
Daiva Petrėnaitė
Utenos kolegija
Fiktyvi santuoka dažnai užsieniečiams tampa išsigelbėjimu gaunant leidimą gyventi pageidaujamoje šalyje. Tokios santuokos tampa ne tik neteisėto pasipelnymo šaltiniu, bet ir siejamos su
daugybe kitų nusikalstamų veikų, tokių kaip prekyba žmonėmis, prostitucija ir pan. Kiekviena valstybė vysto ir plėtoja kovos su tokia piktnaudžiavimo forma būdus, griežtindama atsakomybę, plėtodama tyrimo metodus, tačiau vis dar yra daug neišspręstų problemų. Viena iš jų – fiktyvios santuokos
nustatymas. Todėl straipsnyje analizuojami tokios santuokos nustatymo pagrindai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris, nagrinėdamas skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą
gyventi Lietuvoje, sprendžia ir fiktyvios santuokos klausimus.
Raktažodžiai: fiktyvi santuoka, administracinis teismas, fiktyvios santuokos nustatymas.

Įvadas
Išsivysčiusių ir daugiau perspektyvų suteikiančių valstybių sienų atvirumas, pasaulio gyventojų judumo augimas palaipsniui suteikė imigrantams galimybes apgaulės būdu
pasilikti pageidaujamoje valstybėje. Vienas iš tokių būdų – fiktyvi santuoka. Tokia santuoka
dažnai užsieniečiui tampa išsigelbėjimu gaunant leidimą gyventi pageidaujamoje šalyje. Iš
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai „nekaltas“ reiškinys, tačiau jis yra tapęs ne tik neteisėto
pasipelnymo šaltiniu, bet ir siejamas su daugybe kitų nusikalstamų veikų, tokių kaip prekyba
žmonėmis, prostitucija ir pan. Kiekviena valstybė vysto ir plėtoja kovos su tokia piktnaudžiavimo forma būdus, griežtindama atsakomybę, plėtodama tyrimo metodus, tačiau vis dar
išlieka daug neišspręstų problemų. Viena iš jų – fiktyvios santuokos nustatymas. Pažeidėjai
tampa ne tik atsargesni, bet ir sugalvoja vis naujų būdų, kaip nuslėpti fiktyvios santuokos
faktus.
Lietuvoje fiktyvi santuoka nėra retas reiškinys1, tačiau apie tai kol kas nėra garsiai
diskutuojama. Trūksta statistinės informacijos, tyrimų, griežtesnių teisinės atsakomybės
priemonių taikymo ir pan. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės
padėties įstatymo 2 str. 6(2) punktu „Fiktyvi santuoka – Lietuvos Respublikos piliečio arba
teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio ir užsieniečio, kuris nėra Europos
Sąjungos valstybės narės pilietis, santuoka, kai ji sudaroma siekiant gauti leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje ir nesiekiant sukurti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kitų
santuokos teisinių pasekmių“2. Čia taip pat pateikiamos fiktyvios registruotos partnerystės
ir įvaikinimo sąvokos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi Lietuvoje, neretai sprendžia ir fiktyvios santuokos nustatymo klausimus. Todėl šio straipsnio tikslas – išanalizuoti fiktyvios santuokos nustatymo pagrindus Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.
Analizei atlikti buvo taikyti šie metodai: teisės aktų ir kitų šaltinių analizė, teismų
praktikos analizė, loginis bei apibendrinimo metodai. Teisės aktų ir kitų šaltinių analizė padėjo apibrėžti fiktyvios santuokos sampratą bei jos požymius. Teismų praktikos analizės bei
1

Žr. 2016-04-07 Kas imigravo į šalį 2016 m. pradžioje? Prieiga internetu: http://www.migracija.lt/index.php?96463427
2
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties//Valstybės žinios, 2004, Nr. 73-2539, i. k.
1041010ISTA0IX-2206
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loginis metodai buvo naudojami įvardijant fiktyvių santuokų nustatymo pagrindus bei problemas, apibendrinimo – pateikiant straipsnio išvadas.
Fiktyvios santuokos nustatymo pagrindai vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
Sprendimai dėl atsisakymo išduoti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvoje ar jį pakeisti neretai yra ginčijami teismuose. Bylos pasiekia ir Vyriausiąjį administracinį teismą
(toliau – Teismas). Viena iš tokio atsisakymo priežasčių yra ir fiktyvi santuoka. Remiantis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-367
„Dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra
fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“3 yra nurodyti veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė:
1. Susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį, negyvenama kartu;
2. Sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, netvarko
bendro ūkio;
3. Iki santuokos arba iki registruotos partnerystės sutarties sudarymo asmenys niekada anksčiau nebuvo susitikę;
4. Sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, apie save, apie
pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis;
5. Sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, nekalba abiem
suprantama kalba;
6. Santuokai arba registruotos partnerystės sutarčiai sudaryti buvo sumokėti pinigai
(išskyrus kraičio forma duotus pinigus, jeigu tuokiasi piliečiai tų šalių, kuriose kraičio davimas yra įprastas dalykas);
7. Yra įrodymų, kad vienas ar abu sutuoktiniai praeityje buvo sudarę fiktyvių santuokų arba kad vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, praeityje buvo
sudarę fiktyvių registruotų partnerysčių;
8. Yra kitų požymių, kad vienas ar abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba
vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę4.
Šiais veiksniais iš esmės vadovaujasi ir Teismas, spręsdamas fiktyvios santuokos
nustatymo klausimus. Tačiau yra svarbu laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos renkant įrodymus ir tik tuomet, kai yra pateikiamas prašymas išduoti ar pakeisti leidimą. Vienoje iš
nagrinėtų bylų (eA-3289-624/2016) Teismas pabrėžė, kad „apibendrinant teisinį reglamentavimą, susijusį su santuokos fiktyvumo nustatymu nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti
ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo (Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties –
aut. pastaba) 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu, pažymėtina, kad teisė ir
pareiga įgaliotam Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojui pradėti patikrinimą, kurios metu renkama informacija, susijusi su užsieniečio šeimyniniu gyve-

3

TAR, 2015-05-06, Nr. 6790, i. k. 2015-06790
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-367 „Dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“, TAR, 2015-0506, Nr. 6790, i. k. 2015-06790
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nimu (apklausiami sutuoktiniai, atliekami patikrinimai gyvenamosiose vietose ir pan.), atsiranda tik tada, kai yra pateikiamas prašymas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu, todėl įrodymai, surinkti nesant
(šiuo atveju – dar nesant) Įstatyme numatyto pagrindo juos rinkti ir nesilaikant poįstatyminiu
aktu nustatytos tvarkos, negali būti laikomi leistinais nei administracinėje procedūroje, nei
teisminiame procese, jais negali būti grindžiami nei administraciniai aktai, nei teismo sprendimai5.
Teismas ne kartą savo bylose (pvz., A-822-1727-12) yra pabrėžęs, kad dėl santuokos
fiktyvumo nustatymo negali likti pagrįstų abejonių, todėl turi būti įvertintos visos aplinkybės, visi įrodymai. Nes priešingu atveju „būtų padaryta neatstatoma žala žmogaus teisių apsaugai, o konkrečiai – žmogaus teisei į privataus gyvenimo apsaugą, inter alia įtvirtintai Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje, Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje, bei pažeistų asmens teisę į santuoką, inter
alia įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnyje. Nors šios teisės nėra absoliučios ir, kaip pripažino Europos Žmogaus Teisių Teismas, valstybė (taip pat ir nacionaliniai
teismai) turi vertinimo nuožiūros laisvę imigracijos įstatymų kontekste nustatyti tokį reguliavimą, kuris, esant pagrįstoms priežastims manyti, kad santuoka sudaroma išimtinai siekiant užtikrinti imigracinį pranašumą (pvz., gauti leidimą atvykti ar gyventi priimančiojoje
šalyje), užkirstų kelią tokių fiktyvių santuokų sudarymui, tačiau kiekvienu atveju turi būti
įvertinta, ar toks kišimasis į žmogaus teisę nėra savavališkas ir neproporcingas (žr., pvz.,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą byloje O'Donoghue ir
kiti prieš Didžiąją Britaniją, pareiškimo Nr. 34848/07)6.
Negyvenimas kartu, bendro ūkio nevedimas – tai dažniausiai nustatomi veiksniai,
kurie leidžia manyti, kada santuoka yra fiktyvi. Pavyzdžiui, byloje eA-3875-662/2016 buvo
„kaip liudytojas apklaustas V. B. brolis tik patvirtino, kad yra bendravęs su pareiškėju, jis
buvo atvykęs per šventes, tačiau tai nepaneigia nustatytų aplinkybių, jog pareiškėjai kartu
negyvena. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nežino tikslaus buto, kuriame teigia gyvenantis su sutuoktine, adreso, kambarių skaičiaus, nuomos kainos ar mokesčių už komunalines
paslaugas dydžio, neturi buto raktų, nežino laiptinės durų kodo, bute neturi asmeninių daiktų.
Duomenys, kad pareiškėjai veda bendrą ūkį, dalinasi finansiniais ir (ar) kitais įsipareigojimais, teismui nėra pateikti <...>Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir pirmosios instancijos teismo sprendimą, sutinka su teismo išvada, kad Departamentas Sprendime pagrįstai
konstatavo, jog, nagrinėjamu atveju nustačius, kad pareiškėjai neveda bendro ūkio ir gyvena
atskirai, yra rimtas pagrindas manyti, jog pareiškėjų santuoka sudaryta fiktyviai“7.
Arba byloje A-756-2129-13 esančiais duomenimis buvo nustatyta, kad kilus įtarimams ir siekiant nustatyti, ar pareiškėjo M. M. A. ir N. A. santuoka nėra fiktyvi, Migracijos
valdyba pradėjo patikrinimą. Nors apklausos metu sutuoktiniai iš esmės vienodai atsakė į
jiems pateiktus klausimus, tačiau tikrinimo metu buvo nustatyta, kad sutuoktiniai kartu negyvena ir bendro ūkio netvarko, o susitinka tik epizodiškai. Pažymėtina ir tai, kad „N. A.
savo sutuoktinio M. M. A. ne tik nesupažindino su motina (L. A.) ir kitais artimaisiais, bet
ši, paklausta apie dukters vestuves su šiuo asmeniu, labai nustebo ir paaiškino nieko apie tai
5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, byla eA-3289-624/2016. Prieiga internetu: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=3b88f43c-b707-486f-8d06-5107c179b7b3
6
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, byla eA-3289-624/2016. Prieiga internetu: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=3b88f43c-b707-486f-8d06-5107c179b7b3
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nežinanti. Jos duomenimis dukra apie 5 metus gyvena su S. N., su juo ir vaikais ateina pas
ją į svečius. <...> Iš esmės skyrėsi ir sutuoktinių N. A. bei M. M. A. išsakyti artimiausios
ateities planai: N. A. siekia išvykti gyventi į Didžiąją Britaniją, tuo metu kai M. M. A. iš
Lietuvos niekur išvykti nenori, nes planuoja čia baigti studijas“8.Todėl apeliacinis skundas
buvo atmestas.
Byloje A-822-2125-12 pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs su nagrinėjama
byla susijusias aplinkybes, padarė išvadą, kad pareiškėjo ir D. K. santuoka yra fiktyvi. Tokia
išvada buvo padaryta po Migracijos skyriaus atlikto tyrimo: iš pareiškėjo ir jo sutuoktinės
užpildytų apklausos lapų dėl sudarytos santuokos įvertinimo matyti, kad sutuoktinė dirba ir
gyvena Airijoje nuo 2005 m. Taip pat buvo nustatyta, kad pareiškėjas gyvenamosios vietos
nedeklaravo, nei vienas pirmosios instancijos teismo posėdyje apklaustas liudytojas nepatvirtino, kad pareiškėjas ir jo tariama sutuoktinė gyvena kaip šeima, veda bendrą ūkį. Todėl
„teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad sutuoktiniai negyvena kartu, palaikydami realius santuokinius ar šeiminius santykius, bendro turto neturi ir bendro ūkio neveda. Apeliaciniame
skunde nėra pateikta argumentų, leidžiančių suabejoti pirmosios instancijos teismo bei atsakovo padarytomis išvadomis dėl to, kad pareiškėjas su savo sutuoktine Lietuvos Respublikoje negyveno ir negyvena, palaikydami realius santuokinius ar šeiminius santykius, bendro
ūkio neveda, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis“9.
Tačiau bendro vaiko gimimimas10, preliminarios būsto pirkimo-pardavimo sutar11
ties sudarymas gali tapti pagrindu atsisakyti santuoką pripažinti fiktyvia.
Neretai pareiškėjai, atsisakius išduoti leidimą dėl fiktyvios santuokos fakto, bando
remtis ir kitokiais argumentais, kaip pvz., prašo išduoti leidimą gyventi teisėtos veiklos
pagrindu (Bylos nr. A-3331-662/201712).
Teismas gali atmesti prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje ir kitais pagrindais,
kurie iš dalies gali būti siejami su fiktyvia santuoka. Vienoje iš bylų pareiškėjas, kaip nuolatinis viešosios tvarkos pažeidėjas, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą atsakovui Migracijos departamentui, kur buvo atsisakyta
pakeisti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Vienas iš pagrindinių
pareiškėjo argumentų – teisė į šeimą, kadangi pareiškėjas sudarė santuoką. Nors iš bylos
duomenų matyti, kad santuoka sudaryta jau po ginčijamo sprendimo priėmimo dienos. Tai
leidžia įtarti santuoką esant fiktyvia. Tačiau teismai fiktyvios santuokos fakto nenustatinėjo,
pakako to, jog „nagrinėjamu atveju byloje surinkti duomenys pagrindžia, kad pareiškėjas
nelinkęs laikytis visuomenėje nustatytų taisyklių, nes sistemingai ir nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, savo pasižadėjimų laikytis ir nepažeidinėti Lietuvos Respublikoje
įtvirtintų įstatymų nuostatų nesilaiko, ne tik neigiamai apibūdina jo asmenybę, bet toks elgesys kelia pavojų saugiam eismui, viešajai tvarkai, žmonių sveikatai, gyvybei bei turtui“13.
8
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Kitoje byloje, kur Migracijos departamentas atsisakė pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 35 straipsnio 1 dalies 1 punkto
pagrindu, nors vėliau pareiškėjas ir sudarė santuoką su Lietuvos piliete, Teismas pabrėžė,
kad „Teisė į šeimos gyvenimo gerbimą nėra absoliuti, ji gali būti ribojama vadovaujantis
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo pagrindais, tačiau kiekvienu atveju būtina įvertinti,
ar toks teisės į šeimą ribojimas, netgi kai siekiama apsaugoti nacionalinius interesus, yra
proporcingas siekiamam tikslui. Valstybės Konvencijos dalyvės turi teisę išsiųsti užsienio
piliečius iš šalies, jei tai reikalinga viešosios tvarkos užtikrinimui, tačiau tokie sprendimai,
jei jie gali apriboti Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies garantuojamas teises, turi būti būtini
demokratinėje visuomenėje ir proporcingi siekiamam teisėtam tikslui (žr. pvz., Europos
Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. rugsėjo 26 d. Mehemi prieš Prancūziją (pareiškimo
Nr. 25017/94). Sprendimas nepakeisti užsieniečiui leidimo laikinai gyventi ir uždrausti asmeniui atvykti terminuotai ar neterminuotai į šalį, kurioje gyvena jo šeima (sutuoktinis, vaikai, tėvai ir kt.), dėl viešosios tvarkos ar valstybės saugumo priežasčių, jei toks sprendimas
pažeidžia proporcingumo principą, taip pat gali pažeisti Konvencijos 8 straipsnio nuostatas
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje A502-1465/2008). Visgi nagrinėjamu atveju teismui nebuvo pateikti duomenys, patvirtinantys, kad pareiškėjas realiai palaiko šeiminius ryšius su sutuoktine (iš bylos
duomenų matyti, kad A. I. 2015 m. kovo 20 d. sutikime, kad (duomenys neskelbtini) gyventų
M. A. N., nurodyta, jog šiuo adresu, be pareiškėjo, gyvena dar trys užsieniečiai). Apie tai,
kad kurioje nors iš pareiškėjo deklaruotų gyvenamųjų vietų kartu su juo gyventų A. Š., duomenų byloje nėra. Todėl laikytina, kad ginčijamas atsakovo sprendimas nepažeis pareiškėjo
šeimos vientisumo ir Konvencijos 8 straipsnyje užtikrintų teisių“14.
Apibendrinant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo analizę galima teigti,
kad fiktyvi santuoka dažniausiai nustatoma ne tik apklausus sutuoktinius, bet ir pasitelkus
liudytojų apklausas. Tačiau bendro vaiko gimimimas, preliminarios būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas nagrinėtose bylose gali tapti pagrindu atsisakyti santuoką pripažinti fiktyvia. Nepavykus pasinaudoti fiktyvios santuokos faktu, gali būti naudojamasi kita
priežastimi pasilikti, kaip pvz., teisėta verslo veikla ir pan. Kita vertus, teisė į šeimą nėra
absoliuti, ji gali būti ribojama viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo pagrindais.
Išvados
1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas ginčus dėl atsisakymo
išduoti leidimą gyventi Lietuvoje, neretai sprendžia ir fiktyvios santuokos nustatymo klausimus.
2. Apibendrinant šio Teismo analizę galima teigti, kad fiktyvi santuoka dažniausiai
nustatoma ne tik apklausus sutuoktinius, bet ir pasitelkus liudytojų apklausas. Tačiau bendro
vaiko gimimas, preliminarios būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas nagrinėtose bylose gali tapti pagrindu atsisakyti santuoką pripažinti fiktyvia.
3. Nepavykus pasinaudoti fiktyvios santuokos faktu, gali būti naudojamasi kita
priežastimi pasilikti, kaip pvz., įmonės ar verslo įsteigimu ir pan. Kita vertus, teisė į šeimą
nėra absoliuti, ji gali būti ribojama viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo pagrindais.
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Summary
Marriage of convenience gives a chance to stay in a desired country. Such marriage
is not only an illegal way of making money, but also is associated with a number of crimes
such as human trafficking, prostitution and so on. Each state has problems about determining
marriagies of convenience. The article analyzes the decisions of the Supreme Administrative
Court of Lithuania about rejection of residence permit in Lithuania on the basis of marriages
of convenience. The analysis of cases showed that the main elementd about recognition of
marriages of convenience are the spouses surveys, relatives surveys. On the other hand, the
birth of a child, a preliminary contract of buying a house/appartment can‘t be the basis for
recognition of marriage of convenience. But the rigth to family is not absolute and it may be
restricted on the basis of public order and public security.
Keywords: fictitious marriage, administrative court, determination of fictitious marriage.
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ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ KAITA LIETUVOS IR EUROPOS AGRARINĖSE
TERITORIJOSE
Vaiva Stravinskienė1,2, Paulina Gerulytė1
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje analizuojama žemės ūkio naudmenų kaita Lietuvos ir Europos agrarinėse teritorijose naudojant Nacionalinės žemės tarnybos bei Erostato duomenis. Kaimo kraštovaizdžio teritorinėje struktūroje vyrauja žemės ūkio naudmenos. Jų kaita sparčiai vyko ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
Europos šalyse. Beveik visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, pastebima žemės ūkio naudmenų mažėjimo tendencija. Tik keliose šalyse žemės ūkio naudmenų plotai padidėjo – labiausiai Bulgarijoje,
taip pat Portugalijoje bei Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje 2007–2017 m. laikotarpiu žemės ūkio naudmenų sumažėjo 2,35 procentais.
Raktažodžiai: žemės ūkio naudmenos, plotų kaita.

