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FOREWORD
The proceedings of the international scientific - methodical conference “RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT 2020” consists of scientific articles, issued as an online (ISSN 2345-0010) edition.
The conference was held on October 15-16, 2020 at the Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr.,
Lithuania.
The authors of the articles are professors, researchers and practising professionals
from Lithuania, Turkey, Portugal, Spain, Mali and Poland.
In research, the problems of protected areas, nature tourism, ecology, forest use, law,
management and economics, renewable energy resources, territorial planning, landscape architecture are studied.
Each author is responsible for correct information of his/her article.
The articles are compiled for publishing by Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
Address: Liepų str. 1, Girionys, Kaunas distr., LT-53101; tel. +370-37-383 082, fax.
+370-37-383 140, e-mail.: info@kmaik.lm.lt
Editors

PRATARMĖ
Pranešimų rinkinys yra sudarytas pagal tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2020" mokslinius straipsnius ir išleistas elektroninio
formato (ISSN 2345-0010) leidiniu.
Konferencija vyko 2020 m. spalio 15-16 dienomis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., Lietuva.
Pranešimus parengė dėstytojai, mokslininkai ir praktikuojantys specialistai iš Lietuvos, Turkijos, Portugalijos, Ispanijos, Malio ir Lenkijos.
Mokslinių tyrimų pranešimai susiję su saugomų teritorijų, gamtos turizmo, ekologijos, miško naudojimo, teisės, valdymo ir ekonomikos, atsinaujinančių energijos išteklių,
teritorijų planavimo, kraštovaizdžio architektūros aktualijomis.
Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.
Pranešimų rinkinys sudarytas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos.
Adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r, LT-53101.; Tel . +370-37-383 082, faks .
+370-37-383 140, el. p.: info@kmaik.lm.lt
Redkolegija
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KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO TERITORIJŲ
VERTINIMAS
Justinas Grėbliūnas, Dominykas Klimaitis, Vaida Kručaitė, Justinas Žaltauskas,
Vilma Šalkauskienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje aptariamas atliktas vertinimas 4 vietovėse, kurios yra Kauno marių regiono parko
teritorijoje. Kauno marios yra didžiausias Lietuvoje dirbtinis vandens telkinys, tai svarbi migruojančių
vandens ir pelkių paukščių poilsio vieta. Teritorijos, kuriose atliktas kraštovaizdžio vertinimas, yra
saugomos siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdį, pakrančių miškų augmeniją
bei gyvūniją ir kultūros paveldo vertybes. Vertinti buvo siekiama objektyviai nepaisant oro sąlygų ir
metų laiko. Bendras vertinimas atliktas įvertinant 80 požymių. Pasirinkti objektai buvo vertinami pagal gamtovaizdžio vertinimo anketą, kurioje buvo vertinama bendras gamtovaizdžio įspūdingumas,
reljefo išraiškingumas, augalija paryškinanti reljefą, medžių augalija, žolinė augalija, dabartinė žmogaus ūkinė veikla, senovinė (kultūrinė) žmogaus veikla.
Raktiniai žodžiai: saugomos teritorijos; Kauno marių regioninis parkas; gamtovaizdžio vertinimas

Įvadas
Saugomos teritorijos – tai sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės
aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą jose reglamentuoja 1993 m. priimtas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. 2001 m. priimta nauja Saugomų teritorijų įstatymo redakcija nustato specialiųjų saugomų teritorijų steigimo tvarką,
tvarkymo ir apsaugos teisinius pagrindus, nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą (Lietuvos... 1993, 2001). Kiekvienos šalies vertingiausios bei vaizdingiausios teritorijos, šalies pasididžiavimas, indėlis į pasaulio
paveldo išsaugojimą yra saugomose teritorijose. Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro
platus saugomų teritorijų kategorijų spektras, skirtas tiek kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai, tiek gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti (Sakalauskaitė, 2010).
Saugomų teritorijų kiekis ir užimamas plotas pasaulyje kasmet didėja. Pasaulio gamtosaugos
monitoringo centro duomenimis per penkiasdešimt metų saugomų teritorijų kiekis ir plotas
išaugo daugiau nei šimtą kartų (Harcourt ir kt., 1996). Remiantis dabartiniais statistiniais
duomenimis matyti, kad ir Lietuvoje saugomų teritorijų plotas padidėjo nuo 11,5% iki
14,8%, Europos Sąjungos valstybių vidurkis – 18%. Saugomų teritorijų ploto didėjimas rodo
aplinkosaugos institucijų pastangas išsaugoti natūralius gamtinius kompleksus, kultūros paveldo vertybes. Išanalizavus Lietuvos ir skirtingų šalių patirtį galima teigti, kad visame pasaulyje teritorijų išsaugojimo sistema darosi vis sudėtingesnė ir geriau išplėtota. Kauno rajone saugomų teritorijų plotas yra per 33%. Šis plotas yra dvigubai didesnis nei Lietuvos
vidurkis. Kauno rajone saugomas teritorijas sudaro net 23 draustiniai, taip pat 12 gamtos
paveldo objektų. Kad saugomose teritorijose būtų užtikrintas atskirų zonų tinkamas naudojimas, svarbu sukurti saugomų teritorijų planavimo dokumentų sistemą (Lelešienė, 2010).
Kaip teigia A. Juknevičiūtė ir P. Mierauskas, saugomų teritorijų sistema yra sudėtinga ir
paini, todėl kyla daug problemų norint, kad jų naudojimas būtų sklandus (Juknevičiūtė ir kt.,
2012).
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Kasmet vis daugiau žmonių susirūpina, kokioje aplinkoje gyvena ir ilsisi. Miestai vis
labiau plečiasi, vis mažiau atrandama vietos viešoms, atviroms erdvėms, miestas planuojamas atsižvelgiant į urbanistinius elementus, erdvėms neskiriant pakankamai dėmesio ir kūrybinio potencialo (Piekienė, 2015). Didėjantis dėmesys gamtos apsaugai ir biologinės įvairovės išsaugojimui visame pasaulyje skatina steigti naujas saugomas teritorijas, palaikyti esamų teritorijų būklę ir didinti miškingumą (Juknevičiūtė, 2012). Daugelio mokslininkų pripažinta, kad saugomos teritorijos yra vienas efektyviausių gamtosaugos būdų. Pagrindinis
veiksnys, turintis įtaką saugomų teritorijų patrauklumui, yra kraštovaizdžio objektų išsaugojimas.
Tyrimo tikslas - atlikti pasirinktų kraštovaizdžio objektų, esančių Kauno marių regioniniame parke, vertinimą.
Tyrimo objektas: Kauno marių regioninio parko kraštovaizdis.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti Kauno marių regioninio parko sudėtį;
2. Atlikti kraštovaizdžio objektų vertinimą pagal pasirinktą vertinimo metodiką;
3. Palyginti gautus rezultatus;
4. Pateikti pasiūlymus vertinamų teritorijų patrauklumui didinti.
Tyrimo metodika
Tyrimas atliktas pasirinktose 4 Kauno marių regioninio parko teritorijose. Tyrimui
pasirinktos tokios teritorijos, kurias vasarą aplanko nemažai žmonių (1 pav.)

1 pav. Vertinimui pasirinktas Kauno marių regioninio parko teritorijų išsidėstymas
Fig. 1. The territories of Kaunas Lagoon Regional Park were selected for evaluation
Duomenys apie vertinamus objektus buvo surenkami pagal iš anksto sudarytą gamtovaizdžio vertinimo anketą. Pasirinktos teritorijos atliekant lauko tyrimą buvo vertinamos
pagal 7 požymius. Atliekant vertinimą buvo analizuojamas bendras gamtovaizdžio
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įspūdingumas, reljefo išraiškingumas, augmenijos erdvinė įvairovė bei žmogaus veiklos įtaka (1 lentelė).
1 lentelė. Kraštovaizdžio vertinimo kriterijai
Table 1. Criteria for landscape evaluation
Požymis
Attribute
Bendras gamtovaizdžio įspūdingumas
General
landscape
impressiveness
Sausumos
Overland

Vertinimo
balai
Score
10

20

Augalija,
paryškinanti
reljefą
Vegetation
highlighting
terrain

12

Medžių augalija
Woody
vegetation

30

Žolinė augalija
Herbaceous
vegetation

16

Dabartinė (ūkinė
žemės veikla)
Economic
human activity

26

16
Senovės (kultūrinė) žmogaus
veikla
Cultural human
activity

9

Pastabos
Notes
Maksimaliai balų buvo galima skirti gamtovaizdžio spalvingumui, mažiausiai - fono ryškumui.
The highest score could be given to landscape flamboyancy,
the lowest - to background brightness.
Didžiausią balų kiekį buvo galima skirti slėnių, daubų ir kalvų
horizonto linijoje gausumui, o mažiausiai -jų neišryškėjimui.
The highest score can be attributed to the abundance of valleys, ravines and hills on the horizon, and the least to their
non-occurrence.
Svarbiausios vertinimo dalys yra kalvų, šlaitų pusiasalių vientisos augalijos gausumas, miškingomis viršūnėmis gausumas,
augalija paryškinanti upelius ir kalnus.
The most important parts of the assessment are the abundance
of homogeneous vegetation on the hills, slopes of the peninsula, the abundance of wooded peaks, the vegetation
highlighting streams and mountains.
Ši skiltis turi daugiausiai balų ir vertinimų, svarbiausi klausimai yra apie įvairių medžių, giraičių, sodybinių želdynų
kompleksų gausumą.
This section has the most scores and grades, and the most important questions are about the abundance of trees, groves,
greenery in the gardens.
Maksimaliai balų buvo galima skirti skirtingų įvairių augalijos
bendrijų gausumui, o mažiausiai - neišryškėjusių žolių augalijos plotų buvimui.
The highest scores were obtained for the abundance of various
vegetation communities and the least for the undeveloped area
of grass vegetation.
Architektūriniai akcentai, atskirų pastatų gausumas turi daugiausiai balų vertinimui, minimaliai balų galima skirti gyvenviečių ir pastatų apželdinimui.
Architectural accents, the abundance of individual buildings
get the highest score, the lowest score can be given to the
landscaping of settlements and buildings.
Maksimalus balų skaičius yra duodamas antropogeninių paminklų gausumui, mažiausiai- pilių ir piliakalnių gausumui.
The highest score is given to the abundance of anthropogenic
monuments, the lowest - to the abundance of castles and
mounds.

Teritorijų vaizdingumui įtakos turi sezoniškumas. Šis tyrimas buvo atliekamas žiemos periodu. Šiuo periodu fonas neryškus, augalija nesulapojusi ir nepražydusi.
Rezultatai
Kauno marių regioninį parką sudaro: Karčiupio hidrografinis, Uolės hidrografinis,
Pravienos hidrografinis, Dabintos botaninis-zoologinis, Piliuonos botaninis-zoologinis, Gastilionių botaninis-zoologinis, Arlaviškių botaninis, Arlaviškių ornitologinis, Pažaislio architektūros, Kauno tvirtovės V forto architektūrinis, Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis, Surgantiškės archeologinis, Kapitoniškių iškyšulio archeologinis, Kapitoniškių etnokultūrinis, Kauno marių kraštovaizdžio, Strėvos kraštovaizdžio draustiniai (1 pav.).

2 pav. Kauno marių regioninio parko vaizdai
Fig. 2. The views of Kaunas Lagoon Regional Park
Atliekant pasirinktų Kauno marių regioninio parko teritorijų vertinimą teritorijos
buvo apžiūrėtos vietovėje, įvertinta teritorijos esama būklė bei pateikti pasiūlymai tų teritorijų įvaizdžio bei patrauklumo gerinimui (2 lentelė).
2 lentelė. Kauno marių regioninio parko analizuotų teritorijų esama būklė bei pasiūl
Table 2. The current state and offers for the investigated objects of Kaunas Lagoon
Regional Park
Pavadinimas
Title
Kauno tvirtovės V
forto architektūrinis draustinis
Kaunas fortress V
fort architectural
reserve

Teritorijos būklė
Territory condition
Teritorija yra geros būklės, urbanizuota,
tvarkinga. Teritorijoje yra neasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė. Prie draustinio yra geras privažiavimas su automobiliais, bet nėra nukreipiamųjų ženklų.
The territory is in good condition, urbanized, tidy. There is an unpaved parking lot in
the area. There is a good access to the reserve, however, there are no road signs.

Pasiūlymai
Offers
Įrengti šiukšliadėžes, pagerinti automobilių stovėjimo
aikštelę, reikalinga daugiau
nukreipiamųjų ženklų iki
lankytinos vietos.
Equip litter bins, improve
parking space, more new
signage is needed.
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Kauno marių regioninio parko
apžvalgos aikštelė
Kaunas Lagoon Regional Park observation deck

Pažaislio architektūrinis draustinis
Pazaislis Architectural Reserve

Dubravos rezervatinė apyrubė
Dubrava Marsh Reserve

2 lentelės tęsinys/Table 2 continued
Teritorijos būklė yra vidutiniška, prie jos Įrengti šiukšliadėžes, autonėra privažiavimo, nuo aikštelės nesimato mobilių stovėjimo aikštelę
Kauno marių, nes vaizdas į marias yra apau- prie apžvalgos aikštegęs medžiais bei jų laja. Aikštelėje yra į- lės,pastatyti nurodomuorengta informacinė lentelė bei suoliukas.
sius ženklus iki lankytinos
The condition of the area is moderate, there vietos. Reikalingas medžių
is no access to it, the Kaunas Lagoon is not ir jų lajos retinimas, kad pavisible from the site as the view over the la- gerintų matomumą į Kauno
goon is overgrown with trees and their marias.
crowns. There is an information board and Equip litter bins, car para bench in the square.
king near the observation
deck, road signs to the point
of interest. Thin trees, and
their crowns need to be thinned to improve visibility to
the Kaunas Lagoon.
Teritorijos būklė yra puiki, prie šios vietos Reikalinga praplatinti ir atyra geras privažiavimas. Turi kelias talpias naujinti Pažaislio paplūstovėjimo aikšteles. Teritorija yra urboni- dimį.
zuota Pažaislio vienuolyno ansamblio pas- It is necessary to expand
tatais, kurie yra valstybinės reikšmės. and renovate Pažaislis
Draustinyje yra miško takų bei suoliukų, beach.
kad galėtų miesto gyventojai ar turistai atsisėsti ir pasigrožėti draustinio grožybėmis.
Taip pat draustinyje gausu aktyvios veiklos
įrenginių – treniruoklių. Draustinyje yra
prastos būklės pliažas.
The territory is in good condition. This
place is well accessible. Has several capacious parking lots. The territory is urbanized by buildings of Pažaislis Monastery ensemble of national importance. The reserve
has forest paths and benches for city residents or tourists to sit down and admire the
reserve. There is also a fitness center full of
activity. The resort has a poor condition
beach.
Teritorijos būklė - gana gera. Turi daug in- Reikalinga įrengti daugiau
formacinių lentelių. Neseniai yra atnaujin- šiukšliadėžių, sutvarkyti
tas pažintinis takas. Yra įrengtos poilsio bei pašalinti nulūžusius,
vietos su suoliukais. Apyrubėje trūksta supuvusius medžius. Reišiukšliadėžių, gausu išvirtusių, vėjo nu- kalinga daugiau nuorodų į
laužtų, supuvusių medžių, taip pat trūksta šią lankytiną vietą.
nukreipiamųjų ženklų link šios lankytinos More trash bins need to be
vietos.
installed, broken and rotten
The place is pretty good. It has many infor- trees need to be removed.
mation signs. The overview trail has been- More links to this point of
recently updated. There are resting places. interest are needed.
It lacks trash bins; lots of rotten trees; not
enough signs for this point of interest.

Apibendrinant galima teigti, kad vertintos Kauno marių regioninio parko teritorijos
yra gana geros būklės, tačiau reikalingas žmogaus įsikišimas sutvarkant jų teritorijas ir
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pagerinant jų būklę. Beveik visose teritorijose reikalingos papildomos šiukšliadėžes, nuorodos į lankytinas vietas bei automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija arba jų įrengimas.
Kauno marių regioninio parko pasirinktose 4 teritorijose atliktas gamtovaizdžio vertinimas parodė, kad daugiausiai balų surinko Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelė (3 lentelė).
3 lentelė. Kauno marių regioninio parko ištirtų objektų gamtovaizdžio įvertinimo
rezultatai
Table 3. Evaluation results of investigated landscape objects in Kaunas Lagoon
Regional Park
Gamtovaizdžio
požymis
Landscape
attribute

Bendras gamtovaizdžio įspūdingumas
General landscape
impressiveness
Reljefo išraiškingumas
Relief expressivity
Augalija,
paryškinanti
reljefą
Highlighting
terrain vegetation
Medžių augalija
Woody vegetation
Žolinė augalija
Herbaceous
vegetation
Dabartinė (ūkinė
žmogaus veikla)
Economic human
activity
Senovinė (kultūrinė) žmogaus
veikla
Cultural human
activity
Iš viso

Kauno tvirtovės V
forto architektūrinis draustinis
Kaunas Fortress V
Architectural
Reserve
4

Kauno marių regioninio parko
apžvalgos aikštelė
Kaunas Lagoon
Regional Park
observation deck
4