Įvadas
Lietuvos kraštovaizdžio raida nuo seniausių laikų buvo dinamiška dėl socialinių,
ekonominių, politinių sąlygų, daugybės socialinių ir ekonominių reformų (Lietuvos...,
2004). Agrarinėse teritorijose vyrauja žemės ūkio naudmenos (Pranckietis ir kt., 2010). Dar
maždaug prieš 200 metų agrarinis kraštovaizdis tapo vyraujantis – laukai užėmė daugiau
kaip 50 proc. Lietuvos teritorijos (Mališauskas, 1985). Melioracija bei ūkininkavimo sistemos pertvarkymas lėmė didelius žemės ūkio naudmenų struktūros pasikeitimus (Stravinskienė, 2006). Labiausiai Lietuvos kraštovaizdis pasikeitė 1950–1990 m. laikotarpiu, kuomet
buvo formuojamas stambus visuomeninis žemės ūkis: atsirado stambių ūkių gamybos
centrų, specializuotų gamybos įmonių (kompleksų), melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių, elektros energijos ir ryšių linijų. Šiuo laikotarpiu agrarinis kraštovaizdis tapo vyraujantis
(Valčiukienė ir kt., 2016).
Didžiausią įtaką šalies žemės ūkio paskirties žemės naudojimo intensyvumui padarė
1991 m. pradėta agrarinė reforma. Žemės ūkio paskirties žemėje esančių naudojamų žemės
ūkio naudmenų plotas per 1989–2003 m. laikotarpį sumažėjo 26,1 proc. arba mažėjo vidutiniškai po 63 tūkst. ha per metus. Vėliau dėl ES ir valstybės biudžeto teikiamos paramos
žemės ūkio ir kaimo plėtrai naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas pradėjo didėti: per
2003–2014 m. laikotarpį jis padidėjo vidutiniškai 13 proc. (Bykovienė ir kt.,2014). P. Aleknavičius nustatė pagrindines priežastis, lemiančias žemės ūkio naudmenų mažėjimą – nederlingų žemės plotų apželdinimas miškais, kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas ir vienkiemių nukėlimas (Aleknavičius, 2007). V. Pranskietis ir V. Bogušas (2010) išskyrė agrarinio
teritorijų naudojimo pokyčius lemiančius veiksnius po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje: a) nuosavybės formų kaita, b) rinkos sąlygos ir žemės ūkio produkcijos perteklius,
c) ES tikslinės paramos (žemės ūkiui panaudojimas ir apimtys), d) ūkinės veiklos padariniai,
e) vandentvarkos problemos, f) socialinės priežastys, g) klimato kaita ir biologinės invazijos.
Dauguma autorių analizavo agrarinių teritorijų pokyčius Lietuvoje, tačiau mažiau
dėmesio skyrė šių pasikeitimų analizei užsienio šalyse. Šio darbo tikslas – įvertinti žemės
ūkio naudmenų pasikeitimus Lietuvos ir Europos agrarinėse teritorijose. Tyrimo objektas –
žemės ūkio naudmenų plotai.
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Tyrimų metodika. Darbui atlikti taikyta literatūros šaltinių analizė temos ištirtumui
įvertinti, sisteminimo, palyginimo bei apibendrinimo metodai žemės ūkio naudmenų statistinių duomenų įvertinimui. Naudoti Lietuvos Respublikos žemės fondo bei Europos šalių
Eurostat‘o duomenys apie žemės ūkio naudmenas.
Rezultatai
Žemės ūkio naudmenos sudaro didžiąją Lietuvos teritorijos dalį – net 53 proc., miškai – 33 proc. Ankstesni autorės tyrimai parodė, kad kitose Europos valstybėse žemės naudmenos pasiskirsčiusios panašiai –vidutiniškai žemės ūkio naudmenos sudaro 43 proc., miškai – 33 proc. (Stravinskienė, 2006).
Analizuojant žemės naudmenų kaitą paskutinių 10 metų laikotarpiu matyti naudmenų pasikeitimai. Žemės ūkio naudmenų sumažėjo 2,35 procentais Lietuvoje. (1 pav.).
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1 pav. Žemės naudmenų kaita hektarais Lietuvoje
(sudaryta autorės pagal Lietuvos..., 2017)
Fig. 1 Land utilities change in Lithuania in hectars (made by the author
according to Lietuvos…, 2017)
Pastebimai mažėja kelių ir kitų žemės naudmenų. Tai galima susieti su miškų didėjimu bei užstatytų teritorijų plotais.
Išanalizavus detaliau žemės ūkio naudmenų kaitą nustatyta, kad didėja ariamosios
žemės plotai, o sodai, pievos ir ganyklos – mažėja (2 pav.). Tai rodo, jog intensyvėja žemės
ūkis ir mažėja ekstensyviai naudojamų žemių plotai.
Remiantis ateities prognoze galima teigti, jog 2022 m. ariamos žemės plotai turėtų
dar padidėti 1,37 procentais, o pievų ir natūralių ganyklų plotai dar sumažės 12,17 procentais
(2 pav.).
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Fig. 2 Agricultural land change in Lithuania (made by the author)
Atlikus Europos šalių žemės ūkio naudmenų plotų analizę, matyti, jog daugumoje
šalių šios naudmenos taip pat mažėja (Lenkija, Vokietija, Italija, Belgija, Slovakija, Olandija
ir kt.) (3 pav.).
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Fig. 3 Agricultural land change in foreign countries during the period between the years
2007 and 2013 (made by the author according to EUROSTAT,2017)
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Kai kuriose šalyse žemės ūkio naudmenų plotai padidėjo – labiausiai Bulgarijoje,
taip pat Portugalijoje, Latvijoje ir Estijoje (3 pav.).
Bendri reikalavimai agrarinių teritorijų formavimui nustatyti Europos kaimo vietovių chartijoje: suplanuoti ir įgyvendinti ilgalaikę gamtos išteklių tvarkymo politiką, valstybės rėmimo ir gamtos priemonės turėtų užtikrinti žemės naudojimo palankų ūkininkavimą,
miškų ir natūralių kraštovaizdžių atkūrimą (Stravinskienė, 2006).
Išvados
Žemės ūkio naudmenų kaita vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.
Beveik visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, pastebima žemės ūkio naudmenų mažėjimo tendencija. Tik keletoje šalių žemės ūkio naudmenų plotai padidėjo – labiausiai Bulgarijoje,
taip pat Portugalijoje, Latvijoje ir Estijoje.
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Vaiva Stravinskienė, Paulina Gerulytė
The change of agricultural lands in the agrarian areas of Lithuania and Europe
Summary
The article analyses the change of agricultural lands in the agrarian areas of Lithuania
and Europe using the data from the National Land Service and Eurostat. In the territorial
structure of rural landscape agricultural farming lads prevail. Their change went on rapidly
not only in Lithuania but in other European countries as well. Almost in all countries (in
Lithuania as well) the tendency (of agricultural farming lands) towards decrease is noticeable. Only in a few countries the agricultural land area has increased – the most in Bulgaria, as well as in Portugal, Latvia and Estonia. In Lithuania, during the period between the
years 2007 and 2017, the agricultural land area decreased by 2.35 percent.
Keywords: Farming land, area change.
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ŽEMĖS ŪKIUI TINKAMŲ TERITORIJŲ NUSTATYMAS
Vaiva Stravinskienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje analizuojama tinkamų žemės ūkiui teritorijų parinkimas taikant GIS technologijas, atsižvelgiant į kriterijus, lemiančius darnų žemės ūkio vystymąsi bei plėtrą. Palankios ūkininkauti
teritorijos pasirinktame rajone buvo vertinamos pagal žemės melioracijos būklę, žemės našumo balą,
reljefo šlaituotumą, kelių tinklą, susisiekimą. Tiriamame Jonavos rajono dalies plote melioracijos
būklė yra labai gera – nemelioruojama yra tik miškų užimama žemė, likusi teritorija iš esmės yra
sausinama drenažu, keli plotai sausinami grioviais. Teritorijos vidutinis našumo balas – 42,3, jis yra
aukštesnis negu Lietuvos vidutinis našumo balas 39,1. Tiriamame Jonavos rajono dalies plote vietinių
kelių tinklas yra patenkinamos kokybės. Teritorijos reljefas yra sąlyginai lygus, šlaituotumas pasitaiko tik vietomis ir svyruoja nuo 0 iki 59 proc. Taikant ArcGIS programinę įrangą sukurtas modelis
teritorijų parinkimui pagal pasirinktus kriterijus bei kriterijų reikšmingumą. Nustatyta, kad didžioji
tiriamojo Jonavos rajono dalis yra palanki žemės ūkiui, sudarytas tinkamiausių žemės ūkiui teritorijų
žemėlapis.
Raktažodžiai: palankios ūkininkauti teritorijos, GIS, daugiakriterinė analizė.

Įvadas
Žemės ūkio gamyba užsiimantys asmenys susiduria su daugeliu problemų, spręsdami racionalaus žemės naudojimo ir efektyvaus ūkininkavimo klausimus. Vienas iš uždavinių – parinkti tinkamiausią teritoriją žemės ūkio veiklai. Tinkamai pasirinkta teritorija turi
užtikrinti reikiamą žemės ūkio gamybos lygį, palankias sąlygas naudojamą žemės plotą valdyti, prižiūrėti bei saugoti. Norint įgyvendinti šiuos reikalavimus renkantis žemės plotą
svarbu atsižvelgti į keletą kriterijų, svarbiausieji yra melioracijos būklė, žemės kokybė (našumo balas) bei reljefas. Taip pat reikia nepamiršti kelių tinklo, kurio dėka yra gerinamas
susiekimas, sudaromos geresnės sąlygos dirbamiems laukams pasiekti. Analizuojant ir vertinant žemių naudojimo planavimą aktualu parinkti tinkamą matematinį metodą, su kuriuo
būtų galima atlikti išsamią ir įvairiapusę analizę (Abalikštienė, 2013). Siekiant įvertinti žemės ūkio sprendimus atsižvelgiant į įvairius veiksnius naudojami daugiakriterinės analizės
metodai (Dooley ir kiti, 2009).
Asmenys, įsigiję nuosavybėn žemės, privalo laikytis žemės įstatyme nurodytų žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigų: žemę naudoti racionaliai pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, ją tausoti, laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Ūkinę veiklą vykdyti nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų interesų. Taikyti aplinkos apsaugos priemones, kad neblogėtų aplinkos ekologinė būklė. Laikytis teisės aktų nustatytais reikalavimais eksplotuojant, statant bei prižiūrint melioracijos statinius, kelius ar
vykdant kitas statybas (Lietuvos, 2004).
Šio darbo tikslas – naudojant GIS (Geografinės infoarmacinės sistemos) technologijas nustatyti tinkamiausias teritorijas žemės ūkiui (Jonavos rajono pavyzdžiu). Tyrimo objektas – žemės ūkio teritorija.
Tyrimų metodika. Darbui atlikti taikyta literatūros šaltinių analizė temos ištirtumui
įvertinti, sisteminimo, daugiakriterinės analizės metodas, naudojami ArcGIS programai
skirti duomenų paketai. Tinkamiausių žemės ūkio teritorijų parinkimui buvo taikyta svertinė
linijinė kombinacija, apskaičiuojama pagal (Department, 2009, p. 65) formulę:
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𝑆 = ∑ 𝑤 𝑥 × 𝛱𝑐 ,
čia

S – sudėtinis tinkamumo balas;
wi – pagrindinių kriterijų svoriai;
xi – antrinių kriterijų svoriai;
Π – apbribojimų reikšmė (1– tinkama, 0 – netinkama);
cj – apribojimai;
∑ – sveriamų kriterijų suma.

Darbui atlikti naudoti: ORT10LT, Dirv_DR10LT, Mel_DR10LT ir SŽNS_DR10LT
duomenų rinkiniai. Taip pat buvo surinkti šie duomenys: reljefo informacija su aukščiais iš
LIDAR duomenų rinkinio, Lietuvos kelių duomenų bazė, skenuotas Jonavos rajono našumo
balų lapas Nr. 6443, Lietuvos žemės naudmenų duomenų bazė.
Rezultatai
Siekiant nustatyti tinkamas teritorijas žemės ūkiui atsižvelgta į kriterijus, kurie lemia
darnų ir veiksmingą vystymąsi. Buvo pasirinkti keturi pagrindiniai žemės ūkio veiklą įtakojantys kriterijai: 1) reljefas; 2) atstumas iki kelio (susisiekimas); 3) melioracija; 4) žemės
našumo balas. Taip pat išskirti dar trys papildomi veiksniai, kurie riboja žemės ūkio veiklą:
1) miškai; 2) specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 3) užstatyta teritorija.
Taikant multikriterijų sprendimo būdą šių kriterijų svarba žemės ūkiui buvo lyginama tarpusavyje. Nustačius visų kriterijų individualią svarbą žemės ūkiui, jie buvo lyginami tarpusavyje ir naudojant taikytinas matematines bei statistines formules apskaičiuojamas galutinis rezultatas. Turimi keturi kriterijai nėra vienodai svarbūs nustatant žemės ūkiui
tinkamiausias vietoves. Analizuojant žemės ūkį lemiančius veiksnius buvo nustatyta apytikslė kiekvieno kriterijaus svarba (reikšmingumas), tačiau norint atlikti skaičiavimus jų
reikšmingumas buvo sulygintas tarpusavyje. Galutinė visų kriterijų reikšmingumų suma turi
sudaryti 100 proc. arba 1.
Remiantis išanalizuotais literatūros šaltiniais ir lyginant kriterijus jiems priskirtos
tokios svarbos reikšmės: melioracija – 28 % arba 0,28; našumo balas – 32 % arba 0,32;
reljefas – 22 % arba 0,22; keliai – 18 % arba 0,18. Bendra kriterijų svarbos suma lygi 100 %.
Pasirinkta kiekvieno kriterijaus svarba yra paremta loginiu mąstymu ir gali keistis atsižvelgiant į asmenį, kuris nori nustatyti žemės ūkiui tinkamiausias teritorijas. Minėti kriterijai dar
turi žemesnio lygio skirstymus, kuriems taip pat reikia priskirti reikšmingumą. Melioracija
skirstoma į: 1) teritorijas, melioruotas drenažu; 2) teritorijas, melioruotas grioviais; 3) nemelioruotas teritorijas. Našumo balas tiriamoje teritorijoje svyruoja nuo 15 iki 64 ir atitinkamai didėjantis našumo balas turi skirtingą svarbą, nes nusako geresnę dirvožemio kokybę.
Kelio svarba didėja ir mažėja atsižvelgiant į atstumą iki dirvožemio, tuo tarpu reljefo svarba
priklauso nuo šlaitų dydžio.
Kiekvienas kriterijus turi skirtingą balų sistemą, todėl jų nepakeitus skaičiavimai
nėra galimi. Kad būtų įmanoma atlikti skaičiavimus, šiems kriterijams buvo pritaikyta nauja,
bendra balų sistema. Šiuo atveju buvo naudojama dažniausiai taikytina 9 balų vertinimo sistema.
Reljefas buvo konvertuojamas į šlaitus naudojant Spatial Analayst grupės įrankį
Slope. Šlaitų duomenys buvo pakeisti taip, kad atitiktų 9 balų vertinimo sistemą (1 lentelė).
Kuo šlaitas statesnis, tuo vertinimo balas mažesnis, nes statesni šlaitai sudaro sudėtingesnes
sąlygas žemės dirbimui. Visgi iš gautų duomenų galima teigti, kad pasirinkta vietovė yra
sąlyginai lygi ir neturinti daug stačių šlaitų .
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1 lentelė. Šlaitų dydžio svoriai
Table 1. Significances of the size of slopes
Šlaito dydis
Slope size
(%)
Įvertinimas
Assessment

0

0–7

7–16

9

8

7

16–26 26–32 32–38 38–44
6

5

4

3

44–50 50–59
2

1

Šlaitų dydis (statumas) yra eksponentiškai susijęs su įvertinimu – kuo šlaitas didesnis, tuo vertinimas mažesnis pastoviu intervalu.
Kitas žingsnis buvo pritaikyti 9 balų vertinimo sistemą kelių tinklui. Tam tikslui
buvo panaudota komanda Euclidean Distance iš Spatial Analyst įrankių grupės. Ši komanda
skirta atstumų intervalams tarp kelių išbraižyti. Tokiu būdu yra gaunamas žemėlapis su kelių
tinklu, kuris turi 9 intervalines atstumų zonas (šios zonos išsidėsčiusios maždaug kas 142
metrus). Deja, naudojant Euclidean Distance funkciją yra sudaromas tik vizualinis žemėlapis, kuris neturi duomenų lentelių. Gautą žemėlapį teko koreguoti su funkcijos Reclassify
pagalba, tuo pačiu iš karto nustatomos atstumų vertės 9 balų sistemoje (2 lentelė).
2 lentelė. Kelių tinklo intervalinių atstumų svoriai
Table 2. Significances of the interval distances of the road network
Atstumas
iki kelio (m)
Distance to
the road
Įvertinimas
Assessment

0–

142 –

284 –

426 –

568 –

710 –

852 –

994 –

1136 –

142

284

426

568

710

852

994

1136

1278

1

9

8

7

6

5

4

3

2

Arčiau kelio esantys dirvožemiai gauna didesnį balų skaičių, išskyrus artimiausią,
šalia kelio einantį ruožą, kurio vertės balas ženkliai sumažinamas dėl taršos poveikio.
Tiriamoje vietovėje žemės našumo balas vyrauja tarp 15 ir 64, o vidutinis apskaičiuotas našumo balas yra lygus 42,3, tai gerokai viršija Lietuvos vidutinį našumo balą (39,1).
Našumo balų intervalas suskaidytas į 9 dalis grupuojant našumo balo grupes. Visos žemės
ūkio paskirties naudmenos su žemės našumo balu didesniu nei 32 yra tikslingos plėtoti žemės ūkį, todėl ir svoriai priskiriami atitinkamai didėjančiais intervalais (3 lentelė).
3 lentelė. Jonavos rajono dalies našumo balo kriterijai
Table 3. Productivity score criteria of the part of Jonava district
Našumo
balas
Productivity score
Įvertinimas
Assessment

102

0–

32 –

39 –

41 –

42 –

44 –

46 –

48 –

51 –

32

39

41

42

44

46

48

51

64

0

2

3

4

5

6

7

8

9
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Melioracijos atveju 3 skirtingi kriterijai buvo vertinami taip: 1) melioruota drenažu –
9. Analizuojant melioraciją nustatyta, kad tai yra pats efektyviausias sausinimo būdas, todėl
jam suteikiamas aukščiausias galimas balas; 2) melioruota grioviais – 5. Grioviai turi nemažą kiekį trūkumų, todėl tokiam sausinimo būdui priskiriamas vidutinis naudingumo balas;
3) nemelioruota – 0. Nemelioruota žemė yra visais aspektais prastesnė žemės ūkio plėtojimo
atžvilgiu, todėl tokios būklės žemė teigiamos įtakos teritorijų atrinkimui nedarys (TIMS,
2009).
Turint nustatytas kriterijų svarbas: melioracija – 28 % arba 0,28; našumo balas –
32 % arba 0,32; reljefas – 22 % arba 0,22; keliai – 18 % arba 0,18, taip pat nustačius kriterijų
poskyrių svorius, yra surinkti visi duomenys, reikalingi žemės ūkiui tinkamiausių teritorijų
nustatymui. Sudarius žemėlapį matoma, kad didžioji dalis tiriamos teritorijos yra tinkama
žemės ūkiui (1 pav.).

1 pav. Jonavos savivaldybės dalies žemės tinkamumas žemės ūkiui
1 Fig. The suitability of the part of Jonava municipality territory for agriculture
Mažiau tinkama žemės ūkiui teritorija (paveiksle – ryškiai raudona) labiausiai susikaupusi aplink tankiai gyvenamaisiais pastatais užstatytas teritorijas bei kelių taršos veikiamus ties kelkraščiais išsidėsčiusius dirvožemius. Tuo tarpu labiausiai tinkamos teritorijos
(paveiksle žymima žalia spalva) susikaupusios vietose, kurios turi geriausią susisiekimą,
melioraciją, nėra apribotos šlaitų ir turi gerą dirvožemio našumo balą.
ŽEMĖS ŪKIUI TINKAMŲ TERITORIJŲ NUSTATYMAS
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Išvados
1. Palankios ūkininkauti teritorijos rajone buvo vertinamos pagal žemės melioracijos būklę, žemės našumo balą, reljefo šlaituotumą ir kelių tinklą, susisiekimą. Taikant
ArcGIS programinę įrangą sukurtas modelis teritorijų parinkimui pagal pasirinktus kriterijus.
2. Tiriamame Jonavos rajono dalies plote melioracijos būklė yra labai gera. Teritorijos vidutinis našumo balas (42,3) yra aukštesnis negu Lietuvos vidutinis našumo balas
(39,1). Vietinių kelių tinklas – patenkinamos kokybės. Teritorijos reljefas yra sąlyginai lygus, šlaituotumas pasitaiko tik vietomis ir svyruoja nuo 0 iki 59 %.
Literatūra
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3. Dooley, A.E., Smeaton, D. C.,Sheath, G. W., Ledgard, S. F. Application of multiple criteria decision analysis in the New Zealand agricultural industry. Journal of MultiCriteria Decision Analysis. Vol. 16, Issue 1–2, p. 39–53.
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Iš: mokslo darbai. University of Gavle, 2009, p. 16–37.
Vaiva Stravinskienė
Determination of territories suitable for agriculture
Summary
The article analyses the selection of territories suitable for agriculture using GIS
technologies and taking into account the criteria influencing the sustainable development of
agriculture. The territories favourable for farming in the chosen area were assessed according to the state of land reclamation, the land productivity score, the sloping of the terrain,
the road network, and communication.
The state of land reclamation in the researched part of the Jonava district is very
good – only forest land is non-reclaimed, the rest of the territory is mainly drained by drainage and several areas are drained by ditches. The territory's average productivity score is
42.3, it is higher than the average productivity rate of Lithuania of 39.1. In the researched
area of the Jonava district a network of local roads is of satisfactory quality. The terrain is
relatively flat, slopes occur only in some places and ranges from 0 to 59 percent. ArcGIS
software has developed a model for the selection of territories according to selected criteria.
It has been determined that the majority of the analysed Jonava district is favourable for
agriculture, the map of the most suitable territories for agriculture is established.
Keywords: territories favourable for farming, GIS, multicriteria analysis.
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GEOREFERENCINIO PAGRINDO PLOTINIŲ OBJEKTŲ ATNAUJINIMAS TAIKANT
2015 M. AEROFOTOGRAFIJOS DUOMENIS
Vilma Šalkauskienė1,2, Daiva Gudritienė1,2
1Aleksandro Stulginskio universitetas,
2Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Žemės dangos objektai yra vaizduojami georeferenciniame duomenų rinkinyje ir
nuolat kinta. Jų pokyčius tiksliai galima analizuoti naudojant kompiuterines ir interaktyvias
informacines sistemas. Vienas svarbiausių kompiuterinių informacinių sistemų pranašumų –
su jų pagalba padarytus žemėlapius galima nuolat tobulinti ir atnaujinti. Georeferencinių
duomenų atnaujinimas pasirinktoje teritorijoje buvo atliekamas su ArcGIS programine įranga. Išanalizavus visos Lietuvos žemės dangos duomenis, buvo pasirinkta vietovė, atitinkanti šiuos kriterijus: įvairus kraštovaizdis, gausu skirtingų objektų (užstatytų teritorijų,
miškų, vandens telkinių), netoli esantis miestas ir geras susisiekimas su didmiesčiais.
Straipsnyje pateikiami atnaujinti georeferenciniai duomenys ir išanalizuotas atnaujintų pasirinktos vietovės užstatytų teritorijų, medžiais ir krūmais apaugusių teritorijų, kūdrų, baseinų, ežerų, tvenkinių duomenų kitimas 2008–2015 m. Pagal gautus rezultatus nustatyta,
kad pasikeitimai buvo visuose analizuojamuose sluoksniuose. Tai ir parodo, kad žemės dangos objektai nuolat kinta. Didžiausias pokytis nustatytas užstatytų teritorijų duomenyse. Net
41 % užstatytos teritorijos plotų lyginant 2008 m. su 2015 m. pasikeitė (t. y. buvo patikslintos senosios ribos, aptiktos naujos ir panaikintos nebeegzistuojančios užstatytos teritorijos),
atsirado 125 naujos medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos, 46 pasikeitimai yra kūdrų ir
baseinų sluoksnyje.
Raktažodžiai: georeferencinis pagrindas, užstatyta teritorija, miškai, vandens telkiniai.
Įvadas
Georeferenciniai duomenys – universalaus vartojimo geoduomenys apie svarbiausius topografinius, inžinerinius ir geodezinio pagrindo objektus. O georeferencinių duomenų
bazė – tai apibrėžtos teritorijos georeferencinių duomenų visuma, sudaryta pagal geoinformacinių sistemų principus. Pagrindiniai georeferenciniai objektai yra keliai, gatvės, geležinkeliai, upės, melioracijos grioviai, kanalai, ežerai, kūdros, tvenkiniai, pastatai, žemėnaudos,
užstatytos teritorijos, miškų kvartalinės linijos, geodezinio pagrindo punktai. Daugumai šių
objektų vaizdavimui naudojami keli geometrijos tipai. Linijiniu tipu objektas vaizduojamas,
kaip menama objekto ašinė linija arba kaip kelio kraštai, ežerų krantai, taip pat įvairių objektų dengiamos teritorijos ribos, plotiniu tipu nurodoma objekto dengiama teritorija, o taškiniu – objekto centro koordinatės (Papšienė, 2014).
Georeferenciniai duomenys atnaujinami visame pasaulyje. Georeferenciniai duomenys analizuojami ir daugelio užsienio mokslininkų darbuose (Werneck, 2008; Williams ir
kt., 2002; Burget ir kt., 2013). Georeferenciniai duomenys naudojami ne tik žemėlapiams
kurti, bet tampa ir svarbiu integruojančiu pagrindu. Šias tendencijas paremia INSPIRE direktyva (INSPIRE…, 2009), kurios esmė yra ta, kad erdviniai duomenys turi būti kuriami
vieną kartą ir naudojami įvairiais lygmenimis, o jų tikslumas bei patikimumas būtų griežtai
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reglamentuotas (Kryžanauskas ir kt., 2009). Georeferencinio pagrindo duomenų atnaujinimui dažniausiai naudojami ortofotografiniai žemėlapiai. Taip pat svarbu paminėti, kad geografinių duomenų apdorojimo procece duomenys redaguojami interaktyviai, todėl atsakomybė tenka pačiam operatoriui (Davalgaitė ir kt., 2012). Atsižvelgiant į tai, kad GIS taikoma
vis daugiau sričių ne tik žemėtvarkoje, bet ir dirvotyroje, miškotvarkoje, hidrotechnikoje,
geologijoje, aplinkos monitoringe ar miesto planavime, jos kaip mokslo ir technologijos
reikšmė šalies ūkyje nuolatos didėja (Huisman, 2009). Svarbu bet kokius erdvinius duomenis apdoroti ir pateikti taip, kad su jų pagalba būtų galima efektyviai analizuoti ir priimti
teisingus planavimo sprendimus (Beconytė ir kt., 2010).
Tyrimo tikslas – atlikti pasirinktos teritorijos georeferencinio pagrindo sluoksnio
PLOTAI duomenų atnaujinimą.
Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Atnaujinti pasirinktos teritorijos užstatytų teritorijų, medžiais ir krūmais apaugusių teritorijų, kūdrų, baseinų, ežerų, tvenkinių duomenis.
2. Atlikti analizuojamų duomenų kaitos analizę.
Tyrimo objektas – užstatytos teritorijos (pu0), kelių, kūdrų, baseinų (hd4), ežerų,
tvenkinių (hd3), medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos (ms0) sluoksniai dalyje Igliaukos
seniūnijos, esančios Marijampolės savivaldybėje. Tyrimo objektu pasirinkta vietovė pagal
šiuos kriterijus: įvairus kraštovaizdis, gausu skirtingų objektų (užstatytų teritorijų, miškų,
vandens telkinių), priemiestinė, netoli didžiojo miesto.
Tyrimų metodika
Atliekant georeferencinių duomenų atnaujinimą Igliaukos seniūnijoje buvo naudotas
skaitmeninis ortofotografinis šios teritorijos žemėlapis ir ArcGIS programinė įranga. Buvo
naudoti 2008 m. išbraižyti užstatytos teritorijos, kelių, miškų ir hidrogafiniai sluoksniai:
LAPAI, PLOTAI, HIDRO_L, MIŠKAS _L, ir KELIAI. 2008 m. ortofotografinis žemėlapis
su išbraižytais sluoksniais buvo gautas iš UAB „Aerogeodezijos instituto“. Buvo tiriama
visa teritorija ir ieškomi neatitikimai su 2008 m. išbraižytais duomenimis, o juos pastebėjus
atliekama korekcija. Tačiau vizualiai visus pasikeitimus sunku pamatyti, bet ArcMap programoje yra funkcijų, leidžiančių tai padaryti. Sankirtos (Intersect) funkcija iš dviejų pasirinktų sluoksnių sukuria naują sluoksnį, kuriame išlieka tik tie elementai (arba elementų dalys), kurie yra abiejuose įvesties sluoksniuose. Taip pat atliekant korekcijas dalis objektų
buvo patikslinti lauko kartografavimo būdu.
Straipsnyje panaudota įvairių literatūros šaltinių analizės, grafinio duomenų vaizdavimo, kartografinės medžiagos analizės ir duomenų apibendrinimo metodai. Straipsnyje analizuojami georeferencinių duomenų pokyčiai Igliaukos seniūnijoje per 7 metus.
Rezultatai
Vieni didžiausių pokyčių nustatyti užstatytos teritorijos sluoksnyje. Analizuojant šį
sluoksnį, nustatyta, kad pagrindiniai pakitimai yra už gyvenviečių ribų. Atnaujinant užstatytos teritorijos sluoksnį nustatyti įvairūs neatitikimai, kuriuos galima sugrupuoti į 3 grupes.
Pirmoji grupė: lyginant 2008 m. duomenis su 2015 m. teritorijos žemėlapiu nustatyta, kad
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2008 m. braižytame sluoksnyje teritorija išbraižyta neteisingai, matomi užstatytos teritorijos
pakitimai, teritorijos plotas padidėjęs (1 pav.).

1 pav. 2008 m. buvusi sodybos teritorija ir 2015 m. pataisyta sodybos teritorija
Fig. 1. Former area of homestead in 2008 and corrected area of homestead in 2015
Antroji grupė – kai 2008 m. braižytas užstatytas plotas pažymėtas neteisingai, nes
analizuojant 2015 m. ortofotografinį žemėlapį nustatyta, kad užstatytos teritorijos nėra (2
pav.).

2 pav. 2008 m. buvusi užstatyta teritorija ir 2015 m. pasikeitusi užstatyta teritorija
Fig. 2. Former built-up area in 2008 and the changed built-up area in 2015
Trečioji grupė – kai užstatyta teritorija nėra pažymėta 2008 m. braižytame žemėlapyje, o analizuojant 2015 m. duomenis – jau yra.
Analizuojant atributinę informaciją apie užstatytą teritoriją buvo nustatyta, kad korekcija (plotas padidintas ar sumažintas) buvo atlikta 71 objektui, naujai išbraižytos buvo 35
teritorijos, o panaikintų užstatytos teritorijos plotų – 11.
Analizuojant miškų plotus pastebėta, kad dideli miško masyvai kito nedaug, tačiau
atsirado nemažai naujų miškų. Pakitimus taip pat galima suskirstyti į kelias grupes. Pirmoji
grupė, kai miškų masyvų plotai išbraižyti neteisingai. Lyginant 2008 m. duomenis su
2015 m. žemėlapiu aiškiai matomi jų pakitimai, plotas dažniausiai būna padidėjęs (4 pav.
Nr. 1). Tačiau pasitaikė ir tokių atvejų, kuomet 2008 m. pagal tų metų ortofotografinį žemėlapį miško plotas buvo didesnis, tačiau vėliau jį iškirto ir toje vietoje liko plynas laukas (4
pav. Nr. 2, 3).
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4 pav. Rasti neatitikimai miškų masyvų sluoksnyje 2008 m. braižytame sluoksnyje
lyginant su 2015 m. duomenimis
Fig. 4. Discrepancies found in the forest layer comparing the data of 2008 with the
data of 2015
Antroji grupė, kai miško masyvuose randami vandens telkiniai, kurių jau nebėra.
Taip pat nemažai atvejų, kai miško masyvas išvis nebuvo pažymėtas. Tai atsitiko todėl, kad
per 2008–2015 m. laikotarpį tose vietose užaugo nauji miškai.
Iš surinktų duomenų nustatyta, kad 2015 m. medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos objektų skaičius padidėjo, atsirado šiek tiek daugiau teritorijų, apaugusių mišku, kurių
plotas nėra didelis, vos keletas arų. Atnaujinus plotinį miškų sluoksnį, buvo patikrintos linijinio sluoksnio – MISKAS_L, miško kvartalinės linijos ir proskynos. Nustatyta, kad per 7
metų laikotarpį kvartalų ribos nekito.
Ryškiausi pasikeitimai hidrografijoje matomi baseinų, kūdrų sluoksnyje (hd4). Nemažai naujų vandens telkinių atsirado prie sodybų. Išanalizavus vandens telkinių sluoksniuose pastebėtų ir ištaisytų neatitikimų statistiką nustatyta, kad nagrinėjamoje vietovėje
bendras kūdrų ir baseinų skaičius padidėjo net 25 vienetais, pastebėtas 21 neatitikimas (t. y.
plotas padidintas arba sumažintas). Bendras kūdrų plotas vietovėje padidėjo net 51997 m2.
Išanalizavus duomenis galima teigti, kad georeferencinius duomenis būtina nuolat
atnaujinti, nes jie nuolat keičiasi tiek dėl gamtinių, tiek dėl antropogeninių veiksnių.
Išvados
1. Atnaujinant užstatytos teritorijos sluoksnį nustatyta, kad bendras jų plotas padidėjo daugiau nei 1%, tai yra – 23763 m2. Pagal patikslintus duomenis užstatyta teritorija
užėmė 25 % bendro ploto, nauji rasti užstatyti plotai sudarė 12 %, o išnykusios užstatytos
teritorijos – 4 % bendro tiriamojo ploto.
2. Medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos objektų skaičius padidėjo 125 vienetais. Plėtėsi dideli miško plotai, atsirado daugiau mišku apaugusios teritorijos, kurios plotas
nėra didelis. Bendras miško plotas lyginant 2008 m. su 2015 m. padidėjo 12470 a. Miško
kvartalinės linijos ir proskynos per 7 metų laikotarpį nekito.
3. Lyginant 2008–2015 m. laikotarpiu bendrą kūdrų ir baseinų plotą bendras jų plotas vietovėje padidėjo 51997 m2, o objektų skaičius – 25 vienetais. Tačiau nedaug pakito
ežerų ir tvenkinių plotas, kadangi juose buvo pastebėta mažai neatitikimų.

108

GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2017
RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2017

Literatūra
1. Beconytė, G., Papšienė, I., Kryžauskas, A. 2010. Lietuvos erdvinės informacijos
sklaidos galimybės ir perspektyvos. Geodezija ir kartografija. Vol. 36.
2. Beconytė, G., Kryžanauskas, A., Papšienė, L., Papšys, K., Stankevičius, Ž. 2009.
Lietuvos geografinės informacijos infrastuktūra – kelias į bendrą geografijos metodologiją.
Vilnius, Vilniaus universitetas, p. 6–7.
3. Burget, R. C., Colston, J., Roy, T., Zachary, B. 2013. Geographic Displacement
Procedure and Georeferenced Data Release Policy for the Demographic and Health Surveys.
Icf International, Calverton, Maryland, USA, 2013.
4. Davalgaitė, V., Žilevičius, V. 2012. Kartografinių duomenų kokybės problemos.
Geodezija ir kartografija. Vol. 38.
5. GDR10LT, Interaktyvus, žiūrėta 2017-02-25, http://www.gis-centras.lt/gisweb
/index.php? page id=215.
6. Huisman, O. 2009. Principles of Geographic Information System. ITC
Educational Textbook Series;1, Enschede, The Netherlands. p. 17.
7. Inspare direktyva. Interaktyvus, žiūrėta 2017-02-25, http://inspire.ec.europa.
eu/index.cfm
8. ORT10LT. Interaktyvus, žiūrėta 2017-02-25, http://www.gis-centras.lt/gisweb/
index.Php?pag eid=379
9. Papšienė, L. 2014. Erdvinės informacijos modeliavimo ir harmonizavimo
tobulinimas skaitmeninėje kartografijoje.Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, p. 23.
10. Werneck, L. G. 2008. Georeferenced data in epidemiologic research. Brasil. Rio
de Janeire.
11. Williams, B., Rogers, D., Staton, G., Ripley, B., Booth, T. 2002. Statistical
modelling of georeferenced data: mapping tsetse distributions in Zimbabwe using climate
and vegetation data. Modelling Vector –Borne and Other Parasitic diseases.