Pažaislio architektūrinis
draustinis
Pažaislis
Architectural
Reserve
4

Dubravos
rezervatinė
apyrubė
Dubrava
Marsh
Reserve
6

15

13

5

6

8

9

7

2

15

22

13

13

4

12

2

5

17

8

19

7

7

10

10

6

70

78

60

45

Apibendrinant vertinimo rezultatus galima teigti, kad Kauno tvirtovės V forto architektūrinis draustinis turi ryškų reljefo išraiškingumą. Palyginus su kitomis tirtomis teritorijomis, forte gausu kalvų ir žmogaus rankomis iškastų daubų. Pažaislio architektūriniame
draustinyje - vien lygumos, o Dubravos rezervatinė apyrubė išsidėsčiusi ant aukšto šlaito,
bet po to yra ryškus nužemėjimas - dauba. Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelė
yra ant šlaito, nuo kurio matosi ryškus reljefo pasikeitimas (2 pav.).
KONFERENCIJOS „GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2020“ MEDŽIAGA
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3 pav. Vertintų teritorijų vaizdai
Fig. 3. Images of investigated protected objects
Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelė pasižymi dideliu medžių augalijos
kiekiu šlaituose, kurie driekiasi iki Kauno marių. Dubravos rezervatinėje apyrubėje medžiai
yra seni, nėra jokių naujų želdinių. Pažaislio architektūrinio draustinio teritorija yra stipriai
paveikta ūkinės veiklos, jame yra daug statinių, paminklų, stendų, kapinės ir kt. Kitos vertintos teritorijos yra mažai paliestos ūkinės veiklos ir yra išsaugotas originalus kraštovaizdis.
Dubravos rezervatinė apyrubė pasižymi gamtovaizdžio įspūdingumu, kuris neliečiamas jau
beveik penkis dešimtmečius. Kadangi tyrimas buvo atliekamas žiemos metu - tai lėmė tirtų
teritorijų gamtovaizdžio įspūdingumą. Įvairumu pasižymėjo V fortas. Ši teritorija pradėta
antropogenizuoti, kadangi yra kertamas miškas, kuris nesuteikia kraštovaizdžiui originalumo, išskirtinumo.
Išvados
1. Kauno regioninio parko teritoriją sudaro net 8 gamtiniai, 6 kultūriniai bei 2
kraštovaizdžio draustiniai, kuriais siekiama išsaugoti gražiausias parko teritorijas.
Pasirinktos parko teritorijos buvo vertinamos atsižvelgiant į gamtovaizdžio įspūdingumą,
reljefo išraiškingumą, augalija ir medžiais paryškinantį reljefą, žmogaus ūkinės veiklos įtaką.
Atliktas gamtovaizdžio vertinimas parodė, kad daugiausiai balų surinko Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelė.
2. Išanalizavus surinktus vertinimo duomenis nustatyta, kad gražiausią bendrą gamtovaizdžio įspūdingumą turi Dubravos rezervatinė apyrubė, pagal medžių augaliją pirmą
vietą užimą Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelė. Labiausiai paveikta žmogaus
veiklos teritorija yra Pažaislio architektūrinis draustinis, o didžiausią reljefo išraiškingumą
turi Kauno tvirtovės V forto architektūrinis draustinis.
3. Įvertinus esamą teritorijų būklę nustatyta, kad Kauno tvirtovės V forto architektūrinio draustinio, Kauno marių regioninio parko apžvalgos aikštelės, Dubravos rezervatinės
apyrubės teritorijose reikalingos papildomos šiukšliadėžes, taip pat reikia pagerinti
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automobilių stovėjimo aikštelių būklę ar jas įkurti. Dubravos rezervatinė apyrubei ir Kauno
marių regioninio parko apžvalgos aikštelei reikia sutvarkyti ar išpjauti senus, vėjo išverstus,
nulūžusius bei išsikerojusius medžius.
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Justinas Grėbliūnas, Dominykas Klimaitis, Vaida Kručaitė, Justinas Žaltauskas, Vilma
Šalkauskienė
Evaluation of landscape objects of Kaunas Lagoon Regional Park
Summary
The article discusses the assessment carried out in 4 locations within Kaunas Lagoon
Regional Park. Kaunas Lagoon is the largest artificial water body in Lithuania. It is an important resting place for migratory water and wetland birds. Areas where the landscape
assessment is carried out are protected in order to preserve the unique landscape of Kaunas
Lagoon, coastal forest flora and fauna, and cultural heritage values. The aim of the
assessment was an objective assessment irrespective of the weather and the time of the year.
The overall assessment is based on 80 characteristics. The selected objects were evaluated
on the basis of a landscape assessment questionnaire which assessed the overall landscape
impressiveness, relief expressiveness, vegetation highlighting, woody and herbaceous vegetation, current human economic and ancient (cultural) human activity.
Keywords: protected areas, Kaunas Lagoon Regional Park, landscape assessment
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JONAVOS MIESTO ŽALIŲJŲ ERDVIŲ SISTEMOS VERTINIMAS
Jolanta Valčiukienė, Laurynas Stonkus
Vytauto Didžiojo Universitetas, Žemės ūkio akademija
Kaip vienas svarbiausių darnios plėtros siekių, darbe analizuojama miesto žaliųjų erdvių sistemų esama padėtis bei kūrimas, kuris yra, kaip atsvara nuolat besivystančiai urbanistinei plėtrai, dažnai tampančiai chaotiška ir galinčia turėti neigiamos įtakos bei negrįžtamų pasekmių aplinkai ir žmogui. Jonavos miestas esantis šalia Lietuvos centro strategiškai geroje vietoje - svarbus pramonės
prasme, geografine padėtimi bei ekonominiu perspektyvumu. Nors Jonava yra tik 9 pagal dydį, teritorijų planavimo ir tvarkymo klausimais vejasi didžiausius Lietuvos miestus. Šalia esantis nuolat tobulėjantis ir besiplečiantis Kauno miestas suteikia galimybę lygiuotis į jį ir tobulinti miesto funkcionalumą bei plėsti žaliąsias zonas. Dėl šių priežasčių atsirado poreikis analizuoti Jonavos miesto žaliųjų
erdvių sistemą bei įvertinti jos perspektyvas. Tyrimo metu nustatyta, kad 90,9 % respondentų nuomone Jonavos mieste vieningos, funkcionalios želdynų sistemos kūrimas svarbus žingsnis siekiant
darnios miesto plėtros. Vienu pagrindiniu siekiu Jonavos miestui turėtų tapti kiekybiškai ir kokybiškai
išpildytų žaliųjų erdvių sistemos kūrimas, kuris turi didelę svarbą ekologinei, socialinei bei ekonominei miesto aplinkai. Tyrimo metu net 39,5 % apklaustųjų mano, kad želdynai ir želdiniai atlieka ekologinės reikšmės funkcijas. Įstojus į Europos Sąjungą, mūsų šaliai teko atsižvelgti į rekomendacijas,
kurios nurodo, kaip reikia reguliuoti miesto plėtrą, kraštovaizdžio saugojimą, tačiau iki šiol nėra pagrįstų normų, reglamentuojančių gyvenimo kokybę mieste, želdynų kiekį bei jo įrengimo lygį. Iš viso
to kyla įvairių ekonominių, socialinių, aplinkosauginių problemų, kurios neleidžia formuoti funkcionalią žaliųjų erdvių sistemą.
Raktažodžiai: bendrasis planas, želdynai, rekreacija, parkas, žalioji zona, miesto erdvinė
struktūra

Įvadas
Gyvenant šiuolaikiniame pasaulyje bei matant didžiules ekologines problemas, dėl
kurių žmonės vis dažniau suserga įvairiomis ligomis, tokiomis kaip depresija ir pan., kyla
susirūpinimas šiomis problemomis bei paskatinimas siekti darnos (Čereškevičius, 2013). Tai
tapo viena aktualiausių problemų pasaulyje, kaip darnios plėtros dalimi išaugo domėjimasis
darnia, aplinkai ir žmogui nekenkiančia kraštovaizdžio architektūra, darniu miesto teritorijų
planavimu. Prie vieno didžiausių bei svarbiausių indėlių į darnią plėtrą prisidėjo ir Europos
Sąjunga, kuri stipriai susirūpino žmonijos išlikimu. Parengė ypač griežtus reikalavimus bei
nustatė tikslus, kuriuos pasiekti reikia visų Europos Sąjungos valstybių narių pastangų, nuolatinio reguliavimo bei nuolatinio finansavimo (ES..., 2014).
Mokslininkų vykdytais tyrimais įrodyta, kad darniai sukurta žaliųjų zonų sistema leidžia žmogui atgauti jėgas, socialiai suartėti su esama bendruomene, o visa tai skatina labiau
išreikšti save (Conway, 2000; Dunnett, 2002 ir kt.). Šios vertybės yra labai brangios, nes
teigiamai veikia žmogaus protą, leidžia kurti pozityvius dalykus, jos teigiamai veikia miestų
ir visos šalies kultūrinę bei ekonominę raidą. Kitas labai svarbus dalykas – rekreacinės infrastruktūros kūrimas, kuris tiesiogiai susijęs su žmogaus gyvenimo kokybe. Tinkamas poilsis
būtinas kiekvienam gyventojui, kad galėtų toliau kokybiškai darbuotis bei kurti miestui vertę.
Žalieji plotai be būtinų poilsinių zonų atlieka ne tik šias funkcijas, bet ir užtikrina ekologinį
stabilumą, formuoja miesto įvaizdį, prisideda prie sveikos gyvensenos propagavimo. Todėl
dėl šių priežasčių būtina gamtinių ir urbanistinių kompleksų darna. Tikslingai pritaikant žaliųjų erdvių galimybes galima sukurti funkcionalią, estetišką bei ekologiškai patikimą miesto
aplinką. Siekiant užtikrinti subalansuotą žaliųjų erdvių sistemos plėtrą reikalinga patenkinti
įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą ateities kartoms pripažįstant ilgą jų augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką.
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Jonavos mieste esančios rekreacinės teritorijos dažnu atveju nesugeba tinkamai užtikrinti gyventojų poreikių arba jų gyvenamuosiuose mikrorajonuose iš viso nėra. Šiuo atveju
būtinas urbanistinės plėtros reguliavimas, kuris išsaugotų gamtines teritorijas bei garantuotų
reikiamą žaliųjų erdvių kiekį bei kokybę mieste. Šio darbo tikslas – atlikti Jonavos miesto
žaliųjų erdvių sistemos vertinimą bei įvertinti jos perspektyvas.
Tyrimo objektas ir metodai
Tyrimo objektas – Jonavos miesto teritorijos žaliosios erdvės.
Tyrimo metu buvo analizuojami įvairūs moksliniai darbai ir norminiai dokumentai,
susiję su tyrimo tema. Atliekant Jonavos miesto želdynų sistemos vertinimą buvo atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 109 respondentai, gyvenantys ar gyvenę Jonavos mieste.
Anketą sudarė 18 klausimų, kuriais buvo siekiama išsiaiškinti, ar respondentai suvokia žaliųjų erdvių svarbą, jų įtaką pačiam žmogui, o taip pat tiek ekologine, architektūrine bei technine šių plotų prasme. Apklausos metu buvo paliesti ir kiti gyventojams svarbūs aspektai: ar
pakanka želdynų Jonavos mieste, ar želdynai pasiskirstę tolygiai, kokį apželdinimą parkuose
norėtų matyti miesto gyventojai bei kuriame mikrorajone labiausiai trūksta apželdinimo.
Apklausa buvo vykdoma pasitelkiant socialinių platformų teikiamas galimybes, t. y. naudojantis internetine platforma www.apklausa.lt
Kaip jau bumo minėta, anketinėje apklausoje dalyvavo 109 respondentai, iš kurių
didžioji dalis (64,2 %) moterų, bei 35,8 % vyrų. Didžiausia apklaustųjų dalis, net 60,6 %,
turi aukštąjį išsilavinimą, 18,3 % - vis dar studijuojantys universitetuose/kolegijose bei 21,1
% turi vidurinį išsilavinimą. Iš visų šių apklaustųjų pusės respondentų (50,5 %) amžius siekia
nuo 25 iki 35 metų. Likusi dalis respondentų pagal amžiaus grupes pasiskirstė taip: 18 iki 25
metų – 13,8 %, 35 iki 45 metų – 21,1 % ir 45 metai ir daugiau – 14,7 %. Iš detalesnės anketinių duomenų analizės apie respondentų amžių ir išsilavinimą galima teigti, kad miesto žaliosios erdvės bei želdynų pasiskirstymas aktualesnis moterims, kurių amžius nuo 25 iki 35
metų.
Rezultatai ir jų aptarimas
Analizuojant Jonavos miesto žaliąsias erdves svarbu apžvelgti miesto bendrąjį planą
(toliau - BP), patvirtintą 2011 m. Šis planas yra kompleksiškas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatyta miesto plėtros koncepcija iki 2021 metų, miesto teritorijos naudojimo reglamentai, veiklos apribojimai ir kt., o taip pat paliesti ir miesto žaliųjų erdvių vystymo klausimai.
Apskritai Jonavos miesto teritorijoje yra 4 parkai ir 1 skveras (1 lentelė).
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1 lentelė. Jonavos mieste esantys parkai ir skverai
Table 1. Parks and squares in Jonava town
Parko, skvero pavadinimas
Title of the park, square

Plotas, ha
Area, ha

Jonavos miesto centrinis parkas prie Varnutės up.
tvenkinių
Jonava town central park near Varnutės river pond
Taurostos parkas
Taurostos park
Parkas prie Žeimių gatvės
Park near Žeimių street
Parkas prie Panerių gatvės
Park near Panerių street
Jonažolių skveras
Jonažolių square
Iš viso/Total:

75,0
16,6
2,07
0,7082
0,20
94,5782

Į Jonavos miesto BP įtraukti 8 projektai padėsiantys gausinti miesto želdinių sistemą.
Taip pat labai svarbus akcentas, kad iš šių 8 projektų - trys jų dar nepradėti vykdyti dėl
finansavimo trūkumo. Nuo 2011 iki 2019 metų Jonavoje buvo įrengti du parkai – Taurastos
parkas prie Neries krantinės bei Jonažolių skveras (2 lentelė).
2 lentelė. Jonavos miesto teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
2011-2019 metais
Table 2. Solution monitoring report of Jonava town territory general plan 2011-2019

Sritis
Field
Želdynai ir
rekreacija
Greenery
and
recreation

2011 m. bendrojo plano sprendiniai/siekiai
Solutions / aspirations of the
general plan 2011
Parkų įrengimas paupių teritorijose
Establishment of parks in riverside areas

Parengti želdynų inventorizacijos planus
Prepare greenery inventory plans

Atkurti pagrindinę miesto aikštę
Restore the main square of town
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Įgyvendinimo
pradžia
Start

2011

2011

2011

Įgyvendinimo
pabaiga
End
2021

Statusas
Status
Vykdoma
Is being executed

2021

Vykdoma
Is being executed

2021

Nepradėta
vykdyti
Execution has
not begun

2 lentelės tęsinys /Table 2 continued
Gausinti apsauginius želdynus, kurti
želdynų sistemą
Increase the number of protective green
areas and create their system
develop greenery system
Įrengti paupių parkus (kairiajame ir
dešiniajame upės krante) su pėsčiųjų tiltu
į salą Prezidento g. ašyje
Establish riverside parks (left and right
bank of the river) with a pedestrian bridge
to the island in axis of Prezidento street
Atkurti aikštės sujungimą su L. StuokosGucevičiaus projektuotu bažnyčios ir
vienuolyno ansambliu bei Neries slėnio
erdve
Restore square connection with church
and monastery ensemble designed by
L. Stuoka-Gucevičius and the space of the
Neris Valley
Parengti atskirųjų želdynų sklypų ribų
planus arba detaliuosius planus
Prepare boundary plans or detailed plans
for individual green areas
Pagerinti Jonavos centro architektūrinį
vaizdą
Improve the architectural image of the
center of Jonava town

2011

2011

2011

2011

2011

2021

2021

2021

2021

2021

Vykdoma
Is being executed

Nepradėta
vykdyti
Execution has
not begun

Vykdoma
Is being executed

Vykdoma
Is being executed
Nepradėta
vykdyti
Execution hasnot begun

Verta paminėti, kad parko Panerių g. prie Neries upės įrengimas tapo labai sėkmingu
projektu Jonavos miesto gyventojams. Didelis žmonių srautas traukia leisti laisvalaikį, sportuoti ar kitaip aktyviai praleisti laiką (1 pav.). Taip pat didelį dėmesį traukia naujai įrengti
dviračių takai bei suoliukai su puikia panorama Taurastos parke (2 pav.).

1 pav. Neries pakrantė prie Panerių g. (nuoroda į
nuotrauką: https://www.jonavoszinios.lt/file/2020/02/27/5e4bd26a1e048_0_5.JPG

2 pav. Naujai įrengti Taurastos parke (nuoroda į
nuotrauką: https://www.jonavoszinios.lt/file/2020/02/27/5e5570a4a6155_0_5.JPG

Fig. 1. The Neris coast near Panerių street
(source: https://www.jonavoszinios.lt/file
2020/02/27/5e4bd26a1e048_0_5.JPG)

Fig. 2 Newly installed benches in Taurastos
park (source:https://www.jonavoszi
nios.lt/file/2020/02/27/5e5570a4a6155_0_5.J
PG)
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Siekiant tinkamai prižiūrėti ir vystyti miesto žaliuosius plotus tikslinga tęsti želdinių
ir želdynų inventorizacijos procesą (nuolat pildyti/atnaujinti), vystyti ir stengtis išlaikyti esamą želdynų sistemą. Taip pat siekiant detalizuoti Jonavos miesto BP numatytus želdynų
sistemos vystymo sprendinius svarbu parengti "Žaliosios infrastruktūros ir kraštovaizdžio
išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo planą".
Jau inventorizuotuose Jonavos miesto želdynuose vyrauja mišrūs želdiniai. Labiausiai paplitusi rūšis – mažalapė liepa. Kartu su didžialape liepa jos sudaro apie 15,7% visų
sumedėjusių augalų kiekio (3 lentelė). Nemažą dalį želdiniuose sudaro įvairios klevų rūšys
– paprastasis (7,8%), uosialapis (4,9%), platanalapis (~1%). Karpotieji beržai sudaro 6,4%
želdinių, pušys – apie 4,1%. Plačiai želdiniuose savaime paplitusios naminės obelys (4,2%),
kaukazinės slyvos (4%), įvairios gluosnių rūšys (3,7%). Populiariausi krūmai želdiniuose yra
paprastosios alyvos (3,4%).
3 lentelė. Medžių rūšių paplitimas želdiniuose ir želdynuose
Table 3. Prevalence of tree species in plantations and greenery
Medžio/krūmo rūšis
Species of trees / shrubs
Liepa mažalapė/
Small-leaved linden
Klevas paprastasis
Maple
Beržas karpotasis
Silver birch
Klevas uosialapis
Ash-leaved maple
Slyva kaukazinė
Caucasian plum
Pušis
Scots pine
Obelis naminė
Apple tree
Gluosnis
Sallow
Alyvos paprastosios
Common lilac
Robinija baltažiedė
Black locust
Kaštonas paprastasis
Chestnut
Ąžuolas paprastasis
Quercus robur
Gudobelė vienapiestė
Hawthorn
Eglė dygioji
Colorado blue spruce
Gluosnis baltasis
White willow
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Paplitimas, %
Prevalence, %
12,8
7,8
6,4
4,9
4,2
4,1
4,0
3,7
3,4
3,1
2,7
2,6
1,8
1,5
0,5

Atlikus Jonavos miesto bei rajono gyventojų apklausą, paaiškėjo, kad kalbėdami
apie miesto darnumą gyventojai ypatingai vertina žaliąsias erdves: į klausimą „ar vieningos
funkcionalios želdynų sistemos kūrimas yra svarbus žingsnis siekiant darnios miesto plėtros“, net 90,8 % respondentų teigė, jog tai yra svarbu. Paklausti, ar Jonavos mieste želdynai
ir želdiniai pasiskirstę tolygiai, net 51,4 % miesto gyventojų mano, kad netolygiai, 21,1 %
mano, kad žalieji plotai pasiskirstę tolygiai, o likę 24,8 % šiuo klausimu nuomonės neturi.
Galima teigti, kad miesto gyventojams rūpi funkcionali želdynų sistema bei jų gausa labiausiai urbanizuotose teritorijose. Apklausa taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką gyventojams daro Jonavos miesto žaliosios zonos (3 pav.)

3 pav. Apklaustųjų nuomonė dėl žaliųjų zonų
daromos
įtakos
Fig. 3 Respondents'
views
on the impact of green zones
Analizuojant duomenis būtina paminėti, kad šiame klausime buvo galimi keli atsakymų variantai, beveik visi respondentai, dalyvavę apklausoje pasirinko kelis atsakymų variantus. 44,5 % Jonavos miesto gyventojų mano, kad žaliosios erdvės miestui suteikia gyvumo, o 33,6 % - kad jiems šios erdvės padeda atsipalaiduoti po sunkių darbo dienų, tačiau
buvo ir manančių, kad žaliosios erdvės mažina oro taršą. Kaip ir buvo galima tikėtis, dauguma apklaustųjų (63,3 %) į klausimą - „ar Jonavos mieste pakanka želdynų“ atsakė, kad jų
nuomone želdynų yra per mažai, o labiausiai jų trūksta Rimkų mikrorajone, tokią nuomonę
išreiškė 40 % apklaustųjų (4 pav.). Taip pat žaliųjų erdvių stygių jaučia ir kitų mikrorajonų:
Lietavos, bei Kosmonautų gyventojai. Šie rajonai yra tankiai apgyvendinti todėl juose gyvenantys gyventojai jaučia nemažą poreikį sumaniems sprendimams plėtojant žaliąsias erdvės.

4 pav. Jonavos miesto rajonai, kuriuose labiausiai trūksta
žaliųjų zonų
Fig. 4 Jonava town districts with the greatest lack of green areas
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Jonavos miesto gyventojai taip pat buvo prašomi išreikšti nuomonę, ar mieste pakanka parkų, pritaikytų miesto gyventojams (5 pav.).