GEOREFERENCINIO PAGRINDO PLOTINIŲ OBJEKTŲ ATNAUJINIMAS TAIKANT 2015 M.
AEROFOTOGRAFIJOS DUOMENIS
THE UPDATE OF AREAL OBJECTS OF GEO-REFERENCING FOUNDATION USING THE DATA
OF AERIAL PHOTOGRAPHY OF 2015

109

Vilma Šalkauskienė, Daiva Gudritienė

The update of areal objects of geo-referencing foundation using the data of
aerial photography of 2015
Summary
Land cover objects are reflected in a set of georeferential data and are constantly
changing. These changes can be accurately examined by computer and interactive
information systems. One of the main advantages of computer information systems is the
fact that their maps can be constantly improved and updated. The update of georeferential
data was conducted in a selected area using the ArcGIS software. After the analysis of the
Lithuanian land cover data, the area meeting the following criteria was selected: a diverse
landscape, the abundance of different objects (built-up areas, forests, bodies of water), an
adjacent city and good access to major metropolitan areas. The article presents the updated
georeferential data and tracks changes in the updated data of built-up areas, areas overgrown
with trees and shrubs, dams, swimming pools, lakes, ponds and roads in the selected area
within the period from 2008 to 2015. The results revealed that changes occurred in all
analysed layers. It proves that land cover objects are constantly changing. The greatest
change was observed in the data of built-up areas. In comparison with 2008, in 2015 even
41% of built-up areas was changed (i.e. the old boundaries were revised, new and defunct
built-up areas were discovered), 125 new areas have overgrown with trees and bushes and
46 changes were observed in ponds and pools.
Keywords: georeferential data, built-up area, forests, bodies of water.
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ES ATSINAUJINANČIŲ ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
LIETUVOJE
Rasa Vegienė
Lietuvos karo akademija Politologijos katedra
Atsinaujinančių energijos išteklių įgyvendinimas labai svarbi tema Europos Sąjungai. Atsinaujinančią energetiką ES reglamentuoja gausybė teisės aktų, kaip pavyzdžiui 2009 m. balandžio
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių
išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir
2003/30/EB(2009); Komunikatas KOM 0031 Atsinaujinančioji energija. Siekiant 2020 m. tikslo
(2011) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendrosios sąjungos aplinkosaugos veiksmų
programos iki 2020 m.; Atnaujinta ES darnaus vystymosi strategija, 2013 m. sausio 16 d. Europos
Parlamento rezoliucija dėl ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką ir kt. galiojančių Lietuvai bei esančių gairėmis Atsinaujinančios energetikos
įgyvendinimui visoms valstybėms narėms.
Nežiūrint to, kad Lietuva politiškai ir ekonomiškai jau yra senokai integruota į transatlantinę
(NATO) erdvę ir ES šalių bendriją, energetiškai šalis yra likusi Rytų erdvėje ir Rusijos kontroliuojamoje elektros energetikos sistemoje. Taigi energetinių išteklių infrastruktūros jungtimis Lietuva yra
beveik visiškai priklausoma nuo vienintelio tiekėjo, t.y. Rusijos. Visa tai ir dar daugelis kitų dalykų
kelia grėsmę Lietuvos energetiniam, o taip pat ir nacionaliniam saugumui.
Raktažodžiai: atsinaujinantys energetikos ištekliai, politika.

Įvadas
Kokia energetikos plėtros kryptimi turėtų pasukti Lietuva? Tradiciniais energijos
šaltiniais (atominė energetika, dujos ir pan.) laikomi sprendimai yra arba nesaugūs (pvz.
Fukušima, Japonija) arba brangūs ir ne visuomet garantuoti (Rusijos atvejis). Tuo tarpu modernios pasaulinės energetikos vystymosi tendencijos yra nukreiptos link darnios energetikos ir ekologiškos energetikos ir siekia daugelyje išsivysčiusių Vakarų Europos ir Pasaulio
valstybių sukurti prielaidas plėtoti ekologiškus, draugiškus aplinkai energijos šaltinius, paremtus įvairiomis taip vadinamų atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) technologijomis.
Atsinaujinančiai energetikai ir apskritai visam energetikos sektoriui skiriamas nemažas dėmesys tiek vertinant per ekonominę, tiek politinę ar aplinkosaugines prizmes. Visgi
trūksta išsamesnės analizės, kaip Lietuvos Respublikos vykdoma politika atrodo ES atsinaujinančių energetikos išteklių kontekste. Analizuojamame straipsnyje apibrėžiama LR vykdoma politika, darnios plėtros būtinybė bei socialinių veiksnių įtaka ES energetikos politikos
įgyvendinimo procesuose.
ES politika atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. Atsinaujinančių energetikos
išteklių sąvoka ir teisiniai pagrindai
Atsinaujinantieji energijos ištekliai (vėjo, saulės, hidroelektrinių, vandenynų, geoterminė energija, biomasė ir biokuras) yra alternatyva iškastiniam kurui ir padeda mažinti
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įvairinti energijos tiekimą ir sumažinti
priklausomybę nuo nepatikimos ir nestabilios iškastinio kuro rinkos (ypač naftos ir dujų).
Pastaraisiais metais labai padaugėjo ES teisės aktų, kuriais skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Šiuo metu tariamasi dėl politinės programos laikotarpiui po
2020 m. ES Atsinaujinančių energijos išteklių politikos teisinis pagrindas – Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnis: ES energetikos politika siekiama skatinti naujų
bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą.
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Po to, kai 1997 m. buvo paskelbta Baltoji knyga dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių (COM(1997) 0599) , ES užsibrėžė tikslą užtikrinti, kad iki 2010 m. 12 proc. visos
suvartojamos energijos ir 22,1 proc. suvartojamos elektros energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių, o Direktyvoje 2001/77/EB kiekvienai valstybei narei buvo nustatyti
orientaciniai tikslai. Kadangi 2010 m. tikslų siekta vangiai, buvo priimta išsamesnė teisės
aktų sistema. 2007 m. sausio 10 d. komunikate „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių planas.
Atsinaujinančių išteklių energija 21 amžiuje: tvaresnės ateities kūrimas“ (COM(2006)0848)
Komisija pasiūlė nustatyti privalomą tikslą užtikrinti, kad iki 2020 m. 20 proc. ES suvartojamos energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kad 10 proc.
transporto sektoriaus suvartojamų degalų sudarytų biodegalai, ir sukurti naują teisės aktų
sistemą.
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva. Galiojančioje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje, kuri buvo priimta taikant bendro sprendimo procedūrą 2009 m.
balandžio 23 d. (Direktyva 2009/28/EB, kuria panaikinamos direktyvos 2001/77/EB ir
2003/30/EB), nustatyta, kad iki 2020 m. 20 proc. ES suvartojamo energijos kiekio privalo
sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija. Be to, reikalaujama, kad iki 2020 m. visose valstybėse narėse 10 proc. transporto degalų būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių. Direktyvoje taip pat nustatyti įvairūs mechanizmai, kuriuos, siekdamos savo tikslų, gali taikyti
valstybės narės (paramos schemos, kilmės garantijos, bendri projektai, valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas), taip pat biokuro tvarumo kriterijai. Direktyvoje kiekvienai
valstybei narei buvo nustatyti nacionaliniai atsinaujinančiosios energijos tikslai atsižvelgiant
į kiekvienos šalies atskaitos tašką ir į atsinaujinančiųjų energijos išteklių potencialą apskritai. Šie tikslai svyruoja nuo 10 proc. Maltai iki 49 proc. Švedijai. ES valstybės narės nacionaliniuose atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų planuose išdėsto, kaip numato siekti
nustatytų tikslų, ir apskritai apibrėžia veiksmų gaires atsinaujinančiųjų Faktų apie Europos
Sąjungą suvestinės išteklių energijos politikos srityje. Kas dvejus metus vertinama valstybių
narių pažanga vykdant nacionalinius tikslus, kai ES valstybės narės paskelbia nacionalines
atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitas.
ES atsinaujinančių energetikos išteklių politikos priemonės/veiksmai
2012 m. birželio 6 d. komunikate „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas Europos
energijos rinkos objektas“ (COM(2012)0271). Komisija nustatė sritis, kuriose reikėtų dėti
daugiau pastangų nuo dabar iki 2020 m., kad Europos atsinaujinančiosios energijos gamybos
apimtis didėtų iki 2030 m. 2013 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė daugiau gairių dėl atsinaujinančiosios energijos paramos schemų, taip pat dėl bendradarbiavimo mechanizmų siekiant atsinaujinančiosios energijos tikslinių rodiklių mažesnėmis sąnaudomis
(COM(2013)7243). Ji paskelbė visišką subsidijų, kurias valstybės narės gali siūlyti atsinaujinančiosios energijos sektoriui, pertvarką, pirmenybę teikiant konkursams, supirkimo priemokoms ir įsipareigojimams laikytis kvotų, o ne įprastai taikomiems fiksuotiems supirkimo
tarifams.
2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkai ir energetikai gairėmis (2014/C 200/01)
toliau formuojama naujoji atsinaujinančiosios energijos paramos schemų sistema. ES pradėjo rengtis laikotarpiui po 2020 m., kad iš anksto suteiktų politinio aiškumo dėl investuotojams po 2020 m. taikytinos tvarkos. Atsinaujinančiajai energijai tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų Komisijos ilgalaikėje strategijoje, išdėstytoje komunikate „Energetikos
veiksmų planas iki 2050 m.“ (COM(2011) 0885). Veiksmų plane pasiūlytuose išmetamo
anglies dioksido kiekio mažinimo energetikos sektoriuje scenarijuose nurodoma, kad atsinaujinančios energijos dalis iki 2030 m. turėtų sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. Tačiau
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veiksmų plane taip pat teigiama, kad atsinaujinančiosios energijos augimas sulėtės po
2020 m., jei nebus imtasi jokių kitų veiksmų. 2013 m. kovo mėn. paskelbus žaliąją knygą
„2013 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013)0169), Komisija 2014 m.
sausio 22 d. komunikate „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“
(COM(2014)0015) pasiūlė po 2020 m. neatnaujinti privalomų nacionalinių atsinaujinančiosios energijos tikslinių rodiklių. Privalomas tikslinis rodiklis – kad 27 proc. suvartojamos
energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija – numatomas tik ES lygmeniu. Komisija tikisi, kad privalomi nacionaliniai išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠES D)
kiekio rodikliai paskatins augimą energetikos sektoriuje. Taip, pasikeitus strategijos krypčiai, vyko intensyvios diskusijos su Taryba ir Parlamentu. 2016 m. lapkričio 30 d. Komisija
paskelbė dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“ (COM(2016) 0860), kaip
platesnės Energetikos sąjungos strategijos (COM(2015)0080) dalį. Jis apima pasiūlymą dėl
persvarstytos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos , kuria siekiama ES lyderystės
atsinaujinančiosios energijos srityje, taip pat siekiama užtikrinti tikslo, kad iki 2030 m. atsinaujinančiosios energijos dalis sudarytų bent 27 proc. visos ES suvartojamos energijos,
įvykdymą.
Elektros infrastruktūros pritaikymas plačiam atsinaujinančiųjų išteklių naudojimui
yra vienas svarbiausių Energetikos sąjungos strategijos tikslų, jis remiamas Energetikos
veiksmų plane iki 2050 m. ir Energijos infrastruktūros dokumentų rinkinyje. Naujos kartos
atsinaujinančiosios energijos technologijų skatinimas ir plėtojimas taip pat yra vienas iš
svarbiausių Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET planas) elementų.
Su konkrečiais ištekliais susiję klausimai:
Biomasė ir biodegalai
Šiuo metu ES yra nustačiusi du biodegalų tikslinius rodiklius, t. y. kad iki 2020 m.
10 proc. transporto degalų sudarytų iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminti degalai (Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (2009/28/EB)) ir kad degalų tiekėjai iki 2020 m. sumažintų savo gaminamų degalų išmetamą ŠESD kiekį 6 proc. (Degalų kokybės direktyva
(2009/30/EB)). 2014 m. sausio 22 d. komunikate „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2014)0015) Komisija pasiūlė po 2020 m. šių dviejų tikslinių rodiklių atsisakyti. Tai buvo padaryta dėl to, kad neaišku, kaip sumažinti netiesioginį išmetamų
dujų poveikį, kurį sukelia žemės naudojimo paskirties keitimas, susijęs su biodegalais.
2015 m. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Degalų kokybės direktyva
buvo persvarstytos siekiant pripažinti ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuri gali turėti
biokuro gamyba kalbant apie netiesioginį žemės paskirties keitimą ir susijusį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį1. Atitinkamai biodegalų, pagamintų iš javų bei kitų krakmolingų augalų, cukrų, aliejinių augalų bei kitų augalų, kurie auginami kaip pagrindiniai
pasėliai visų pirma energijos gamybos tikslais žemės ūkio paskirties žemėje, energijos dalis
turi būti ne didesnė kaip 7 proc. galutinio valstybėse narėse 2020 m. suvartojamo energijos
kiekio transporto sektoriuje. 2010 m. vasario mėn. paskelbus neprivalomus biomasei taikomus kriterijus (COM(2010)0011), Komisija nusprendė peržiūrėti šias priemones, siekdama
įvertinti savo pirminių rekomendacijų poveikį ir nuspręsti, ar ateityje reikės privalomų standartų. 2016 m. lapkričio mėn. paskelbtas Komisijos pasiūlymas dėl persvarstytos Atsinau-

1

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1513, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (OL L 239, 2015 9 15, p. 1).
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jinančiųjų išteklių energijos direktyvos apima atnaujintus tvarumo kriterijus, taikomus biodegalams, naudojamiems transporto sektoriuje, ir skystiesiems bioproduktams bei kietiesiems ir dujiniams biomasės degalams, naudojamiems šilumos ir elektros energijos gamybai.
Jūros vėjo ir vandenynų energija
Atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio mėn. atliktą antrąją strateginę energetikos politikos peržiūrą, Komisija 2013 m. lapkričio 13 d. paskelbė komunikatą „Jūros vėjo energija.
Veiksmai 2020 metų ir vėlesniems energetikos politikos tikslams pasiekti“
(COM(2008)0768), siekdama skatinti jūros ir vėjo energijos jūroje plėtrą Europos Sąjungoje. 2014 m. sausio 20 d. Komisija parengė veiksmų planą, kuriame remiama vandenynų
energijos, įskaitant bangų, potvynio energiją, šiluminės energijos konversiją ir osmosinę energijos gavybą, plėtra (komunikatas „Mėlynoji energija. Europos jūrų ir vandenynų energijos potencialo išnaudojimo veiksmai iki 2020 m. ir vėliau“ (COM(2014)0008)).
Europos parlamento vaidmuo
Parlamentas visada nuosekliai rėmė atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir pabrėžė privalomų tikslinių rodiklių nustatymo 2020 m., o neseniai – ir 2030 m., svarbą.
2014 m. jis priėmė rezoliuciją, kurioje Komisijos pasiūlymai dėl 2030 m. klimato ir Faktų
apie Europos Sąjungą suvestinės – energetikos strategijos kritikuojami, kaip trumparegiški
ir per siauro užmojo. Jis paragino ES lygmeniu nustatyti privalomą tikslą užtikrinti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarytų 30 proc. viso suvartojamo energijos kiekio, kuris
būtų įgyvendinamas nustatant privalomus nacionalinius tikslinius rodiklius, ir pratęsti transporto degalų tikslinių rodiklių galiojimą po 2020 m. Be to, Parlamentas jau anksčiau yra
raginęs ilgainiui sukurti visoje ES taikomų paskatų naudoti atsinaujinančiuosius energijos
išteklius sistemą2 ir remti pažangiųjų elektros energijos tinklų technologiją3. Jis taip pat dažnai ragino Komisiją pasiūlyti šildymo ir vėsinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teisinę sistemą siekiant padidinti jų dalį gaminant energiją. Priėmęs Atsinaujinančių
išteklių energijos direktyvą, Parlamentas sugriežtino ir išaiškino keletą mechanizmų ir kartu
sukūrė sistemą, kuria visapusiškiau užtikrinamas visos politikos tvarumas aplinkos požiūriu.
Parlamentas atliko itin svarbų vaidmenį:
1) Apibrėžiant iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamų transporto degalų tikslinio rodiklio sąlygas, nustatydamas kiekybinius ir kokybinius biodegalų tvarumo kriterijus (socialinio tvarumo, žemės naudojimo teisių, poveikio aprūpinimui maistu, kainoms ir kt.), visų
pirma nurodydamas su netiesioginiu žemės paskirties keitimu susijusias problemas;
2) Užtikrinant galimybes atsinaujinančiųjų išteklių energijai patekti į elektros tinklo
infrastruktūrą;
3) Apribojant nuostatos dėl peržiūros 2014 m. svarbą siekiant išvengti pakartotinių
derybų dėl privalomų tikslų. 2013 m. kovo mėn. Parlamentas patvirtinto Energetikos
veiksmų planą iki 2050 m.4 ir paragino Komisiją kuo greičiau pateikti 2030 m. politikos
programą įskaitant su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, atsinaujinančiąja

2

2014 m. vasario 5 d. Parlamento rezoliucija dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos (Priimti
tekstai, 4]2010 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliucija dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011–
2020 m. (OL C 99E, 2012 4 3, p. 64).
3

2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl energetikos infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau
(OLC 33 E, 2013 2 5, p. 46).
4

2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. – energija ateičiai“ (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0088).
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energija ir energijos vartojimo efektyvumu susijusius svarbiausius etapus ir tikslinius rodiklius. Savo rezoliucijoje jis visų pirma pabrėžė stabilių reguliavimo sistemų svarbą siekiant
skatinti investicijas į atsinaujinančiąją energiją, labiau europinio požiūrio į atsinaujinančiosios energijos politiką poreikį, kai atsižvelgiama į visus esamus bendradarbiavimo susitarimus ir ypatingą necentralizuotos gamybos ir mažos apimties gamybos vaidmenį. Parlamentas paragino Komisiją pateikti analizę ir pasiūlymus, kaip ES tvariai ir efektyviau panaudoti
atsinaujinančiuosius energijos išteklius.
2016 m. birželio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl atsinaujinančiųjų išteklių
energijos naudojimo pažangos ataskaitos, kurioje jis paragino Komisiją pateikti ambicingesnį 2030 m. klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, kuriame atsinaujinančiosios
energijos tikslas būtų padidintas bent iki 30 proc. ir jis būtų įgyvendintas siekiant atskirų
nacionalinių tikslų. Jau nustatyti 2020 m. tikslai turi būti laikomi minimaliu pradiniu tašku
persvarstant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą.5
2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliucijoje dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo Parlamentas ragino, kad ES lygmeniu būtų pasiektas bendras gaminančių vartotojų apibrėžties
supratimas, o taip pat ragino „įtraukti į persvarstytą Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą naują skyrių dėl gaminančių vartotojų, kad būtų panaikintos pagrindinės kliūtys individualiam atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui energijos gamybai ir jos vartojimui ir paskatintos investicijos“.
Politiniai Europos Sąjungos energetikos interesai
Politinių iniciatyvų atsinaujinančios energetikos skatinimo srityje lyderė yra ES, šalims narėms kasmet pateikianti naujų iniciatyvų, rekomendacijų bei teisiškai įpareigojančių
politinių mechanizmų, leisiančių pasiekti ilgalaikę atsinaujinančios energetikos plėtrą bei
užtikrinti energetinį ir ekologinį saugumą. Pastaraisiais metais tokios Europos valstybės,
kaip Vokietija, Danija priima tam tikrus politinius sprendimus atsinaujinančios energetikos
ištekliams skatinti, todėl taikomos tam tikros priemonės, užtikrinančias atsinaujinančių
energetikos išteklių naudojimą skatinančius paketus. ES kontekste Europos politinių partijų
ir frakcijų manifestai vis labiau palaiko alternatyvų skatinimo politiką ir pateikia kaip prioritetą. „Europos Liaudies Partijos – Europos Demokratų frakcijos manifeste 2009–2014 m.,
deklaruojamas diferencijuotos energetikos stabilumo palaikymas, skatinant aukštą energijos
vartojimo efektyvumą visuose veiklos sektoriuose“. Vidaus energijos rinkos sukūrimas ir
nuoseklios užsienio energetikos politikos vystymas taip pat tampa svarbia manifesto dalimi.
Todėl daroma prielaida, kad ES politinės idėjos skatina daugiau investuoti į R&D177 švarias
technologijas, kaip anglies surinkimas ir saugojimas, vandenilio ir metanolio energija, biodujų ir biomasės gamyba.
Europai yra svarbus energijos vartojimo efektyvumas, kaip svarbus įrankis konkurentiškumui ir pagarba aplinkai. Energijos vartojimo efektyvumas visuose sektoriuose yra
efektyviausias būdas greitai sumažinti energijos priklausomybę nuo importo, racionalizuoti
vartojimą namų ūkyje ir pramonėje bei drastiškai sumažinti CO2 emisiją. ES taip pat drąsiai
pritaria vidaus energetikos rinkai tokiais būdais, kaip atviros konkurencijos užtikrinimas didesnėmis sąnaudomis ir skaidriomis kainomis. Europos šalių, į kurias įeina ir Latvija su Lietuva, vidaus energetikos rinkos užbaigimas yra svarbus užtikrintos saugumo, politinės sėkmės ir aplinkosaugos tikslas. Tačiau yra dar daug kliūčių laisvam dujų ir elektros energijos
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judėjimui per ES: trūksta sujungimo pajėgų tarp valstybių narių, trūksta pagrindinių techninių taisyklių suderinimo, politinio protekcionizmo, tas nulemta 27 narių skirtingų reguliavimo sistemos sambūvių.
Todėl bendroje ES energetikos politinėje perspektyvoje yra labai svarbu subalansuoti tolimesnę techninę ir reguliuotą harmonizaciją pateikiant visoms kompanijoms vienodą galimybių sritį, kad jos galėtų aptarnauti klientus visoje Europos Sąjungoje, didindamos jungiamųjų jungčių pajėgumą bei kurdamos konkurencingas, izoliuotas ir uždaras erdves. Skatinama „steigti socialines programas pažeistiems visuomenės sektoriams, skatinti
integruotos ir atviros rinkos užtikrinimą, kad energijos kainos atitiktų tikras gamybos kainas.
Tam reikia plėtoti veiksmingą rinką, o taip pat yra būtina skatinti svarbias investicijas ypač
atsinaujinančių energijos išteklių pristatyme“. ES sudaro daugiau nei 500 milijonų vartotojų,
todėl reikia sukurti tikrą energetikos mechanizmą. „Solidarumo mechanizmas tarp valstybių
narių turėtų būti sudarytas avarinių situacijų atveju. Dujų tiekimo krizės per pastaruosius
dvejus metus rodo būtinybę gerinti fizinius tarpusavio ryšius ir greitus reakcijos mechanizmus, kad būtų išvengta potencialiai kritiškų pasekmių, turinčių pasekmes ekonomikoje ir
visuomenėje“. Kiekviena valstybė narė turėtų apsispręsti laisvai, kokią energetikos rūšį jai
naudoti yra privalumas, todėl, kaip teigia Europos Socialistų Frakcija, – „kiekviena valstybė
turi apsispręsti naudoti atominę energiją ar ne. Atsižvelgiant į branduolinio saugumo svarbą
visoms Europos valstybėms esamų ir naujų atominių elektrinių priežiūra turėtų būti koordinuojama Europos lygmeniu.“ Todėl Europos Sąjunga bendrąja prasme politiškai privalo išlikti lydere stabdant klimato kaitą ir kartu stiprinant energetinį saugumą. Kiekviena sąjungos
valstybė jau įsipareigojo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti į atmosferą išmetamų CO2, o 20
proc. energijos išgauti iš atsinaujinančių šaltinių. Tokia bendra visų ES šalių politinė tendencija rodo, kad tai yra konkreti kova su klimato kaita ir dėl išradingumo, sumanumo sutaupyti milijardai.
ES politikos įgyvendinimo problematika Lietuvoje
Politiniai sprendimai dėl atsinaujinančių energijos išteklių
Energetika – kone tampriausiai su politika susieta ūkio šaka. Pirmiausiai atsinaujinančių energijos išteklių politikoje, yra svarbu išanalizuoti, kiekenergijos sunaudojama elektrai gauti. Elektros suvartojimo balansas Lietuvoje nuo išsivysčiusių Europos šalių vis dar
atsilieka. Galutinė elektros santykinio rodiklio suvartojimo išraiška vienam gyventojui ūkio
sektoriuje Lietuvoje sudaro apie 2336 kWh /gyventojui per metus. Tačiau galima teigti, kad
energijos paklausos prognozės turėtų ateityje vis didėti, nes prielaida galėtų būti naujos politinės įžvalgos, padėsiančios įsiūbuoti ekonomikos modernizaciją, kuri ateityje pareikalaus
didesnio elektros paklausos augimo. „Elektros paklausos augimas bus stipriai paveiktas
makroekonominių indikatorių dinamikos bendro vidaus produkto augimo, ekonomikos šakų
struktūrų, o taip pat kylančių degalų ir energijos kainų, vartotojų reakcijos į kylančias pajamas ir aukštesnes energijos kainas, energijos tobulinimo veiksmingumo faktorių“6. Pirmasis
veiksnys Lietuvoje – elektra veikia šiuolaikiniam ekonomikos vystymuisi, be to, yra svarbus
komponentas gaminant prekes bei teikiant paslaugas, galiausiai piliečių gerovė. Taigi elektros energijos suvartojimas yra apibūdinamas, kaip laipsniška nacionalinė plėtra, o aktualūs
tarptautiniai tyrimai rodo, kad žmonių gerovės lygio kilimo poveikis sparčiai didėja. Politinis veiksnys valstybėje turi žvelgti į didėjantį energijos vartojimą namų ūkyje bei toliau
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prognozuoti, kaip vystyti darnią energetiką, kad ateityje nekiltų didelių problemų dėl trūkumų.
„Lietuvos elektros tinklai nėra sujungti su Lenkijos elektros tinklais, per mažai padaryta didinat gamtinių dujų tiekimo patikimumą ir saugumą, per lėtai yra modernizuojamas
šilumos ūkis, ypač vartotojams priklausoma techninė įranga. Sprendimas uždaryti Ignalinos
AE 2009 metais padidino energetinio saugumo problemą. Taip pat nebuvo skirta reikiama
parama universitetų, rengiančių specialistų energetikos ūkiui, mokymo ir mokslinių tyrimų
bazei stiprinti ir plėtoti“7. Visos šios problemos padidino bendrąjį problemų kiekį Lietuvos
energetikos saugumo srityje bei darnios energetikos raidos plėtroje, kurias vienai Lietuvos
valstybei yra labai sunku arba beveik neįmanoma išspręsti. Visų pirma – tai gamtinių dujų
ilgalaikis tiekimo patikimumas. Antra, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros užtikrinimo
nepakankamumas.
„Svarbu priminti, kad Baltijos valstybių bendradarbiavimas energetikos srityje
vyksta keliais lygiais – bendradarbiauja parlamentai, vyriausybės ir energetikos įmonės. Estijos, Latvijos ir Lietuvos politinis bendradarbiavimas (parlamentų lygiu) organizuojamas
per Baltijos asamblėją, kurią sudaro šeši darbo komitetai, tarp kurių yra ir Aplinkos apsaugos
ir energetikos komitetas. Baltijos Ministrų Taryba yra atsakinga už bendrą su Baltijos šalių
bendradarbiavimu susijusių reikalų, įskaitant energetikos klausimus, koordinavimą. Prie
Baltijos Ministrų Tarybos veikia keli komitetai. Energetikos komitetas yra atsakingas už
Baltijos valstybių bendradarbiavimą energetikos srityje. Šis komitetas buvo įkurtas siekiant
sudaryti galimybę aptarti energetikos politikos klausimus ministerijų lygiu.“ Labai svarbu
pažymėti, kad Baltijos šalys tebėra izoliuotos nuo Europos Sąjungos, todėl vis dar išliekanti
nesaugi energetinė sala.
Europos Sąjungoje atsinaujinantys energetikos ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų, Daugiau ar mažiau atvirai kalbant apie Baltijos valstybes pastebima, kad visa energetinė sistema faktiškai yra sistemos, egzistavusios Sovietų Sąjungoje, palikimas. Socialdemokratų programos prieštaravimas dešiniųjų politinių jėgų nuomonei, aiškiai parodo, jog
energetika Europai ir Baltijos šalims yra pagrindinis saugumo klausimas. Ši problema ypač
opi Lietuvai, o taip pat galima teigti ir Latvijai. Lietuva labai priklausoma nuo energijos
importo. Reikalingos pastangos, kad būtų padidinta energetinė nepriklausomybė, plėtojami
draugiški aplinkai energijos šaltiniai, gaminami Europoje. Reikalingos naujausios technologijos, kurios leistų panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, tai didintų mūsų energetinę
nepriklausomybę. Energetinis efektyvumas yra geriausias būdas sumažinti žmonių išlaidas
už šildymą ir kurą, sukurti naujas darbo vietas, pavyzdžiui, apšiltinant namus. Vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimas ir branduolinės energetikos atgimimas ne tik sumažintų šiltnamio dujų išmetimą, bet ir padidintų energijos struktūros diversifikaciją. Ar galima kalbėti
apie vieningą energetikos rinką, kai Baltijos valstybės yra energetinė sala. Europos negalia
kalbėti vienu balsu su pagrindiniais energijos tiekėjais – taip pat yra ryški problema. Nors
ES dokumentuose yra sukurta ambicinga Europos energetikos politika, tačiau praktiškai ir
toliau vyrauja dvišalė energetikos politika. Žinoma, didžiųjų politinių partijų politiniai debatai visuomet sukelia priešpriešas, suteikia galimybę pažvelgti į platesnę analizavimo struktūrą, kurioje susikerta politiniai interesai. Vis dėlto reikia pritarti, kad Lietuvos atveju būtina
skatinti ir didinti atsinaujinančios energijos gamybą bei sukurti aukštos įtampos elektros perdavimo tinklus, skirtus pakrančių vėjo energijos gamybai.
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Pabrėžiant ekspertų nuomonę, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos prezidento Stasio Paulausko teigimu, „stebint pasaulio vėjo energetikos raidos tendencijas – tai yra sparčiausiai auganti energetikos šaka. Lietuvai yra prikaišiojama tai, kad vėjo elektrinės statomos ir energetika plėtojama tik dėl įsipareigojimų ES, o vidinės iniciatyvos nėra“. Pasak
Seimo Ekonomikos komiteto nario Prano Vilko, „kitoms atsinaujinančioms energetinėms
išteklių rūšims, išskyrus biologinio kuro gamybą ir naudojimą, teisiškai apibūdintų skatinimo priemonių nėra numatyta. Dėl šios priežasties ūkio subjektams investuoti lėšas į atsinaujinančių energetinių šaltinių plėtrą yra gana rizikinga, nežinant konkrečių Vyriausybės
veiksmų veiklos užtikrinimui.“
Kitose ES šalyse, Vokietijoje, Danijoje, yra sudaroma mažiau politinių kliūčių šiai
energetikos rūšiai bei technologijoms plėtoti, tarifai pritaikyti taip, kad vėjo energetiką
remtų, o ne stabdytų, nėra iškeliama tiek įvairių politinių, tiek kitų mitų, dėl kurių žmonės
ima baimintis, pavyzdžiui, vėjo elektrinių naudojimo perspektyvomis, esą vėjo jėgainės
skleidžia sveikatai kenksmingus spindulius. Gali kilti klausimas, kodėl taip viskas stabdoma,
jei sektiną pavyzdį Lietuvai rodo tokios Europos šalys, kaip Danija, Vokietija, Švedija. Latvijoje ir Lietuvoje vėjo jėgainių pavyzdžiu geras idėjas stabdo biurokratinės kliūtys prisidengusios politinėmis peripetijomis. Pastačius pirmąsias vėjo jėgaines, pasirodo pirmieji pareiškimai, kokį triukšmą šie malūnai kelia, kaip sudarko kraštovaizdį, kaip kenkia paukščiams bei gyvūnams, kaip erzina žmones elektromagnetiniai trikdžiai. Nors mokslininkai
šias kalbas vertina neigiamai, visgi akivaizdu, kad tokia žmonių nuomonė suteikia suinteresuotiems asmenims laisvę bei leidžia kuo ilgiau trukdyti plėtoti atsinaujinančių energijos
šaltinių projektus bei paprasčiausiai nedaryti nieko. Iškyla klausimas, kam tai naudinga? O
būtent didžiosioms monopolinėms kompanijoms, kurių interesai visuomet kertasi su naujai
atėjusiomis energetios rūšimis į rinką. Todėl Lietuvos atveju energetiniam saugumui su atsinaujinančiais energijos ištekliais projektų vėlavimo priežastys – „Gasprom“ interesų patenkinimas.
Dėl monopolininkų nenoro įsileisti į rinką naujų vėjo jėgainių yra trukdoma iškelti
naujus reikalavimus atliekant poveikio aplinkai vertinimą bei reikalaujant nustatyti, kokį
psichoemocinį poveikį naujosios jėgainės turės aplinkiniams gyventojams. Už Lietuvą mažesnėje Danijoje, kurioje gyvena du kartus daugiau gyventojų, iš viso yra pastatyta apie 6000
vėjo jėgainių parkų. Bendra vėjo jėgainių galia sudaro 2,5 tūkstančius MW, tai yra didesnė
nei Ignalinos atominės elektrinės. Tačiau skundų dėl neigiamo emocinio poveikio iš Danijoje gyvenančių žmonių niekada netenka girdėti. Šiuo metu sunku spėti, kaip toliau pavyks
šiai energetikos sričiai įsitvirtinti. Akivaizdu, kad ir Lietuvoje, kaip ir kituose ES kraštuose,
visos energetikos rūšys, naudojančios atsinaujinančius šaltinius, ypač iš privataus sektoriaus
turi didžiulį ir išskirtinį dėmesį bei palaikymą. Tačiau viskas gražu tik valdžios atstovų ir
tradicinės energetikos galingųjų kalbose.
Spaudoje tarp verslininkų, vėjo energetikos asociacijose dirbančių žmonių apie vėjo
jėgaines vis pasirodo žinių, kad projektai yra labai ribojami, kad statyti šiuos parkus negalima trukdo įvairios kliūtys. Tačiau esmine ašimi reikėtų laikyti, kiek Lietuvos ir Latvijos
energetinė sistema gali subalansuoti šią elektros energiją. Jeigu visos pastatytos ir norimos
jėgainės vienu metu dirbtų, būtų neįmanoma proceso subalansuoti. Tuomet iškiltų klausimų,
kur tą energijos perteklių dėti? Ar parduoti į užsienį, ar vietinėje rinkoje atidavinėti nemokamai? Juk gamintojui reikia mokėti, o perteklinę energiją, jeigu jos nėra kur parduoti, atiduodant už 0 ct, vartotojai turės padengti, tą ką elektros tinklai bus sumokėję gamintojui.
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Todėl viskas turi būti detaliai planuojama. Pirmas žingsnis turėtų būti pradėtas nustatant,
kiek ir kokios galios vėjo sistemos gali būti integruotos Lietuvoje.8.
„Juk ryškėjančios su nacionalinio investuotojo kūrimu susijusios aplinkybės atskleidė daugelį mūsų politinės korupcinės sistemos bėdų. Galima teigti, jog ne tik politikai, bet
ir atominės elektrinės statybos projekte dalyvavę verslininkai pasijuto nepriklausomybės
metais kurtos sistemos įkaitais“9. Todėl, kaip jau buvo minėta, ruošiant projektą ir priiminėjant reikalingus įstatymus buvo tiesiog žaidžiama pagal senas taisykles, kurios susiklostė
politiniam elitui perleidinėjant valstybės turtą „savoms“ verslo grupuotėms. Kaip teigia
S. Pikšrys, „LEO Lt aplenkė visus, o juk atsinaujinančių išteklių interesus bandantys įgyvendinti asmenys ir anksčiau beldėsi į Vyriausybės duris, bet anuometinėms valdžioms, išskyrus vieną kitą parlamentarą, rūpėjo kiti interesai. Jeigu tam būtų nors kiek daugiau dėmesio skirta anksčiau – juk žinojo, kad IAE teks uždaryti – dabar jau turėtume nemažai žaliosios
energijos ir sutaupytume daug valstybės lėšų“. Dar ilgą laiką reikės gyventi be atominės
energetikos, tad reikia vis labiau ir atidžiau pasvarstyti, o kuo galime ją pakeisti. Mes turime
didžiules galimybes panaudoti savus vietinius atsinaujinančius resursus vertinant socialiniu,
ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu, idant turėtume darnią energetiką.“10.
Reikia pripažinti, kad atsinaujinančios energetikos šalininkai nesiūlo padaryti revoliucijos. Alternatyvioji energetika turi įsitvirtinti palengva, evoliuciniu būdu, kad ateityje
Lietuva galėtų tapti energetiškai nepriklausoma šalimi. Atsinaujinančių energijos šaltinių
plėtra, susijusi ir su aplinkosauginėmis organizacijomis, kitais aktyviais visuomenės nariais.
P. Punys pripažino, kad su jais dar reikės ilgai diskutuoti. Hidroenergetikų draugijos valdybos pirmininko teigimu, “nors naujos hidroelektrinės būtų statomos tik už privačių investuotojų lėšas ir valstybė niekuo nerizikuotų, šias idėjas atsakingi pareigūnai vertina gana rezervuotai. „Žalieji“, kaip jau tapo įprasta, apskritai kategoriškai prieš bet kokias permainas, nors
akivaizdu, kad ant marių kranto stovintis ir nuotekų valymo įrangos neturintis gyvenamasis
namas gamtai padaro kur kas daugiau žalos nei moderni hidroelektrinė”. Jo teigimu, šiuo
metu veikiančios nedidelės hidroelektrinės bet kokias abejones išsklaidė. Geriausiais pavyzdžiais P. Punys pavadino Zarasų rajone atnaujintą Antalieptės HE prie Šventosios, tik ką
Anykščių rajone paleistą Kavarsko hidroelektrinę. Ypač gerai atsiliepiama apie Pastrėvio
HE, esančią netoli Bačkonių bei Skuodo hidroelektrinę. Žinoma, yra ir aplaidžiai tvarkomų
hidrostočių.
Profesionaliausiai į šį verslą žiūri 10 hidroelektrinių valdančios Mažeikiuose esančios bendrovės “Ekoelektra” ir “Pajaras”. Taip pat rimtų planų plėstis turi ir bendrovė
„Achema Hidrostotys“. Be to, tris hidroelektrines Lietuvoje jau eksploatuoja Norvegijos
bendrovė „Baltic Conctruction Hydro“, planuojanti pastatyti dar penkias vandens jėgaines.
Jei būtų pritarta didžiųjų hidroelektrinių statybai, jėgainės ant Nemuno kranto galėtų išdygti
ne anksčiau kaip po 10 - 15 metų. Tačiau, kad ir kaip keista, HE statyboms ir laivybos plėtrai
bei kitokiam upių vandens naudojimui didžiausia kliūtimi tapo ne finansiniai, o teisiniai
klausimai. Vienai labai suinteresuotai ir įtakingai grupei pasistengus, buvo priimtos Vandens
įstatymo (14 str. 3 dalies) pataisos – Nemuno upėje ir visuose upeliuose, kuriuos racionaliausiai panaudoti hidroenergetikai, uždrausta statyti užtvankas. Matyt, siekta, kad nebūtų
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konkurencijos naftai ar dujoms. Nes kuo galima paaiškinti tai, kad, pavyzdžiui, Nevėžyje,
ramiai tekančiame per Vidurio Lietuvos lygumas, užtvankos neuždraustos. Ten jos esą „nepažeistų“ ekologinės pusiausvyros. O techniniai Lietuvos hidroenergijos ištekliai nemenki –
apie 2,7 mlrd. kWh per metus. Taigi pasipriešinimas iš tų, kurie pelnosi iš dujų, naftos yra.
„Tradicinės energetikos šalininkai jau bando supirkti pagal kvotą paskirstytus, bet dar nepradėtus vykdyti atsinaujinančių energijos išteklių projektus11. Visą tai leidžia paaiškinti, jog
dujų ir naftos kompanijos nori paslėpti siūlomas naujoves „kuo giliau į stalčius“. Labai akivaizdu, kad Nemuno „korta“ naudojama nesivaržant dėl populistinių interesų, dėl lengvai
įžiūrimos rusiškos naftos ir dujas importuojančių verslininkų finansinės paramos. Tuomet
nėra svarbu, kad galimas papildomas hidroenergijos išdirbis Lietuvoje siektų 600 mln. kWh
per metus. Taip pat nėra svarbu, kad iš Rusijos nebereikėtų pirkti apie 150 tūkst. t. mazuto.
Šiuo atveju užmirštamas griežtas Europos Sąjungos reikalavimas, kad artimiausiu metu 20
proc. elektros energijos turime pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tarp kurių
ypač vertinama hidroenergija. Vis dėlto, kaip teigia S. Pikšrys, – „niekas nenuneigs, kad
atsinaujinančios energetikos šalininkai gina viešąjį, o ne monopolijų interesą, todėl anksčiau
ar vėliau atsinaujinančiai energetikai užsidegs žalia šviesa“.
Plėsti atsinaujinančią energetiką įpareigoja ir jau ne kartą minėtos ES direktyvos, o
reikalavimų daugės. „Antai Danijoje daugiau kaip trečdalį elektros energijos pagamina vėjo
jėgainės. Švedijos Gotlando saloje – daugiau kaip 80 procentų. Ši šalis planuoja per dvejus
metus atsisakyti iškastinio kuro. ES jau rengiami projektai atsinaujinančios energijos šaltinius sujungti į bendrą tinklą. Jeigu Lietuva gamintų pagal ES direktyvą minėtus 20 proc.
žaliosios energijos, organiniam kurui pirkti būtų sutaupyta apie pusė milijardo litų, o į atmosferą nebūtų išmetama daugiau kaip milijonas tonų anglies dvideginio“. Racionaliai naudojant upių vandens išteklius, vėjo jėgainių energiją ir nepažeidžiant gamtos būklės būtų
galima papildomai pagaminti pakankamą energijos kiekį, o tai būtų rimta konkurencija „tunkantiems“ iš naftos ar dujų prekybos.
Reikia pripažinti, kad visa energetikos struktūra vis dar pagrįsta centralizuotu tiekimu, varikliai pritaikyti benzinui ar dyzeliui, šiluminės katilinės pritaikytos deginti iškastinį
kurą. Tuo tarpu iš atsinaujinančios energetikos reikalaujama iš karto būti pigesniais neskaičiuojant, kiek reikia investuoti į tradicinės energetikos infrastruktūrą bei kuro kainas. Labai
svarbu pasakyti, kad Lietuvoje dėl politinių, ekonominių naudos interesų yra labai mėgstama
lyginti atominės, šiluminės energetikos projektus, jų investicijas ir kainas su atsinaujinančių
išteklių kaštais. Ne tik politikai, bet ir energetikos projektuose dalyvaujantys verslininkai
neturi pasijusti nepriklausomybės metais kurtos sistemos įkaitais. Be abejo, yra suprantami
daugelio nusivylimai, kad planai ir strategijos nebuvo kuriamos anksčiau. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad 2007 m. ir 2008 m. vykęs naftos ir dujų kainų brangimas nebuvo prognozuojamas. Todėl yra blogai, kad nebuvo laiku sureaguota, kai ženkliai pakilo naftos, tuo pačiu
ir gamtinių dujų, kurios importuojamos iš Rusijos, kainos. O Lietuvos atveju energetikos
struktūra tikrai nepalanki, nes tik vos 8 proc. visos elektros energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Atsinaujinantys ištekliai savo projektų apimtimi reikalauja daug didesnio politinės
ir verslo veiklos skaidrumo, intelektinio pajėgumo, politinio atsakingumo bei vieningumo.
Galiausiai aiškesnis nacionalinių interesų suvokimas bei tvirtesnis ir sąmojingesnis įvairių
visuomenės sluoksnių palaikymas būtų pajėgus keisti esamą politiką.
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Išvados
1. Atsinaujinančių šaltinių energetika dar tik skinasi kelius per biurokratiją, o šiandien gaminamas biokuras dar negali visiškai pilnai pakeisti iškastinio kuro. Pagrindiniai atsinaujinančios energetikos trūkumai – sudėtingas perteklinės energijos kaupimas, per maži
jos koncentruoti resursai.
2. Dabartiniai elektros gamybos ir paskirstymo tinklai be problemų gali absorbuoti
iki 20 proc. atsinaujinančios energijos, ES iki 2020 m. nusistatė tikslą gaminti 20 proc.
elektros iš atsinaujinančių šaltinių. Tolesnis didinimas susijęs su energetikos decentralizavimu, iš vienos pusės globalių vėjo, iš kitos pusės saulės energijos perdavimo tinklų kūrimu“12
3. Europos Tarybos naujausias reglamentas, Europos Parlamento 2009 sausio14 d.
nutarė, kad yra privalomas prisijungimas prie tinklų, ir būtų galimas užtikrintas pardavimas
visos „žaliosios energijos“.
4. Europos Sąjunga iš valstybių narių reikalauja užtikrinti greitą, teisingą ir paprastą
leidimų, susijusių su atsinaujinančiais ištekliais, išdavimo tvarką. Lietuva turi patobulinti
išankstinio planavimo mechanizmus, kuriuose regionuose skirti tinkamas teritorijas atsinaujinančių išteklių energijai gaminti.
5. Atsinaujinanti energetika dėl vietinių energijos išteklių panaudojimo nesudaro
stabilios politikos energetikai. Lietuva priklauso nuo pagrindinio energijos tiekėjo, o atsinaujinantys energijos šaltiniai dėl valdomų didelių kompanijų ir išorinių energetiką transportuojančių valstybių interesų neleidžia plėtoti alternatyvų.
6. Nesukurta tvirta įstatyminė atsinaujinančių energijos šaltinių bazė sudarė palankias sąlygas tradicinio kuro kompanijoms įsigalėti energetikos rinkos viršūnėje.
Literatūra
1. Council of the European Union. 2009. Review of the EU Sustainable Development Strategy. Briuselis. Prieiga per internetą: <http://register.consilium.europa. eu/pdf/
en/09/st16/st16818.en09.pdf>.
2. Darnaus vystymosi įgyvendinimo planas. Pasaulinis viršūnių susitikimas. 2002.
Johanesburgas. Prieiga per internetą: <http://www.am.lt/VI/files/0.75449800110
6643478.pdf>.
3. Dėl efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2008m. liepos 9d. Nr., 692.
4. Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos, 2002m. lapkričio 12d., Nr. IX-1187
5. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius,
kilmės garantijų teikimo taisyklės, 2005 m. spalio 7 d. Nr. 4-346 Vilnius, prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=263748&Condition2 >
6. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendrosios sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. COM(2012) 710 final, Briuselis, 2012 11 29, prieiga
per internetą: <http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/lt.pdf>
7. Europos Sąjungos Taryba. 2006. Atnaujinta ES darnaus vystymosi strategija.
Briuselis.
8. Europos Komisija, Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai,
2011-2012 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai, 2011.10.12, Briuselis.