5 pav. Jonavos miesto respondentų nuomonė apie parkų trūkumą mieste
Fig. 5 The opinion of Jonava town respondents about the lack of parks in the town
Apklausos metu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, ar miesto gyventojai suvokia želdynų svarbą mieste bei jų atliekamas funkcijas. 15,7 % respondentų mano, kad želdynai tik
mažina užterštumą, valo orą, t. y. atlieka urboekologines funkcijas, o 32,8 % mano, jog želdynai svarbūs gyventojų poreikių tenkinimui bei gamtinio karkaso palaikymui, t. y. atlieka
architektūrines socialines funkcijas, 39,7 % mano, kad želdynai atlieka tik ekologines funkcijas, o likusieji 10,8 % šiuo klausimu nuomonės neturėjo.
Apibendrinus, galima teigti, kad didžioji dauguma respondentų suvokia želdynų
reikšmę, tad šis sąmoningumas ženkliai gali prisidėti prie darnios plėtros siekio ir įgyvendinimo Jonavos mieste.
Respondentų taip pat buvo klausiama, kaip jiems atrodo, ar pakankamai skiriama
lėšų Jonavos miesto želdynų priežiūrai. 36,7 % apklaustų neturi nuomonės ar lėšų pakanka,
ar ne. 22 % respondentų mano, kad lėšų skiriama užtektinai, o 40,4 % mano, kad lėšų skiriama nepakankamai. Kalbant apie tai, iš kur būtų galima gauti daugiau lėšų želdynų tvarkymui, dauguma respondentų pasisakė, jog savivaldybė turėtų skirti daugiau lėšų iš savo biudžeto, taip pat reikėtų ir toliau naudotis ES struktūrinių fondų parama, kas buvo padaryta
parko, esančio prie Žeimių g., sutvarkymo atveju. Nemažai respondentų mano, jog lėšų galima pritraukti iš privačių asmenų (17,9 %) sudarant jiems patrauklesnes investicijų galimybes, taip pat panašus respondentų kiekis (17,1 %) mano, kad ne tik savivaldybės, bet ir valstybės biudžete turėtų būti numatytos lėšos miestų ekologizavimui, žaliųjų plotų didinimui,
jų kokybės gerinimui. Klausiant, kaip respondentai vertina jų gyvenamojoje teritorijoje esančių želdynų pakankamumą ir pasiekiamumą, vos 10 % teigė, kad žaliųjų erdvių jiems
visai pakanka, tuo tarpu net 63,6 % vieningai teigė, kad žaliųjų erdvių jiems pakanka tik iš
dalies. Visgi ketvirtadalis visų apklaustųjų supranta realią situaciją savo mieste ir galvoja,
kad tokių erdvių yra per mažai. Respondentų nuomone, apželdintų ir sutvarkytų žaliųjų plotų
labiausiai trūksta Rimkų mikrorajone, tokios nuomonės buvo 40,6 % apklaustųjų. Respondentų teigimu, būtent šioje teritorijoje situacija yra prasčiausia ir labai trūksta apželdinimo
įvairias želdiniais. Tačiau verta paminėti, kad Jonavos rajono savivaldybė nusprendė, kad
2020 metais bus pradėti naujo parko Rimkų mikrorajone projektavimo darbai, kurie iš esmės
jau yra suderinti su šio mikrorajono bendruomene. Džiugu, kad tokių projektų įgyvendinimu
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miestas vis didesnį dėmesį skiria žaliosioms poilsio zonoms. Remiantis Jonavos BP sprendiniais, taip pat vienas didžiausių tikslų yra dviračių takų sistemos apjungimas visame
mieste.
Paklausus jonaviečių, kaip dažnai jie naudojasi bemotorio transporto (dviračių) suteiktomis galimybėmis judėti mieste, kaip ir buvo galima tikėtis, beveik pusė (47,3 %) apklaustųjų šia sistema naudojasi labai dažnai, 36,4 % respondentų naudojasi, tačiau rečiau.
Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja, kad Jonava yra sportiškas miestas, tą iš
tiesų atspindi ir apklausa. Įgyvendinus bent didžiąją dalį Jonavos BP tikimasi, kad mieste
bus išvystytas žaliųjų jungčių su dviračių takais tinklas, kuris apungs tiek pramoninius rajonus, tiek Neries pakrantę, miegamuosius rajonus bei kitus plotus, tokiu būdu skatinant sveikesnį gyvenimo būdą bei aplinkos taršos mažinimą, iškeičiant kelionę automobiliu į kelionę
pėsčiomis ar dviračiu.
Analizuojant gyventojų poreikius apklausos metu stengtasi išsiaiškinti ne tik kiekybinius žaliųjų erdvių parametrus, bet ir kokybinį jų įrengimą. Į klausimą, kokios mažosios
architektūros trūksta užtikrinant kokybišką poilsį, vienu svarbiausių akcentų respondentai
nurodo takelius su suoliukais bei apšvietimą (6 pav.)

6 pav. Apklaustųjų nuomonė „Ką iš mažosios architektūros, Jūsų
nuomone, vertėtų įrengti žaliosiose zonose, procentais“
Fig 6. The opinion of the respondents in percentage on what small
architecture should be installed in green areas
Tačiau tik takelių bei suoliukų apklaustiesiems nepakaktų, jie taip pat norėtų, kad
būtų įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, supynės, o 18,5 % respondentų mano, jog kokybišką
poilsį užtikrintų vandens fontanas.
Fontanai ne tik suteikia aplinkai jaukumo, valo orą, bet ir apskritai suteikia gerų emocijų, o tuo pačiu ir geresnę žmonių savijautą. Tekantis vanduo žmogų ramina, todėl fontanų miestuose turėtų būti kuo daugiau. Šiuo metu Jonavos mieste įrengti du fontanai. Vienas
jų - prie Jonavos rajono savivaldybės (7 pav.), o kitas - Sąjūdžio aikštėje (8 pav.). Visgi vien
architektūrinių sprendimų miesto gyventojams kokybiškam poilsiui neužtenka. Jiems
svarbu, kokie augalai yra arba gali būti sodinami žaliosiose erdvėse. Naujai įrengtuose
žaliuosiuose plotuose didžioji dauguma respondentų (57,1 %) visgi teigė, kad gyvenant Lietuvoje jiems norėtųsi būtent šios šalies medžių rūšių, tokių kaip uosis, liepa, klevas, beržas
ar ąžuolas.
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7 pav. Fontanas prie Jonavos raj. savivaldybės (nuoroda į nuotrauką:
http://foto.terpe.lt/inkelti/20140610/i90_16%20santarv%C4%97s%20aik%C5%A1t%C4%97s
%20fontanas.JPG)
Fig. 7. Fountain near Jonava district municipality (source: http:// foto.terpe.lt/inkelti/20140610/i90_16%santarv%C4
%97%s%20aik%C5%A1t%
C4%97s%20fontanas.JPG)

8 pav. Fontanai Sąjūdžio aikštėje (nuoroda į
nuotrauką: http://www.jonus.lt/Theme/ Jonus/assets/img/fontanai.jpg)

Fig. 8. Fountain in Sąjūdis square(source:
http://www.jonus.lt/Theme/ Jonus.asests/img/fonatanai.jpg)

Tačiau respondentų, pasiteiravus apie invazinius medžius tokius kaip uosialapis klevas, baltažiedė robinija ir t.t., 15,9 % miesto gyventojų mano, kad būtų puikus sprendimas
didinti medžių įvairovę sodinant ir invazines rūšis. Iš krūmų rūšių respondentai (42,1 %)
labiausiai vertina lietuviškų rūšių krūmynus: beržas keružis, karklas, erškėtis ir kt. (9 pav.).
Tačiau čia taip pat, net 34,1 % respondentų, mielai rinktųsi ir invazines krūmų rūšis. Keletas
respondentų pakomentavo, kad jie žaliosiose erdvėse būtinai norėtų matyti jazminų, alyvų,
spygliuočių bei hortenzijų, tad galima teigi, kad želdynų ir želdinių įvairovė išties aktuali
miesto gyventojams ir jie yra pakankamai lankstūs ir palankiai vertinantys ne tik tradicines
rūšis, bet mielai rinktųsi ir invazines.

9 pav. Gyventojų nuomonės pasiskirstymas procentais dėl
krūmynų apželdinimo
Fig 9. Percentage of population opinion on shrub afforestation
Analizuojant vandens telkinių reikšmę Jonavos mieste reikia paminėti I tvenkinio,
esančio prie Joninių slėnio, sutvarkymo projektą, kurio metu buvo įrengtas naujas paplūdimys su persirengimo kabinomis, nauji suoliukai, dušo sistema bei gelbėtojo būdelė, užtikrinanti saugumą sezono metu. III tvenkinys tik iš dalies pritaikytas rekreacijai, įrengti keli
suoliukai bei nedidelis paplūdimys. II, IV bei V tvenkiniai nėra sutvarkyti ir pritaikyti miesto
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gyventojams. Taip pat vertinant Jonavos miesto žaliąsias erdves verta paminėti Neries pakrantės Panerių g. sutvarkymą, ši teritorija yra pilnai pritaikyta rekreacijai. Jose įrengtos paplūdimio tinklinio aikštelės, suoliukai, dviračių takai su apšvietimu, sutvarkyta pakrantė, teritorija papildyta naujais želdiniais tik ši Neries krantinės dalis, siūloma tęsti pradėtus darbus
ir plėsti rekreacines zonas.
Išvados
1. Žaliosios erdvės - labai svarbios gyvenimo kokybei. Jonavos mieste yra įrengti 4 parkai ir vienas skveras, kurių bendras plotas - daugiau kaip 94 ha. Žalieji plotai be
būtinų poilsinių zonų užtikrina ekologinį stabilumą, formuoja miesto įvaizdį, prisideda prie
sveikos gyvensenos propagavimo. Dėl šių priežasčių būtina gamtinių ir urbanistinių kompleksų darna. Į Jonavos BP sprendinius įtraukti 8 projektai, užtikrinantys darnios plėtros principus. Iš jų kol kas 3 nebuvo pradėti vykdyti dėl finansavimo trūkumo. Tuo tarpu parkų įrengimas paupių teritorijose įgyvendintas iš dalies, įrengti du parkai ir vienas skveras: Taurastos
parkas ir parkas prie Panerių g. bei Jonažolių skveras.
2. Tyrimo metu buvo apklausti 109 respondentai, kurie praktiškai vieningai
(90,8 %) teigė, kad funkcionalios želdynų sistemos kūrimas - svarbus žingsnis siekiant darnios miesto plėtros. 63,6 % apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, želdynų ir želdinių mieste yra nepakankamai. Didžiausias želdinių trūkumas - Rimkų (40,6 %) bei Kosmonautų (27,3%) mikrorajonuose. Apklausos metu nustatyta, kad 15,7 % respondentų mano,
jog želdynai mažina užterštumą, 32,8 % mano, kad želdynai svarbūs gyventojų poreikių tenkinimui bei gamtinio karkaso palaikymui, 39,7 % - želdynai atlieka tik ekologines funkcijas,
o likusieji - 10,8 % šiuo klausimu nuomonės neturėjo. Remiantis apklaustųjų nuomone nustatyta, kad respondentams labiausiai norisi, kad būtų įrengti takeliai su suoliukais bei apšvietimu (39,1 %), vaikų žaidimų aikštelės (24,9 %), supynės bei fontanas.
3.
Išanalizavus Jonavos želdynų ir želdinių inventorizacijos duomenis apie medžių apželdinimą miesto teritorijoje nustatyta, kad mieste labiausiai paplitusi rūšis – mažalapė liepa (15,7 %). Vieną didesnių dalių užima klevų rūšys – 13,7 %. Karpotieji beržai sudaro 6,4 % želdinių, o pušys – 4,1 %. Didžioji dalis (57,1 %) respondentų pateikė nuomonę,
kad jie labiausiai norėtų matyti lietuviškos rūšies medžius. Paklausus dėl krūmynų apželdinimo, 34,1 % apklaustųjų yra nieko prieš miestą apželdinti invazinėmis rūšimis.
4. Nustatyta, kad Jonavos mieste vandens telkiniai vidutiniškai integruoti į
miesto planinę struktūrą. I tvenkinyje bei Neries pakrantėje prie Panerių gatvės vandens telkiniai pritaikyti gyventojų poreikiams, atlieka estetines ir rekreacines funkcijas. II, IV bei V
tvenkiniai nepritaikyti miesto gyventojų poreikiams. III tvenkinys pritaikytas iš dalies.
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Jolanta Valčiukienė, Laurynas Stonkus
Evaluation of the green space system in Jonava town
Summary
As one of the most important goals of sustainable development, the paper analyzes
the current state and development of urban green space systems as a counterbalance to constantly evolving urban development, often becoming chaotic and potentially having negative
impacts and irreversible consequences for the environment and man. The town of Jonava is
located near the center of Lithuania, strategically well-located in terms of industry, geographical location and economic viability. Although Jonava is only the 9th largest, the largest cities
in Lithuania are pursuing issues of spatial planning and management. The nearby city of
Kaunas, which is constantly developing and expanding, provides an opportunity to align with
it and improve the functionality of the city and expand the green spaces. For these reasons,
there was a need to analyze Jonava town green space system and evaluate its perspectives.
According to the survey, 90.9% of the respondents believe that the creation of a uniform,
functional greenery system in Jonava town is an important step towards the sustainable development of the city. One of the main goals for Jonava town should be the development of
quantitatively and qualitatively fulfilled green space system, which is of great importance to
the ecological, social and economic environment of the city. In the survey, as many as 39.5%
of those surveyed believe that greenery and greenery perform ecological significance functions. Upon accession to the European Union, our country had to take into account the recommendations that specify how to regulate urban development, landscape protection, but so
far there are no reasonable norms regulating the quality of life in the city, the amount of
greenery and its level of installation. All this causes various economic, social and environmental problems that prevent the formation of a functional green space system.
Keywords: general plan, green areas, recreation, park, green area, spatial urban
structure
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PAPRASTOSIOS EGLĖS MEDŽIŲ LAJŲ FORMAVIMO ĮTAKA SĖKLINIŲ PLANTACIJŲ
DERĖJIMUI
Vidmantas Verbyla
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Siekdami paskatinti paprastosios eglės sėklinių plantacijų ankstyvesnį ir gausesnį derėjimą,
tyrėme derančių medžių skaičiaus bei makro- ir mikrostrobilų kiekio pakitimus lajų formavimo įtakoje. Tyrimai atlikti 11 sėklinių plantacijų, esančių įvairiose Lietuvos vietose. Skirtingos sėklinės
plantacijos 2019 metais gana ryškiai skyrėsi derlingumu ir svyravo nuo 0,07 iki 2,2 balo. Nustatyta,
kad medžių lajų formavimas paankstina reprodukcinę fazę, nes derančių medžių skaičius vidutiniškai
padidėja 11 %. Medžių lajų formavimas skatina ir gausesnį sporifikavimą. Mikrostrobilų sporifikavimo balas padidėja vidutiniškai 14 %, makrostrobilų – 11 %. Įvertinus visus plantacijos medžius,
mikrostrobilų vidutiniškai pagausėja tik 0,4 %, makrostrobilų kiekis vidutiniškai padidėja 32%. Nustatyti patikimą sporifikavimo intensyvumo priklausomybę nuo sėklinės plantacijos amžiaus, medžio
aukščio sužeminimo ar plantacijos kilmės rajono nepavyko.
Raktiniai žodžiai: paprastoji eglė, sėklinė plantacija, derėjimas, sporifikavimas, strobilai

Įvadas
Lietuvoje turime beveik 900 ha įvairių rūšių sėklinių miško medžių plantacijų. Praktika parodė, kad ne visos sėklinės miško medžių plantacijos pradeda anksti derėti ir reguliariai duoda gausų sėklų derlių. Ypač tas pasakytina apie paprastosios eglės sėklines plantacijas. Pasitaikė atvejų, kai paprastosios eglės sėklinė plantacija visiškai nederėjo, net sulaukusi
18 metų amžiaus. Sukuriant sėklinę miško medžių plantaciją investuojamos nemažos lėšos,
todėl reprodukcinės fazės paankstinimas ir derliaus padidinimas leistų greičiau susigrąžinti
investuotas lėšas. Nors medžių lytinės brandos ir perėjimo į reprodukcinę fazę teorijoje yra
dar daug neišaiškintų klausimų, praktika jau žino keletą gana patikimų būdų medžių reprodukcinei fazei paankstinti ir generatyvinių organų formavimosi intensyvumui padidinti. Jau
daug metų žydėjimo paankstinimui ir derliaus padidinimui įvairius būdus naudoja sodininkai. Tuo tarpu tyrimų miško medžių žydėjimui paankstinti ir generatyvinių organų formavimuisi pagausinti kol kas nėra daug. Kai kurias miško medžių derliaus stimuliavimo priemones jau bandyta taikyti daugiau nei prieš 30 metų, tačiau išsikristalizavusių išvadų iki šiol
nėra, nes skirtingų autorių gauti rezultatai gana prieštaringi. Todėl tyrimų tikslas buvo ištirti
medžių lajų formavimo poveikį paprastosios eglės sėklinių plantacijų derėjimui. Uždaviniai
tikslui pasiekti – paprastosios eglės sėklinėse plantacijose įvertinti atskirų formuotomis ir
neformuotomis lajomis medžių makro- ir mikrostrobilų kiekius.
Tyrimo objektai ir metodai
Svarbiausias medžių lajų formavimo tikslas miško sėklinėse plantacijose yra
medžių aukščio sužeminimas siekiant palengvinti derliaus surinkimą. Senesnėje literatūroje
randame duomenų, kad lajų formavimas gali būti taikomas ir siekiant padidinti sėklinių
plantacijų derlingumą. (Ronis, 1978, Breusova, 1969, Prokazin, 1973). Paprastosios eglės
makrostrobilai koncentruojasi medžio viršutinėje dalyje, todėl gali pasirodyti, kad pažeminus medžio aukštį, (nupjovus viršutinę dalį), prarasime derlių. Tačiau ankstesni eglių lajų
formavimo tyrimai parodė, kad pašalinus viršūnę, net ir jaunos eglaitės formavo 3-4 viršūnes
ir jos gana gausiai derėjo. Ar tai paskatina ankstyvesnį derėjimą ir derlingumą, kol kas nėra
sukaupta patikimų duomenų.
KONFERENCIJOS „GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2020“ MEDŽIAGA
MATERIALS OF THE CONFERENCE ‚RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT – 2020‘

26

Medžių lajų formavimo poveikis derliaus stimuliavimui tirtas 9 VĮ Valstybinių
miškų urėdijos paprastosios eglės sėklinėse plantacijose, iš kurių vienoje – atskirai vertintos
3 sėklinės plantacijos sekcijos. Plantacijos įveistos skiepytais 2S2 (2 metų poskiepis po
paskiepinimo, paauginus 2 metus) sodinukais. Įskiepiai atrinkti bandomuosiuose želdiniuose
pagal genotipinius požymius nuo aukščiausią selekcinį indeksą turinčių individų. Plantacijos
skirtos “išbantyta” selekcinės kategorijos sėkloms išauginti.
Sėklinės plantacijos derėjimo įvertinimui buvo nuspręsta paprastosios eglės
sporifikavimo fazėje vertinti ne tik makrostrobilų, bet ir mikrostrobilų gausumą, kadangi ir
nuo mikrostrobilų kiekio priklauso apsivaisinimas, sėklų išeiga ir kokybė. Yra žinoma, kad
papildomas apdulkinimas didina sėklų derlių ir gerina sėklų kokybę, todėl svarbu vertinti ir
mikrostrobilų kiekių kitimą formuojant medžių lajas. Tiek makro-, tiek mikrostrobilų
gausumas vertintas 5 balų sistemoje, kuomet labai gausus jų kiekis vertintas 5 balais, gausus
– 4, vidutinis – 3, menkas – 2 ir kuomet yra tik pavieniai strobilai 1 balu. Taip pat fiksuoti
klonai ir visiškai neturintys strobilų, nes skirtingų genotipų derėjimo gausumas nevienodas
ir yra paveldimas. Egzistuoja lytinė asimetrija, t.y. kai vienanamiai genotipai produkuoja
skirtingus vyriškų ir moteriškų gametų kiekius – vieni turi daug vyriškų, kiti daug moteriškų
(Ramanauskas, Danusevičius, 1979 Danusevičius, 2000, Gabrilavičius, Danusevičius, 2003,
Verbyla, 2018). Pasitaiko genotipų labai menkai ar visiškai neformuojančių generatyvinių
organų. Bet yra ir tokių, kurie gausiai formuoja ir moteriškus, ir vyriškus generatyvinius
organus.
Paprastosios eglės derėjimas įvertintas 2019 metų gegužės 2-23 dienomis. Įvertintas
mikro- ir makrostrobilų kiekis balais. Derėjimas vertintas ne visų medžių, t.y. nevertintas
derėjimas, jei vizualiai matėsi, kad medis išaugęs iš poskiepio (neskiepytas) ir jei medelis
atsodintas vietoj žuvusio ir yra žymiai mažesnis.
Medžių lajų formavimo derėjimo stimuliavimui tyrimams buvo parinktos įvairaus
amžiaus II kartos, augančios skirtinguose kilmių rajonuose paprastosios eglės sėklinės plantacijos (1, 2 lentelės). Tyrimams parinktų plantacijų amžius svyruoja nuo 9 iki 19 metų.
1 lentelė. Paprastosios eglės sėklinės plantacijos, kuriose tirti derėjimo stimuliavimo medžių lajų formavimu tyrimai
Table 1. Seed orchards of Norway spruce used in seed mast stimulation by tree crown formation
Eil.

Objekto
kodas

Nr.

27

Regioninis
padalinys
Regional
branch of
SFE

Girininkija

Sklypas

Plotas,
ha
Area
ha

Įveisimo
metai
Year of
establishment

39d.,40,4
1,68

8,24

2003

43

17

8,8

2004

452

7d.

7,33

2002

Kvartalas

Forest district

Block

Compartment

No.