12

Dr. Žilinskas E. Atsinaujinanti energetika. Nuo politinių subtilybių iki realių technologinių galimybių 2008 12 06

ES ATSINAUJINANČIŲ ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE
IMPLEMENTATION OF EU RENEWABLE ENERGY RESOURCES POLICY IN LITHUANIA

121

9. Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai – Europos ekonomikos atkūrimo planas. 2008. Briuselis
10. Komunikatas KOM 0031 Atsinaujinančioji energija. Siekiant 2020 m. tikslo,
2011,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:
LT:PDF 88.
11. Garbaravičius, R. Saugesni galime tapti tik sutelkę jėgas. http://www.balsas.lt/naujiena/126922/j-razma-r-garbaravicius-saugesni-galime-tapti-tik-sutelke-jegas/rubrika:naujienos-lietuva-politikutribuna [žiūrėta 2017 02].
12. Swedish Strategy for Suistanable Development – Economic, social and Environmental, 2003/04: 129.
13. Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 2011 m.
gegužės 12 d. Nr. XI-1375.
14. Lietuvos Respublikos Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. 2011. Vilnius.
Nr. 1247. Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/veikla/docs/dv_svietimas/
0.816819001255418152.pdf>
15. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. 2008. JT bendrosios klimato kaitos
konvencijos Kioto protokolo reikalavimų įgyvendinimo pažangos įvertinimo ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą: <http://www.am.lt/VI/index.php#r/1278>.
16. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998. Vilnius. Nr. VIII-787
17. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas, 2002 m. gegužės 16 d, Nr. IX884, Vilnius http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167899.
18. Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas, 2000 m. liepos
18 d. Nr. VIII-1875, Vilnius.
19. LR regioninės politikos iki 2013 metų strategija. 2005. Vilnius. Nr. 575. Prieiga
per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256343&p_
query=&p_tr2=>.
20. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, Lietuvos Respublikos
Seimas, 2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133.
21. Punys, P. Hidroenergetikos plėtra Lietuvoje. Lietuvos Hidroenergetikų Asociacija. LŽŪU. Efektyvus Atsinaujinančių Energijos išteklių naudojimas: šalyje įgyvendinti
projektai. Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija. 2008 Vilnius. P. 51.
22. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB
dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB,2009
23. 2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką , prieiga per
internetą: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+ P7TA-2013-0017+0+DOC+XML+V0//LT
24. Žilinskas, E. Atsinaujinanti energetika. Nuo politinių subtilybių iki realių technologinių galimybių 2016 12 06 Prieiga per internetą: http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_ energetika/straipsnis?name=straipsnis-5803 [žiūrėta 2017/08 05].

122

GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2017
RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2017

Rasa Vegienė
Implementation of EU Renewable Energy Resources Policy in Lithuania
Summary
The implementation of renewable energy resources policy is very important for the
European Union. Renewable energy in the EU is governed by a large number of legislation,
for example, Directive 2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council on the
promotion of the use of energy from renewable sources of April 23, 2009, amending and
subsequently repealing the Directives 2001/77 / EC and 2003/30 / EC (2009); Communication KOM 0031 Renewable Energy. To attain the objective set for the year 2020 (2011), the
decision of the European Parliament and of the Council on the General Environmental
Action Program up to 2020; the updated EU Sustainable Development Strategy, the Resolution of the European Parliament, issued on 16 January 2013, on the role of the EU's cohesion
policy and its actors in implementing a new European energy policy, etc., valid for Lithuania
and serving as the guidelines for the implementation of Renewable Energy for all Member
States.
Despite the fact that Lithuania has been politically and economically integrated into
the transatlantic (NATO) space and the EU community for a long time, the country is energetically left in the Eastern space and in controlled by Russia power system. Thus, energy
infrastructure connections in Lithuania are almost completely dependent on a single supplier,
i.e. Russia. All this, and many other things, threaten the energy of Lithuania as well as
national security.
Keywords: renewable energy resources, policy.
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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS STUDENTŲ ĮPROČIAI IR
ELGSENA SVEIKOS GYVENSENOS KONTEKSTE
Petras Vyšniauskas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Studentų sveikatos būklę dažniausiai lemia gyvensena, įpročiai, elgsena, o ne rekreacija ar
kitos specialios priemonės. Gyvensena ir elgesys- tai papročių ir įpročių visuma, kurią veikia socializacijos procesai visą gyvenimą. Šiandien daugumos žmonių, o ypač jaunų gyvenimo ir kasdienybės
tempas gerokai išaugęs. Jie mokosi, dirba, gyvena aktyvų asmeninį gyvenimą ir ne visada randa laiko
rūpintis savo sveikata, peržiūrėti savo gyvenseną, įpročius. Šiame tyrime stengiuosi pamatyti ir ištirti
kolegijos studentų savo gyvensenos ir sveikatos vertinimą, žalingų įpročių paplitimą tarp studentų,
savisaugos ir saugos įpročius, kai kuriuos mitybos, fizinio aktyvumo momentus, stresinių situacijų
dažnį.
Raktažodžiai: sveika gyvensena, žalingi įpročiai, mityba, fizinis aktyvumas, savisauga

Įvadas
Sveika gyvensena – tai ištisas kompleksas žmogaus įpročių, leidžiančių negadinti
sveikatos ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Sveika visuomenė ekonomiškai bei dvasiškai stipresnė, todėl žmonių gyvensena ir jos ypatumais turėtų rūpintis ir valstybė.
Sveikatą stiprinanti elgsena – kai žmogus sąmoningai elgiasi taip, kad sveikata stiprėtų arba tikimasi, kad taip elgiantis ji stiprės. Sveikatą žalojanti arba rizikinga elgsena susijusi su tradiciniais ligų rizikos veiksniais: rūkymu, alkoholio vartojimu, neracionalia mityba,
hipodinamija, polinkiu rizikuoti ( pavyzdžiui, neatsargus vairavimas).
„Lietuvoje gyvensenos tyrimai atliekami kas dvejus metus, pradedant 1994 m. Daugiausia tyrimų skirta atskirų gyvensenos įpročių (rūkymo, alkoholio vartojimo, mitybos, fizinio aktyvumo), darančių poveikį sveikatai tyrimams“ (Jankauskaitė D., Pečiūra R., 2007).
Miestų savivaldybės taip pat vykdo gyventojų gyvensenos stebėsenos projektus. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos gyventojų gyvensena kito tiek sveikatai palankia, tiek ir nepalankia
kryptimis. Mityba tapo sveikesnė (didėjo augalinių aliejų, daržovių, mažėjo gyvulinių riebalų vartojimas), tačiau didėjo alkoholinių gėrimų vartojimas, mažėjo rūkančių vyrų, tačiau
daugėjo rūkančių moterų. Vis dar nepakankamas Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas.
Žmogaus sveikatą, o ypač jauno, dažniausiai lemia gyvensena, įpročiai, aplinka, savisauga, fizinis aktyvumas, poilsis, mityba, laisvalaikis, šeima, draugai, finansai, o ne rekreacija ar kitos specialios priemonės. Jaunimas dažniausiai yra tos nuomonės, kad pakanka
informacijos apie sveiką gyvenseną. Tačiau ne visi tuo domisi, nes trūksta laiko, informacija
nepopuliari, jiems neaktuali. Į aukštąsias mokyklas ateina vis daugiau fiziškai silpnesnių,
turinčių sveikatos sutrikimų studentų.
Remiantis įvairių šaltinių duomenimis, galima teigti, kad mažėja mūsų visuomenės,
o ypatingai jaunimo (studentų) gyvensenos kokybės rodikliai. Vis dažniau jauni žmonės
skundžiasi dėl juos apėmusios depresijos, nerimo, streso, nuovargio, didėja rūkančių, fiziškai neaktyvių, sergančių diabetu, viršsvorio turinčių žmonių.
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Tarptautinė patirtis rodo, kad, pakeitus žmogaus gyvenseną, galima sumažinti ligų
dažnumą bei pagerinti sveikatos būklę. Svarbu kiekvienam suvokti, kad, pasirinkus ir tinkamai suderinus veiksmus pagal savo gyvenimo ritmą, galima džiaugtis ir sveikata, ir kokybišku gyvenimu.
Sveikatos ugdymas – kryptingos ir sąmoningos pastangos gilinti žinias apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdus, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius
veiksnius, formuoti elgesio įgūdžius bei įpročius. Todėl norime turėti informaciją apie savo
studentų elgseną ir įpročius sveikos gyvensenos kontekste. Šios žinios padėtų planuoti veiksmus, nuostatas ir elgesį formuojant sveikesnės gyvensenos strategiją.
Tyrimo tikslas – nustatyti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų
įpročius ir elgseną.
Tyrimo objektas – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai. Kontingentas – 202 studentai, iš jų 43 % pirmojo kurso, 34 % antrojo kurso ir 23 % trečiojo
kurso studentai. Lyčių atžvilgiu: 39 % vaikinų ir 61 % merginų. 44 % kontingento sudarė
miestuose ir 56 % kaimo vietovėse gyvenantys studentai.
Tyrimo metodika. Buvo analizuojama literatūra, moksliniai straipsniai, atlikta anketinė apklausa, aprašomieji skaičiavimai. Grafikai paruošti Microsoft Excel programa.
Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Patys studentai vertina savo gyvenseną gana teigiamai: 67,6 % studentų teigia, kad
viskas gerai, 28,5 % – patenkinamai ir 3,9 % – nepatenkinti savo gyvensena (1 pav.).
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Fig. 1. Evaluation of own way of life
Studentai gana optimistiškai vertina savo sveikatos lygį – 8,8 balo, bet fizinę būklę
vertina jau kukliau – 7,8 balo (2 pav.).
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Fig. 2. Health and physical condition
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Kaip matome, didžioji dauguma jaunimo vartoja alkoholį ir nikotiną, gerokai mažiau – kitas „pagundas“. Alkoholį vartoja šiek tiek daugiau kaip 84 % studentų, rūko apie
75,9 %, narkotines medžiagas vartoja 5,7 %, toksines – 1,8 % (3 pav.).
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Fig. 3. Harmful habits
Rezultatai rodo, kad rūkyti didžioji dauguma pradėjo, būdami dar moksleiviais:
2,9 % I–IV klasėje, 38,2 % V–VIII klasėje, 35,2 % IX–XII klasėje. 23,5 % rūkyti pradėjo
jau būdami studentais- pirmame kurse. II ir III kursuose rūkančiųjų nepadaugėjo (4 pav.).
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4 pav. Rūkymo pradžios laikotarpis
Fig. 4. The beginning stage of smoking
Ne visi rūkantieji studentai yra pastovūs rūkoriai. Jeigu 72 % rūko kiekvieną dieną,
tai 9,2 % užsirūko savaitgaliais, o 17,8 % užtraukia dūmą 1–2 kartus per mėnesį (5 pav.).
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5 pav. Kaip dažnai jaunimas rūko
Fig. 5. How often the youth is smoking
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Duomenys rodo, kad alkoholinius gėrimus kiekvieną dieną vartoja apie 4,7 % studentų, gerokai daugiau savaitgaliais ir proginiais atvejais – 42,4 %, 1–2 kartus per mėnesį52,9 % alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų (6 pav.).
52,9

60

Proc.

42,4
40
20
4,7
0
Kiekvieną
dieną

Savaitgaliais

1-2 kartus
per mėnesį

6 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumas
Fig. 6. The frequency of alcohol abuse
Populiariausi gėrimai: alus, sidras, fizas, kuriuos vartoja atitinkamai 25,6 ir 34,5%
vartojančių alkoholinius gėrimus. Antroje vietoje pagal vartojimą – stiprūs alkoholiniai
gėrimai (degtinė – 13,3 %). Įvairius gėrimus vartoja 15,6 %. Rečiausiai studentų vartojami
alkoholiniai gėrimai – vynas ir brendis. Juos vartoja 5,5 % (7 pav.).
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7 Pav. Dažniausiai vartojami alkoholiniai gėrimai
Fig. 7. Most frequently consumed alcoholic drinks
Alkoholinius gėrimus studentai vartoja beveik visur. Jeigu namuose tai daro 9,7 %,
klube – 26,5 %, tai draugų rate – 50,1 %, gatvėje – 5,5 % ir netgi per pertraukas tarp paskaitų
– 5,5 % (8 pav.).
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8 pav. Kur dažniausiai studentai vartoja alkoholinius gėrimus
Fig. 8. Where students most frequently use alcoholic drinks
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Labai didelę įtaką sveikatai turi mityba ir įpročiai. Kad mityba turėtų sveikatinančią
įtaką, svarbu individo žinios ir praktinis jų taikymas. Sveikos mitybos principus žino 37,2 %,
maždaug žino 44,2 %, nesidomi 18,6 % studentų. Tačiau matome, kad žinojimas nebūtinai
reiškia praktinį pritaikymą. Sveikos mitybos principus pritaiko tik 14,5 % studentų, nors
žino 37,2 %, kažkiek bando pritaikyti beveik tiek pat, kiek ir maždaug žinančių: 42,6 % ir
44,2 %, ir 42,9 % praktiškai to nedaro (9 pav.)
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9 pav. Sveikos mitybos principų žinojimas ir pritaikymas praktikoje
Fig. 9. Awareness and application of healthy nutrition principles in practice
Dauguma studentų valgo 3–4 kartus per dieną, tačiau trečdalis maitinasi nereguliariai ir valgo 1–2 kartus (10 pav.)
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10 pav. Kaip dažnai studentai valgo
Fig. 10. Nutrition frequency of students
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Maisto papildus dažnai vartoja 8,1 % studentų, kartais – 19,4 % ir visai nevartoja
72,5 % studentų. Vitaminus dažnai vartoja 42,1 %, kartais – 36,9 % ir nevartoja 20 % studentų (11 pav.)
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36,9 42,1

40

20

20

19,4

8,1

0
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Nevartoju
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11 pav. Maisto papildų ir vitaminų vartojimas
Fig. 11. The use of food supplements and vitamins
Kaip matome, studentų fizinis aktyvumas tikrai galėtų būti gerokai aukštesnio lygio,
nes dauguma studentų mankštinasi tik per kūno kultūros pratybas – 50,3 %, kai savarankiškai tai daro tik nedidelė dalis: 2–3 kartus per savaitę – 22,6 %, 1–2 kartus – 11,3 % ir tik
3,1 % – 3–5 kartus per savaitę (12 pav.)
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12 pav. Fizinis aktyvumas
Fig. 12. Physical activity
Studentai gana dažnai patiria streso būseną – 35,4 %, 41,3 % tai patiria kartais, o
23,5 % teigia, kad streso jie nepatiria (13 pav.)
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13 pav. Stresas
Fig. 13. The stress factor
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72 % studentų, vairuodami (arba važiuodami automobiliu kaip keleiviai), prisisega
saugos diržus visada. Tačiau net 24,9 % – tik kartais, o 3,1 % beveik niekada nesegi saugos
diržų. Kaip matome, jaunimas mėgsta greitai važinėti, nes visada važiuoja, kaip leidžia taisyklės, tik 41,2 %, kartais – 55,7 % ir beveik niekada – 3,1 % respondentų.
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14. pav. Saugus eismas
Fig. 14. Traffic safety
91,3 % studentų visada taiko priemones, galinčiais apsaugoti nuo lytiškai plintančių
ligų, 4,8 % studentų tai daro tuomet, kai partneris yra nepažįstamas, o 3,9 % rizikuoja ir
saugosi tik retkarčiais.
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15. pav. Lytinis saugumas
Fig. 15. Sexual safety
Kaip pasireiškia saugumo įpročiai buityje. Tik 12 % reguliariai patikrina įrankius ir
prietaisus, kurias naudojasi buityje, kartais – 57,5 % ir niekada – 30,5 % (16 pav.).
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Fig. 16. Household safety
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Rūkymas tarp kolegijos studentų paplitęs daugiau nei tarp šalies studentų, kolegijos
studentai dažniau pabuvoja stresinėse situacijose (1 lentelė). Maisto papildus vartoja žymiai
mažiau kolegijos studentų. Žymesnių skirtumų nepastebėta lyginant fizinį aktyvumą.
1 lentelė. Šalies ir kolegijos studentų kai kurių įpročių palyginimas
Table 1. Comparison of some habits on the country level and among college students
Eil.
nr.
1
2
3
4

5
7

Faktorius
Factor
Rūkymas
Smoking
Alkoholinių gėrimų
vartojimas
Alcohol abuse
Fizinis aktyvumas
Physical activity
Valgo (kartus per
dieną)
Nutrition
Maisto papildų
vartojimas
The use of food
supplements
Stresas / The stress

Šalies studentai
Country students
Dažnai
Retkarčiais
Often
Occasionally

Kolegijos studentai
College students
Dažnai
Retkarčiais
Often
Occasionally

26,6 %

13,8 %

72 %

17,8 %

22,7 %

59,1 %

4,7 %

42,4 %

34 %

38,8 %

35,7 %

21,4 %

48,5 %
(3 k.)

16,1 %
(1-2 k.)

69,8 %
(3 k.)

28,3 %
(1–2 k.)

73,2 %
11,4 %

77,2 %

27,5 %
35,4 %

41,3 %

Išvados
Studentai optimistiškai vertina savo gyvenseną ir sveikatos būklę, tačiau tenka konstatuoti, kad net 33,3 % rūko ir 18,2 % studentų dažnai vartoja alkoholinius gėrimus.
Sveikos mitybos principus žino 37,2 %, praktiškai taiko tik 14,5 % studentų. Dalis
valgo nereguliariai. Kolegijos studentai vartoja maisto papildų ir vitaminų mažiau nei šalies
studentai.
Pagrindinė dalis studentų mankštinasi tik per kūno kultūros pratybas, papildomai 2–
3 kartus sportuoja apie trečdalis, 1–2 kartus – ketvirtadalis studentų.
Jaunimas mėgsta rizikuoti. Vairuodami automobilį, dažniausiai tik kartais laikosi
leistino greičio, trečdalis nemėgsta prisisegti saugos diržų, apsaugą nuo lytiškai plintančių
ligų naudoja tik su nepažįstamu partneriu, tik dešimtadalis reguliariai pasitikrina įrankius ir
prietaisus, su kuriais dirba.
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Petras Vyšniauskas
Student’s habits of Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of
Applied Sciences in the context of a healthy lifestyle
Summary
Student’s health condition is mainly determined by lifestyle, habits and behaviour,
rather than recreation or other special arrangements. Lifestyle and behaviour comprise a set
of customs and habits, which is affected by socialization processes throughout life. Today,
the rate of life of most of the people, and especially of the young ones, has significantly
increased. They learn, work, live an active life and not always find time to take care of their
health, review their lifestyle habits. In this study I tried to see and explore lifestyle and health
evaluation of the college students, prevalence of addictions, self-preservation and safety
habits, some moments of nutrition and physical activity, the periodicity of stress situations.
Keywords: healthy lifestyle, harmful habits, nutrition, physical activity.
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VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES TEISINIO REGULIAVIMO PRINCIPAI
Dovilė Zevertienė, Rūta Pernavienė, Tatiana Kapachinskene
Aleksandro Stulginskio Universitetas
Straipsnyje išanalizuotas vartojimo kredito sutarties institutas, aptarti ir atskleisti vartojimo
kredito sutarties sudarymo, nutraukimo ypatumai bei identifikuotos pagrindinės problemos vartojimo
kreditų rinkoje, kurios sudaro prielaidą neefektyviam vartojimo kredito sutarties veikimui Lietuvoje.
Autorės straipsnyje atskleidžia vartojimo kredito sutarties sampratą, kuri pasižymi vartojimo kredito sutarties tikslo, šalių bei sutarties dalyko specifika, nustatomas vartojimo kredito
sutarties santykis su vartojimo ir paskolos sutartimis bei ištiriamas vartojimo kredito sutarties teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Atskleidžia, kaip kreditų davėjai įgyvendina įstatyminiu lygmeniu sureglamentuotas pareigas vartojimo kreditų teikimo veikloje (kredito gavėjo tinkamas informavimas ir su vartojimo kredito sutartimi susijęs informavimas bei tinkamas vartojimo kredito
gavėjo kreditingumo vertinimas), siekiant nustatyti, ar tokių pareigų vykdymas užtikrina vartotojų
teisių apsaugą ir tikslingą vartojimo kredito sutarties sudarymą.
Raktiniai žodžiai: vartojimo kredito sutartis, kreditas, atsargusis skolinimasis, vartotojai,
vartotojų teisės.

Įvadas
Didėjantis vartotojiškumas skatina įvairių naujų finansinių procesų ir naujovių kūrimąsi, o patys vartotojai turi platų finansinių paslaugų pasirinkimo spektrą. Didėjantis vartojimo poreikis skatina kurtis ir plėstis finansinį sektorių bei didinti vartojimo kreditų pasiūlą, kuri suteikia vartotojui galimybę integruotis vartojimo kredito sutarčių pagrindu ir
naudotis asmeninio, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.
Pagal Lietuvos banko renkamus statistinius duomenis vartojimo kreditų suteikimo
skaičius kiekvienais metais sparčiai didėja, tai patvirtina tokie Lietuvos banko duomenys:
2013 m. gruodžio 31 d. kreditų gavėjams suteikti 722 000 vnt.1, 2014 m. gruodžio 31 d.
– 784 000 vnt.2, 2015 m. birželio 30 d. – 852 000 vnt.3
Remiantis skaičiais, daroma išvada, kad vartojimo kreditas – tai labai populiari finansinė priemonė, kuri kredito gavėjui laikinai suteiktomis finansinėmis lėšomis gali
padėti patenkinti savo asmeninius poreikius palankiais vartojimo kredito gavėjui vartojimo
kreditų grąžinimo terminais.
Tačiau Lietuvos banko renkami statistiniai duomenys ir patikrinimų metu surinkta
informacija taip pat rodo didėjančias problemas vartojimo kreditų rinkoje – gausus vartotojų įsiskolinimas. Gausiai didėjant vartotojų pradelstų mokėjimų skaičiui kartu didėja ir
vartojimo kredito davėjų inicijuojami klientų turto areštai, auga skolinimasis vis didesnėmis
sumomis, pvz. kreditų didesnių nei 290 Eur 2015 m. paimta net 67 % daugiau nei 2014 m.
tuo pačiu metu, tokie skaičiai rodo didžiulę vartojimo kreditų paklausą ir populiarumą Lietuvoje4. Pagrindinis teisės aktas Lietuvoje, reguliuojantis vartojimo kreditų suteikimo
tvarką – Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymas (toliau – Vartojimo kredito įstatymas), kuriuo siekiama reguliuoti vartojimo kredito rinką taip, kad vartojimo kredito davėjai skolintų, o vartojimo kredito gavėjai skolintųsi atsakingai, vartojimo kredito sutarčių reklama būtų aiški ir neklaidinanti, o už vartojimo kredito įstatymo pažeidimus būtų taikoma
pažeidimui proporcinga atsakomybė.
1

Lietuvos bankas: vartojimo kredito rinkos apžvalga 2015 m.
Lietuvos bankas: vartojimo kredito rinkos apžvalga 2015 m.
3
Lietuvos bankas: vartojimo kredito rinkos apžvalga 2015 m.
4
Lietuvos bankas: vartojimo kredito rinkos apžvalga 2015 m.
2
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Tyrimo objektas: vartojimo kredito sutartis.
Tyrimo tikslas: išnagrinėti vartojamo kredito sutarties teisinio reguliavimo principus.
Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai:
 išnagrinėti vartojimo kredito sutarties sampratą teisiniame kontekste;
 apžvelgti vartojimo kredito sutarčių teisinį reglamentavimą;
 įvertinti vartojimo kredito sutarties Lietuvoje problemas.
Tyrime naudojami metodai: siekiant iškelto tikslo darbe iškeltų uždavinių įvykdymo buvo naudojami istorinis, lyginamasis, aprašomasis, sisteminis, literatūros šaltinių ir
statistinių duomenų analizės metodai.
Vartojimo kredito sutarties samprata
Žodis „kreditas“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „credere“, reiškiančio „tikėti“ ir
„creditum“ – „patikėta“ (K. Kuzavinis, 1996). Šio žodžio kilmė jau parodo, jog kredito išdavimas – tai pasitikėjimo ženklas. Kreditai gali būti paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, leidžiantys vartotojams pirkti prekes, paslaugas, taip pat jų poreikius tenkinti.
Kreditas – „tai santykiai tarp kreditoriaus ir besiskolinančiojo, atsiradę dėl paskolintos vertės
judėjimo atgal“ (Blickienė, 2002). Dažnai kreditas traktuojamas, kaip ekonominiai piniginiai santykiai, susiję su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir
tiksliniu jų teikimu atlygintinumo ir grąžintinumo pagrindais. Anglų racionalaus kreditavimo principai nusakomi sutrumpinimu CAMPARI:
 Charakter – kliento charakteristika, asmeninės savybės;
 Ability – sugebėjimas sugrąžinti paskolą;
 Margin – išduodamos paskolos marža, svarbu su kokiomis palūkanomis
išduodama paskola;
 Purpose – tikslas, kuriam bus panaudoti gauti pinigai;
 Amount – paskolos dydis;
 Repayment – paskolos sugrąžinimo sąlygos;
 Insurance – rizikos, susijusios su paskolos nesugrąžinimu, draudimas.
Šie kreditavimo principai akcentuoja pagal kokius kriterijus vertina kredito davėjas, suteikdamas kreditą, bei atskleidžiamos sąlygos, pagal kurias suteikiamas kreditas.
Sutartis yra viena iš populiariausių sandorių rūšių, kurios paskirtis – reguliuoti asmenų tarpusavio santykius nurodant galimo ir privalomo elgesio ribas, taip pat atitinkamų
įsipareigojimų nevykdymo teisines pasekmes CK 6.154 straipsnio 1 d 5, CK 6.159 straipsnis6, kuriame nurodomi sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui – veiksnių
šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Iš CK 6.1547 ir 6.159
straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties autorės daro išvadą, kad pagrindinis vartojimo
sutarties požymis ir svarbiausias sutarties galiojimo elementas yra šalių susitarimas, kuriuo
reguliuojami tarpusavio santykiai, kol jų veiksmai nepažeidžia privalomųjų teisės normų,
neprieštarauja teisei ir moralei. Tai yra sutarties laisvės principo esmė, kuri atskleidžia
5

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli
asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o šie įgyja reikalavimo teisę.
6
Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir
sutarties forma.
7
Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli
asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo),
o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutartims taikomos šio kodekso normos, reglamentuojančios dvišalius ir daugiašalius sandorius. Sutartims taikomos šios knygos I dalies normos, reglamentuojančios bendruosius prievolių teisės klausimus, jeigu sutartinių santykių normos nenustato išimčių iš bendrų taisyklių.
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Konstitucijos 46 str. 1 d.8. Vartojimo kredito sutartys sudaromos prisijungimo būdu naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra
priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba atsisakyti sutarties, kai viena iš sutarties šalių yra stipresnė. Remiantis tokia situacija,
atsirado pagrindas valstybei įsikišti į sutartinius santykius ir ribojant sutarties laisvės principą nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą. Vartojimo sutarties sąvoka
įtvirtinta CK 6.228 str. 1 d.9, kuriame nurodoma esminė šalių nelygybė.
Vartojimo sutartis – prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų
teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, tai yra vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti10. Lietuvos Aukščiausio Teismo (toliau
LAT) praktikoje suformuoti esminiai požymiai, pagal kuriuos sutartis kvalifikuojama kaip
vartojimo:
 prekes ar paslaugas įsigyja vartotojas – fizinis asmuo;
 fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams poreikiams;
 prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis
verslo tikslais)11.
Kai sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo – jai taikomas specialus vartotojų teisių
apsaugos reglamentavimas. Todėl daroma prielaida, jog sutartis gali būti kvalifikuojama,
kaip vartojimo kredito tuomet, kai ji atitinka ne tik tokiai sutarčių rūšiai, bet ir bendruosius
vartojimo sutartims keliamus reikalavimus.
Vartojimo kredito įstatymo 1 str. 16 d.12 nurodoma, kad v artojimo kredito sutartį
sudarydamos šalys siekia tam tikrų tikslų. Vienas iš šios sutarties bruožų yra glaudžiai susijęs su vartotojo teisių apsaugos institutu, kadangi suteikiamo kredito pagrindu tenkinami
asmeniniai kredito gavėjo – vartotojo interesai. Vartojimo kredito sutarties tikslas yra vartotojo asmeninių poreikių tenkinimas, todėl turi būti užtikrinama vartotojo, kaip silpnesnės
šalies, teisių apsauga.
Remiantis ekonominiu pobūdžiu, kredito gavėjas už suteiktą vartojimo kreditą atsiskaito atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, todėl vartojimo
kredito gavėjas, sudarydamas sutartį, patenkina savo asmeninius poreikius, atitinkamai ir
kredito davėjas, suteikdamas vartojimo kreditą, ateityje gaus pajamas už sulygtą finansinį
įsipareigojimą, todėl abi šalys, sudarydamos sutartį, gaus naudą. Kredito davėjas, kaip
stipresnioji šių santykių šalis, turi užtikrinti vartotojo teisių apsaugą, o vartotojas turi
priimti apgalvotą sprendimą, kokį finansinį įsipareigojimą pasirinkti.