Object identifier

1

27ESP029

Alytaus

Dzirmiškių

746

2

43ESP035

Joniškio

Skaistgirio

3

23ESP033

Jurbarko

Kalvelių

1 lentelės tęsinys/ Table 1 continued
4

08ESP031

Kaišiadorių

5

52ESP043

Kazlų Rūdos

Braziūkų

28

26

3,15

2010

6

14ESP040

Panevėžio

Naujamiesčio

45

25d.,
26d.

9

2007

7

39ESP028

Telšių

Telšių

68

9

4,2

1998

8

19ESP041

Trakų

Rūdiškių

33

6

6,89

2008

9

47ESP027

Zarasų

Smalvų

38

3

6,95

2004

Būdos

216

16, 17

5,3

2002

2 lentelė. Tirtų paprastosios eglės sėklinių plantacijų duomenys
Table 2. Data of assessed Norway spruce seed orchards
Eil.Nr.
No.

1
2
3
4
5

Sėklinė plantacija
Seed
orchard

Kodas
Object
identifier

Alytaus 1
sekcija
Alytaus 2
sekcija
Alytaus 3
sekcija

27ESP029

Joniškio

43ESP035

27ESP029
27ESP029

23ESP033
Jurbarko

Kilmės rajonas
Provenance
region

Genėjimo
aukštis, m
Pruning
height, m

Amžius,
m.
Age years

Prieš kiek
metų genėta
Years
after pruning

1

2,0 - 2,5

18

4-5

1

2,0 - 2,5

18

4-5

1

2,0 - 2,5

18

4-5

2

2,0 - 2,5

14

3-4

16

5 mėnesius

1

2,5 - 3,0

6

Kaišiadorių

08ESP031

1

2,5 - 3,0

16

3-5

7

Kazlų Rūdos

52ESP043

1

1,0 - 1,5

8

2

8

Panevėžio

14ESP040

2

1,5 - 2,0

10

3

9

Telšių

19ESP041

2

negenėta

19

negenėta

10

Trakų

19ESP041

1

1,5 - 2,0

9

3

11

Zarasų

47ESP027

2

2,0 - 2,5

14

5-7

Medžių lajų formavimo įtaka paprastosios eglės sėklinių plantacijų derėjimui
Dėl medžių lajų formavimo miško sėklinėse plantacijose vyrauja dvi prieštaringos
nuomonės. Vieni autoriai tvirtina, kad medžių lajų formavimas padidina sėklinių plantacijų
derlingumą ir pagerina sėklų kokybę, nes arčiau dirvos paviršiaus būna aukštesnė oro temperatūra, čia paprastai būna didesnė anglies dvideginio koncentracija, o tai skatina generatyvinių organų formavimąsi. Be to, medžių lajų genėjimas sulėtina augimą, kas skatina žydėjimą. Dėl šių priežasčių žemesni medžiai dera intensyviau. Tuo tarpu kiti autoriai teigia, kad,
atvirkščiai, formuojamų medžių lajų derlingumas sumažėja. Tai įvyksta dėl to, kad
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formuojant lajas dalis šakų su generatyviniais organais yra pašalinamos, ypač tokių medžių
rūšių, kurių derlius formuojasi viršutinėje lajos dalyje, pvz. paprastosios eglės. Dėl šios priežasties dalis šalių yra atsisakę paprastosios eglės sėklinių plantacijų medžių lajų formavimo.
Viena iš mūsų versijų yra ta, kad pirmais – trečiais metais po medžių aukščio sužeminimo
derlius sumažėja, nes pašalinama didelė dalis generatyvinių organų, tačiau vėliau tai stimuliuoja žydėjimą ir padidina derlių. Be to, sužeminus medžio aukštį, labai palengvinamas ir
paspartinamas derliaus surinkimas, nes apie 1/3 derliaus galima surinkti nenaudojant jokių
pakėlimo įrenginių, darbai atpinga 2-3 kartus, žymiai palengvėja medžių priežiūros darbai –
aukštų medžių neįmanoma tinkamai nupurkšti, nes pesticidų tirpalas nepasiekia jų viršūnių.
Iš viso vertintose sėklinėse plantacijose mikro- ir makrostrobilų kiekiai buvo įvertinti 8512 medžių, iš jų 4384 - medžiams su neformuotomis lajomis ir 4128 medžių su formuotomis lajomis. Iš 3 lentelės duomenų matome, kad iš visų vertintų medžių formuotomis
lajomis medžiai sudarė apie pusę – 48,8 %, nors kai kuriose sėklinėse plantacijose šis santykis žymiai skiriasi - Telšių sėklinėje plantacijoje tiesiog nebuvo medžių formuotomis lajomis, Jurbarko plantacijoje medžių formuotomis lajomis tebuvo 12,9 %, o Kazlų Rūdos ir
Trakų sėklinėje plantacijoje, atvirkščiai, neformuotomis lajomis medžiai sudaro atitinkamai
95,5 % ir 89,4 %.
3 lentelė. Vertintų formuotomis ir neformuotomis lajomis medžių pasiskirstymas paprastosios eglės sėklinėse plantacijose
Table 3. The number of assessed trees in Norway spruce seed orchards with and without
crown formation
Medžių skaičius, vnt.
Number of trees
Vertinti,
%
Negenėti
Assessed
Not pruned
%
96,2
178
94,0
255
99,0
151
87,6
229

Sėklinė
plantacija
Seed
orchard

Visi
Total

Vertinti
Assessed

1
2
3
4

Alytaus 1 sek.
Alytaus 2 sek.
Alytaus 3 sek.
Joniškio

365
501
388
1335

351
471
384
1169

5
6
7
8
9
10

Jurbarko
Kaišiadorių
Kazlų Rūdos
Panevėžio
Telšių
Trakų

1200
903
544
1290
617
1225

1080
824
498
1085
537
1061

90,0
91,3
91,5
84,1
87,0
87,1

941
520
22
864
537
129

139
304
476
221
0
932

11

Zarasų
Iš viso:

1233
9601

1052
8512

85,3
88,7

558
4384

494
4128

Eil.
Nr.
No.

Genėti
Pruned
173
216
233
940

Genėti,
%
Pruned,
%
49,3
45,9
60,7
80,4
12,9
36,9
95,5
20,4
0
87,8
47,0
48,8

Vertintose sėklinėse plantacijose medžių lajų formavimas buvo atliktas ne sistemiškai
(pavyzdžiui, eilėmis ar kas antras medis eilėje ir kt.), o tuomet, kai buvo pirmasis gausesnis
derlius nupjaunant viršūnes gausiau derantiems medžiams (Alytaus visose sekcijose, Kaišiadorių, Panevėžio ir Zarasų sėklinės plantacijos) arba žeminant lajas beveik visiems medžiams (Kazlų Rūdos, Trakų, Joniškio sėklinės plantacijos), neliečiant tik atsodintų žymiai
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mažesnių medžių. Išimtis - Jurbarko sėklinė plantacija, kurioje bandymo tikslais sistemiškai
buvo nugenėtos keturios (9, 11, 15 ir 17) medžių eilės. Kadangi tarp skirtingų genotipų egzistuoja lytinė asimetrija, paanalizavome medžių skaičiaus skirtumus tarp formuotomis ir
neformuotomis lajomis tik derančių genotipų.
Analizuojant tik derančių medžių skaičių formuotomis ir neformuotomis lajomis iš
apskaitos buvo išjungtos Telšių ir Jurbarko sėklinės plantacijos, kadangi Telšių sėklinėje
plantacijoje medžių formuotomis lajomis nebuvo, o Jurbarko plantacijoje lajos formuotos tik
5 mėnesiai iki derėjimo vertinimo, todėl jokios įtakos derėjimui negalėjo turėti. Formuotomis
ir neformuotomis lajomis derančių medžių skaičiai pateikti 4 lentelėje. Duomenų analizė
rodo, kad visose plantacijose derančių medžių skaičius formuotomis lajomis buvo didesnis
nei neformuotomis. Iš gautų duomenų galime daryti išvadą, kad paprastosios eglės medžių
lajų formavimas paankstina reprodukcinę fazę, medžiai anksčiau (jaunesniame amžiuje) pradeda derėti 0,6 – 27,3 %, vidutiniškai 11,3 %. Gana didelius skirtumus tarp atskirų plantacijų
galima paaiškinti nevienodu atskirų plantacijų derėjimo gausumu 2019 metais ir skirtingų
klonų sudėtimi.
4 lentelė. Derančių medžių skaičiaus formuotomis ir neformuotomis lajomis pasiskirstymas paprastosios eglės sėklinėse plantacijose
Table 4. The number of masting trees in Norway spruce seed orchards
Eil.
Nr.
No

1

Sėklinė
plantacija
Seed
orchard

Alytaus 1
sekc.
2
Alytaus 2
sekc.
3
Alytaus 3
sekc.
4
Joniškio
5
Kaišiadorių
6
Kazlų Rūdos
7
Panevėžio
8
Trakų
9
Zarasų
Iš viso:
Total:

Medžių skaičius, vnt.
Number of trees
NegeGeDerantys
nėti
nėti
negenėti
Not
PruMasting
pruned
ned
not pruned
178
173
107