8

Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei
naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Įstatymas
draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus.
9
Šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai
suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Be kitų aplinkybių, šiais atvejais turi būti atsižvelgiama ir į tai, jog viena šalis nesąžiningai pasinaudojo tuo, kad kita šalis nuo jos priklauso, turi ekonominių sunkumų, neatidėliotinų poreikių, yra ekonomiškai
silpna, neinformuota, nepatyrusi, veikia neapdairiai, neturi derybų patirties, taip pat atsižvelgiant į sutarties prigimtį ir tikslą.
10
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas
11
Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3500/2014.
12
Vartojimo kredito sutartimi vartojimo kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo
kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies
paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas
prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu.
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Vienas svarbiausių teisės principų „pacta sunt servanda13“ (CK 6.3814 straipsnis),
todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Kai skolininkas sistemingai laiku nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir yra saugomas vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, tai kreditoriaus teisių
bei pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta įsipareigojimų vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą, nepaisydamas sutarties kvalifikavimo, kaip vartojimo fakto15.
Pagal LAT praktiką, vartojimo kredito sutarties atžvilgiu yra itin reikšmingas sąžiningumo principas, kadangi vartotojas dėl patirties ir specialių žinių stokos turi mažesnes
galimybes tinkamai savo interesų apsaugai 16, todėl kredito davėjas turi nepažeisti įstatyme
įtvirtintų normų ir užtikrinti vartotojo teisių apsaugą.
Vartojimo kredito įstatymo 2 d. 13 ir 15 p. apibrėžia vartojimo kredito sutarties šalis,
tai yra vartojimo kredito gavėją17 ir vartojimo kredito davėją18. Lietuvoje vartojimo kreditus
gali teikti tik juridiniai asmenys. Lietuvos bankas yra pateikęs viešąjį vartojimo kredito
davėjų sąrašą Lietuvoje. Šiuo metu jame įtraukti 153 vartojimo kredito davėjai 19, veikiantys visoje Lietuvoje. Lietuvos bankas nurodo, kad nesant teisiniam reguliavimui iškraipoma vartojimo kreditų rinka, formuojama skirtinga verslo praktika bei nėra užtikrinama
vartotojų apsauga.
Vartojimo kredito sutarties teisinis reglamentavimas
Vis labiau augantis vartotojiškumas ir sparčiai besivystanti vartojimo kredito rinka
reikalauja detalaus ir aiškaus teisinio reglamentavimo. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis vartojimo kredito sutartį, yra Vartojimo kredito įstatymas. Įstatymo leidėjas 2010 m.
gruodžio 23 d. priėmė Vartojimo kredito įstatymą, kuris įsigaliojo 2011 m. balandžio 1 d. Vartojimo kredito įstatymu ypač griežtinama vartojimo kreditų suteikimo tvarka, informacijos
suteikimo vartotojui ir vartojimo kreditavimo reklamai keliamų reikalavimų sąlygos. Įstatyme įvardijama kredito davėjo pareiga suteikti informaciją v a r t o j a m o j o kredito
gavėjui ir suteikti protingą terminą, per kurį kredito gavėjas galėtų susipažinti su jam
pateikta informacija ir priimtų teisingą sprendimą. Įstatymas įtvirtinta kredito gavėjui
teisę grąžinti vartojimo kreditus anksčiau laiko.
Vartojimo kredito sutarties instituto normos buvo įtvirtintos tik naujame 2001 m.
CK. CK rengėjai išskyrė vartojimo kredito sutartį, kaip atskirą ir savarankišką institutą.
Bendrosios vartojimo kredito sutarties nuostatos ir jų ypatumai įtvirtinti CK XLIII
skyriaus trečio skirsnio 6. 886 – 6. 891 straipsniuose. Naujajame CK įtvirtinta vartojimo
kredito sutarties samprata, forma ir turinys, kredito gavėjo teisės bei įtvirtinti vartojimo
13

Sutarčių reikia laikytis.
Jeigu asmuo klydo manydamas esąs skolininkas ir sumokėjo skolą, kurios neprivalėjo mokėti, tai jis turi teisę išreikalauti
sumokėtą sumą iš ją gavusio asmens. Ši teisė išnyksta, jeigu įvykdymą gavęs asmuo sunaikino skolos dokumentą. Šiuo atveju
tariamasis skolininkas gali reikalauti sumokėtos sumos iš tikrojo skolininko.
14

15
16

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-136-343/2015.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

114/2014
17
Vartojimo kredito gavėjas, tai fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti ar sudaro vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos,
namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms.
18
Vartojimo kredito davėjas – tai asmuo, išskyrus fizinį asmenį, kuris verslo tikslais teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo
kreditus.
19
Lietuvos banko vartojimo kredito davėjų sąrašas.
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kredito sutarties nutraukimo pagrindai.
Vartojimo kredito sutartys taip pat reglamentuojamos pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimą dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos20, kuris priimtas vadovaujantis tuo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 24 str. 7 d. Šiame nutarime detaliai reglamentuojama kredito davėjo vartotojui teikiamo vartojimo kredito prekėms ir paslaugoms pirkti bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo nuostatos.
Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę leisti teisės aktus ir
rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros21. Lietuvos bankas, siekdamas įgyvendinti tinkamą finansinės rinkos priežiūrą, yra išleidęs daug svarbių
aktų („Lietuvos banko vartojimo kredito teikimo gaires“, „Finansinių paslaugų reklamos
gaires“, „ Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisykles“),
kuriais siekiama paaiškinti vartojimo kreditų rinkai keliamų reikalavimų taikymą ir detalizuoja, kaip reikia įgyvendinti įtvirtintus Vartojimo kredito įstatyme reikalavimus.
Vartojimo kredito sutartis yra viena iš vartojimo sutarčių, todėl jai taikomas specialus vartojimo sutarčių teisinis reglamentavimas bei specialūs vartojimo kredito gavėjo, kaip
silpnesnės šių santykių šalies, gynimo būdai, įtvirtinti Vartojimo kredito įstatyme.
Lietuvos banko statistiniai duomenys
Nepaisant vartojimo kredito sutarčių teisinio reglamentavimo naujausi Lietuvos
banko renkami statistiniai duomenys ir patikrinimų metu surinkta informacija rodo
didėjančias problemas vartojimo kreditų rinkoje. Viena iš esminių problemų – gausus
vartotojų įsiskolinimas (1 lentelė).
Per 2013 m. išmokėtų vartojimo kreditų skaičius padidėjo 11,09 proc. lyginant su
2012 m. Nuo 2014 m. jų skaičius sumažėjo 2,13 proc. Per 2016 m. vartojimo kreditų išduota
net 55,66 proc. mažiau nei 2015 m.
Per laikotarpį išmokėtų vartojimo kreditų suma labiausiai išaugo 2015 m. per pastaruosius penkerius metus ir siekė 438,95 mln. Eur. 2016 m. ši suma ženkliai sumažėjo, net
28,60 proc.
Daugiausiai nutrauktų vartojimo kredito sutarčių, kai vartojimo kredito gavėjas nevykdė savo įsipareigojimų, buvo 2013 m. Nutrauktų sutarčių skaičius padidėjo 12,69 proc.
lyginant su 2012 m. 2016 m. nutrauktų vartojimo kredito sutarčių mažėjo 38,95 proc. lyginant su 2015 m.
Susietojo vartojimo kreditų daugiausiai buvo išduota 2016 m. – už 171,26 mln. Eur,
o tai 2,62 proc. daugiau nei 2015 m. Mažiausiai kreditų buvo suteikta pagal sąskaitos kreditavimo sutartis, nors 2016 m. ši suma ženkliai padidėjo ir siekė 5,39 mln. Eur.
Didžiausią dalį visų išduotų kreditų 2015 m. sudarė didesni nei 290 Eur vartojimo
kreditai – 209,90 mln. Eur, o tai 48,06 proc. daugiau nei 2014 m.

20

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl bendros vartojimo kredito metinės normos apskaičiavimo tvarkos
patvirtinimo“
21
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas.
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1 lentelė. Vartojimo kreditai Lietuvoje 2012–2016 m. (sudaryta autorių pagal
Lietuvos banko duomenis)
Table 1. Consumer credits in Lithuania in 2012–2016 (compiled according to
the data of the Bank of Lithuania )
Vartojimo kreditai
Consumer credits
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Metai

Year
Per laikotarpį išmokėtų vartojimo kreditų skaičius, vnt.
1048495 1164818 1139950 1108192
Number of consumer credits
disbursed during the period, pcs.
Per laikotarpį išmokėtų vartojimo kreditų suma, mln. Eur.
Amount of consumer credits 289,94
329,94
357,63
438,95
disbursed during the period, million Eur.
Nutrauktų vartojimo kredito sutarčių, kai vartojimo kredito gavėjas nevykdė savo įsipareigojimų, skaičius, vnt.
62 293
70 199
53 574
56 491
Number of consumer credit agreements terminated, when consumer borrower has not fulfilled his
obligations, pcs.

491359

313,41

34 490

Susietojo vartojimo kreditai

250,00
209,90

mln. Eur

200,00

171,26

166,89
137,92141,77

132,30
113,31
111,06
86,47
86,5189,68
100,00
150,00

77,89

120,15
62,09

50,00
0,00

Vartojimo kreditai pagal
sąskaitos kreditavimo sutartis

Kiti didesni nei 290 Eur
vartojimo kreditai

0,43

0,12

0,05

0,08

16,62
5,39

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Kiti mažieji vartojimo kreditai
(mažesni nei 290 Eur)

1 pav. Išmokėti vartojimo kreditai 2012–2016 m. (sudaryta autorių pagal
Lietuvos banko duomenis)
Fig 1. Disbursed consumer credits in 2012-2016 (compiled by the authors
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according to the data of the Bank of Lithuania)

mln. Eur

Mažesni nei 290 Eur vartojimo kreditai buvo itin populiarūs 2012 m. Palaipsniui jų
išmokėjimo suma mažėjo. Šį sumažėjimą lėmė atsakingo skolinimo22 nuostatų įsigaliojimas.
2016 m. metais mažesnių nei 290 Eur vartojimo kreditų buvo išduota už 16,62 milijonus
eurų, net 73,23 proc. mažiau nei 2015 m.

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimas, kai mokėjimas pradelstas
daugiau kaip 90 dienų iš eilės
Debt of consumer credit borrowers when payment is overdue for more
than 90 consecutive days
60,99

58,11

50,57

48,68
32,38

15,93
7,00
1,57

6,73
2,57
2012 m.

25,04

23,68

17,01

2013 m.

4,220,86

3,65

2014 m.

0,02
2015 m.

8,63 10,20
3,05
2016 m.

Susietojo vartojimo kreditai
Vartojimo kreditai pagal sąskaitos kreditavimo sutartis
Kiti didesni nei 290 Eur vartojimo kreditai
Kiti mažieji vartojimo kreditai (mažesni nei 290 Eur)

2 pav. Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimas (sudaryta autorių pagal
Lietuvos banko duomenis)
Fig 2. Debt of recipients of consumer credit (compiled by the authors
according to the data of the Bank of Lithuania)
Dažniausiai vartojimo kredito gavėjai ilgiau nei 90 dienų iš eilės vėluoja mokėti įmokas už didesnius nei 290 Eur vartojimo kreditus. Tokių kredito gavėjų pradelstų mokėti
paskolų dalis23 2015 m. pabaigoje sudarė net 60,99 milijonus eurų.
Susietų vartojimo kreditų įsiskolinimas labiausiai sumažėjo 2014 m. – 39,71 proc.
lyginant su 2013 m. Vartojimo kreditų įsiskolinimas pagal sąskaitos kreditavimo sutartis
2016 m. išaugo iki 8,63 milijonų eurų.

22

Atsakinguoju skolinimu laikoma tokia kredito įstaigų skolinimo veiklos plėtra, kai teikiant kreditus laikomasi tam tikrų
nuostatų, sudarančių prielaidas tinkamai įvertinti kredito gavėjo mokumą ir užkertančių galimybę prisiimti pernelyg didelę
kredito riziką
23
Pradelstų mokėti paskolų dalis skaičiuojama vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas, skaičių laikotarpio pabaigoje
dalijant iš išmokėtų pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias (įskaitant ir pratęstas) vartojimo kredito sutartis vartojimo kreditų skaičiaus.
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Mažesnių nei 290 Eur vartojimo kreditų daugiau kaip 90 dienų iš eilės daugiausiai
buvo pradelsta 2014 m. – 25,04 milijonai eurų, 5,74 proc. daugiau nei 2013 m. 2016 m.
pradelstų mokėti vartojimo kreditų buvo 35,99 proc. mažiau nei 2015 m.
Pradelstų mokėjimų mažėjimas rodo ne tik, kad nauji kreditai yra geresnės kokybės
ir rečiau tampa pradelsti, tačiau ir siejamas su nutrauktų vartojimo kreditų pardavimu skolų
išieškojimo įmonėms.
Išvados
1. Remiantis Lietuvos banko statistiniais duomenimis daroma išvada, kad vartojimo kredito sutartis – paklausi finansinė paslauga Lietuvoje. Tačiau vartojimo kredito sutarties šalys yra nelygiavertės derybų šalys, todėl siekiant efektyvaus vartojimo kredito
sutarties veikimo ir tikslingo šios sutarties įgyvendinimo, turi būti užtikrinta vartojimo
kredito sutartinių santykių dalyvių interesų derinimo pusiausvyra.
2. Vartojimo kredito sutartis yra viena iš vartojimo sutarčių rūšių, kuriai taikomas
specialus vartojimo sutarčių teisinis reglamentavimas bei specialūs vartojimo kredito sutarčiai būdingi silpnesnės šalies apsaugos gynimo būdai, kurie yra vartojimo kredito gavėjo
teisių apsaugos garantas.
3. Vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimas grindžiamas atsakingo kreditavimo principu, tačiau atsižvelgiant į gausų vartotojų įsiskolinimą daroma išvada, kad vartojimo kredito davėjai netinkamai bei neišsamiai vertina vartotojų kreditingumą. Nekredituotinų asmenų sąrašo reglamentavimas bei iš „Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir
atsakingojo skolinimo taisyklių“ esminių kreditingumo vertinimo reikalavimų perkėlimas
į Vartojimo kredito įstatymą – tai vienas iš efektyvių būdų, kuris padėtų užtikrinti
atsakingesnę skolinimo praktiką bei mažintų įsiskolinusių vartotojų skaičių.
4. Dabartinis vartojimo kredito sutarties reglamentavimas Vartojimo kredito įstatymu, neužtikrina efektyvaus šios sutarties veikimo, o tai sąlygoja problemų (didelį vartotojų
įsiskolinimą, turto areštų skaičių, kredito davėjų piktnaudžiavimą) vartojimo kredito rinkoje
atsiradimą.
5. Nesant teisiniam reguliavimui vartojimo kreditų teikimo – iškraipoma vartojimo kreditų rinka bei nėra užtikrinama vartotojų teisių apsauga. 2015 m. lapkričio 5 d.
įstatymų leidėjas priėmė Vartojimo kredito įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriame reglamentuojama tarpusavio skolinimo veikla, kurio dėka geriau Lietuvoje veikia vartotojo teisių apsaugos mechanizmas.
6. Vartotojo teisė į informaciją – viena pagrindinių kredito gavėjo teisių. Vartojimo kredito davėjo pareiga užtikrinti aiškios, tinkamos, suprantamos informacijos suteikimą
vartotojui. Tokios informacijos suteikimas yra pagrindas vartojimo kredito sutarties sudarymui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad kreditų davėjai dažnai pateikia klaidingą, neišsamią,
netikslią informaciją, siekdami sudaryti santykinai brangias vartojimo kredito sutartis.
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Dovilė Zevertienė, Rūta Pernavienė, Tatiana Kapachinskene
Legal principles of consumer credit contract regulation
Summary

The article analyses the consumer credit contract Institute, discussing and exposing
the consumer credit contract, the termination of the peculiarities of the main problems identified in the consumer credit market. This includes the assumption of ineffective consumer
credit contract operations in Lithuania.
The author of the article reveals the concept of a consumer credit agreement which
has the objective of a consumer credit contract, the parties and the subject of the contract,
establishing a consumer credit contract relationship with the consumer and the loan agreements and examining the consumer credit agreement whilst keeping the legal regulation of
Lithuania in mind.
It reveals how the credit provider will comply with a statutory level regulated at post
consumer credit reporting activities (borrower appropriate information and consumer credit
agreement, related information, and proper use of the borrower's creditworthiness
assessment) to determine whether the performance of those duties ensure consumer protection and targeted consumer credit conclusion of the contract.
Keywords: consumer credit agreement, credit, cautious borrowing, consumers, consumer rights.
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