Derantys genėti
Masting
pruned
117

Derantys negenėti, %
Masting
not pruned, %

Derantys genėti, %
Masting
pruned,
%

Skirtumas,
%
Difference,
%

60,1

67,6

7,5

255

216

117

158

45,9

73,1

27,3

151

233

92

180

60,9

77,3

16,3

229
520

940
304

27
382

203
231

11,8
73,5

21,6
76,0

9,8
2,5

22

476

4

185

18,2

38,9

20,7

864
129
558
2906

221
932
494
4011

261
4
380
1374

68
72
399
1613

30,2
3,1
68,1
41,3

30,8
7,7
80,8
52,6

0,6
4,6
12,7
11,3

2019 metai paprastosios eglės medynuose laikomi sėkliniais metais, nes vidutinis
derėjimo balas yra aukštesnis už 0,60. Sėklinėse plantacijose derėjimas paprastai būna geresnis. Sėklinėse plantacijose maksimalus eglės derėjimas per pastaruosius 20 metų buvo
įvertintas 3,2 balo, o mažiausias – 0,2. Tais metais, kai vizualiai būdavo nustatomas didžiausias eglės sporifikavimas, sėklinėse plantacijose būdavo surinktas ir didžiausias sėklų derlius. (Aplinkos veiksnių įtaka..., 2009). Vertintos eglės sėklinės plantacijos 2019 metais
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pagal vidutinį makrostrobilų gausumą pasiskirstė taip: Zarasų – 2,1895 balo, Alytaus 3 sekcija – 1,899 balo, Kaišiadorių – 1,8525 balo, Alytaus 2 sekcija – 1,519 balo, Jurbarko –
1,4305 balo, Alytaus 1 sekcija – 1,4285 balo, Telšių – 1,318 balo, Panevėžio – 0,7745 balo,
Kazlų Rūdos – 0,405 balo, Joniškio – 0,327 balo ir Trakų – 0,0725 balo. Vertintų (11 plantacijų) paprastosios eglės sėklinių plantacijų derėjimo duomenys rodo, kad vidutinis derėjimo balas 2019 metais 1,13 balo, todėl sėklinėse plantacijose 2019 metus galime laikyti tik
vidutinio derliaus metais. Atskirose plantacijose ne derliaus metais laikytinos Trakų ir Joniškio sėklinės plantacijos, vidutinis sporifikavimo (makrostrobilų) balas tebuvo 0,1 ir 0,3 balo.
Tuo tarpu gero derliaus metais galime laikyti Zarasų, Alytaus 2 ir 3 sekcijas ir Kaišiadorių
plantacijas, kuriose derėjimas viršija 1,5 balo. Kiek mažesnis 2019 metais vidutinis derėjimo
balas nustatytas Jurbarko paprastosios eglės sėklinėje plantacijoje - 1,43 balo, Alytaus 1 sekcijoje – 1,43 balo, Telšių – 1,32 balo, Panevėžio – 0,77 balo bei Kazlų Rūdos sėklinėse plantacijose – 0,41 balo.
Medžių formuotomis ir neformuotomis lajomis sporifikavimo intensyvumo duomenys pateikti 5 lentelėje. Visose sėklinėse plantacijose medžių formuotomis lajomis sporifikavimo tiek mikro-, tiek makrostrobilų balas buvo didesnis nei neformuotomis lajomis. Tačiau skirtingose sėklinėse plantacijose jis gana stipriai svyravo: skirtumas tarp neformuotomis ir formuotomis lajomis buvo mikrostrobilų varijavo nuo 1,5 % iki 88,5 %, vidutiniškai
0,4 %, makrostrobilų nuo 0,3 iki 245,1 %, vidutiniškai 31,9 %. Tokie dideli skirtumai tarp
skirtingų sėklinių plantacijų, matyti, buvo gauti dėl to, kad į apskaitą buvo įtraukti visi ir
derantys, ir nederantys medžiai. Todėl atskirai sporifikavimo intensyvumo analizę atlikome
taip pat tik derančių medžių (eliminavus 2019 metais nederančius genotipus). Sporifikavimo
duomenys tik derančių medžių pateikti 6 lentelėje.
2,5

Balas Score

2
1,5
1
0,5
0

Sėklinės plantacijos Seed orchards

Pav. 1. Skirtingų sėklinių plantacijų sporifikavimas 2019 metais
Fig. 1. Score of assessed Norway spruce seed orchards in 2019
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5 lentelė. Paprastosios eglės sėklinių plantacijų sporifikavimo intensyvumas visų medžių
neformuotomis ir formuotomis lajomis.
Table 5. Sporification intensity of trees with and without crown formation in Norway
spruce seed orchards
Eil.
Nr.
No.

1
2
3

Sėklinė
plantacija
Seed
orchard
Alytaus 1
sekcija
Alytaus 2
sekcija
Alytaus 3
sekcija

Mikrostrobilai/ Microstrobili
NegeSkirtumas,
nėtų me- Genėtų
%
džių
medžių
Difference,
Not pru- Pruned
%
ned

Makrostrobilai/ Macrostrobili
NegeSkirtunėtų meGenėtų
mas, %
džių
medžių
Difference,
Not
Pruned
%
pruned

3,489

4,283

22,8

1,331

1,526

14,6

2,953

3,722

26,0

0,996

2,042

105,0

3,000

3,747

24,9

1,729

2,069

19,7

4

Joniškio

0,952

1,621

70,3

0,197

0,457

132,1

5

Kaišiadorių

3,062

3,107

1,5

1,855

0,3

6

Kazlų Rūdos

1,955

2,017

3,2

1,850
0,182

0,628

245,1

7

Panevėžio

1,167

1,991

70,6

0,773

0,776

0,4

8

Trakų

1,203

2,267

88,5

0,039

0,106

172,3

9

Zarasų

2,778

18,0

1,921

2,458

27,9

Iš viso/ Total

2,284

3,277
2,292

0,4

1,002

1,322

31,9

6 lentelė. Paprastosios eglės sėklinių plantacijų sporifikavimo intensyvumas tik derančių
medžių neformuotomis ir formuotomis lajomis
Table 6. Sporification intensity of masting trees in Norway spruce seed orchards
Eil.
Nr.
No.
1
2
3

Sėklinė
plantacija
Seed orchard
Alytaus 1
sekcija
Alytaus 2
sekcija
Alytaus 3
sekcija

Mikrostrobilai/ Microstrobili
Negenėtų
Genėtų
Skirtumedžių
medžių
mas, %
Not pruned
Pruned
Difference,
trees
trees
%

Makrostrobilai /Macrostrobili
Negenėtų Genėtų
Skirtumedžių
medžių mas, %
Not pruned Pruned
Diffetrees
trees
rence, %

3,813

4,453

16,8

2,215

2,256

1,9

3,778

3,889

2,9

2,171

2,774

27,8

3,783

4,083

7,9

2,707

2,722

0,6

4

Joniškio

3,222

3,282

1,9

1,667

2,094

25,6

5

Kaišiadorių

3,560

3,564

0,1

2,518

2,520

0,1

6

Kazlų Rūdos

3,250

3,270

0,6

1,000

1,562

56,2

7

Panevėžio

2,123

2,133

0,5

2,069

2,138

3,3

8

Trakų

2,500

3,139

25,6

1,250

1,375

10,0

9

Zarasų

1,387
3,046

3,449
3,474

148,7
14,1

2,795
2,044

3,013
2,273

7,8
11,2

Iš viso/Total:
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Derančių medžių formuotomis lajomis sporifikavimo intensyvumas visose sėklinėse
plantacijose taip pat viršijo medžių su neformuotomis lajomis sporifikavimą. Mikrostrobilų
balas skirtingose sėklinėse plantacijose varijavo 0,1-148,7 %, vidutiniškai 14,1 %, makrostrobilų - 0,1-56,2 %, vidutiniškai 11,2 %. Nustatyti patikimą sporifikavimo intensyvumo
priklausomybę nuo sėklinės plantacijos amžiaus, medžio aukščio sužeminimo ar plantacijos
kilmės rajono nepavyko.
Išvados
1. 2019 metais skirtingos sėklinės plantacijos gana ryškiai skyrėsi derėjimu (nuo
0,07 iki 2,2 vidutinio balo), tačiau ryšys tarp plantacijos derėjimo ir genotipų sporifikavimo formuotomis ar neformuotomis lajomis nenustatytas.

2. Dėl paprastosios eglės medžių lajų formavimo sėklinėse plantacijose derančių medžių skaičius padidėja vidutiniškai 11 %, o tai reiškia, kad paskatina ir ankstyvesnį derėjimą.
3. Paprastosios eglės medžių lajų formavimas skatina gausesnį sporifikavimą.
Mikrostrobilų sporifikavimo balas, įvertinus tik derančius medžius, padidėja vidutiniškai 14 %, makrostrobilų – 11 %. Įvertinus visus plantacijos medžius, mikrostrobilų vidutiniškai pagausėja tik 0,4 balo, nors skirtingose plantacijose jis labai stipriai
varijuoja nuo 1,5 iki 88 %. Makrostrobilų kiekis vidutiniškai padidėja 32%, o skirtingose plantacijose varijuoja nuo 0,4 iki 245 %
Literatūra
1. Aplinkos veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios
eglės (Picea abies (l.) Karst.) reprodukcinėms savybėms. 2009. LMI Mokslinė ataskaita.
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7. Проказин Е.П. 1973. Урожайность лесных деревьев. Эколого-биологические
предпосылки и возможность регулирования. В кн.: Половая репродукция хвойных.
Новосибирск „Наука", с.31-42
8. Ронис Э.Я. 1978. Стимулирование цветения в лесосеменных плантациях. В
кн.: Отбор лесных древесных.Изд. "Зинатне", с.148-174
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Vidmantas Verbyla
The impact of crown formation on the yield of Norway spruce seed orchards
Summary
In order to promote early and more abundant harvests of spruce seed orchards, we
investigated changes in the number of masting trees and macro- and microstrobili numbers
under the influence of crown formation. The research was carried out in 11 seed orchards
located in different places of Lithuania. The assessed seed orchards in 2019 differed significantly in masting, the score of which ranged from 0.07 to 2.2. Tree crown formation has been
shown to advance the reproductive phase as the average number of masting trees increases
by 11%. Tree crown formation also promotes more abundant sporification. The average
sporification score increased by 14% for microstrobili and by 11% for macrostrobili. Taking
into account all trees of the seed orchard, the average increase in microstrobili is only 0.4%,
while the increase in macrostrobili is 32%. No significant relationship between sporification
intensity and seed orchard age, tree height reduction, or origin of seed orchard provenance
region was found.
Keywords: Norway spruce, seed orchard, masting, sporification, strobili
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GPNS PALYDOVŲ SKAIČIAUS ĮTAKA GEODEZINIŲ MATAVIMŲ TIKSLUMUI
Rima Piličiauskaitė1, Daiva Gudritienė1,2, Edita Abalikštienė1
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, VDU Žemės ūkio akademija
Tobulėjant globalios palydovinės navigacijos sistemoms vis dažniau geodeziniuose matavimuose yra naudojami GPNS imtuvai, susieti su į Žemės orbitą įvestais dirbtiniais palydovais. Šių
matavimų tikslas yra identifikuoti sklypų ir pasirinktų taškų koordinates, tačiau naudojant RTK metodą paklaidos išlieka gana aukštos dėl įvairių aplinkos veiksnių.Tyrimo tikslas – nustatyti atliktų
matavimų tikslumo ir jį veikiančių sąlygų ryšį. Tyrimo objektas – KMAIK teritorijoje laisvai pasirinkti taškai. Tyrimo uždaviniai - išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką žemės matavimų tikslumui,
apskaičiuoti koreliacijos koeficientą tarp horizontalių, vertikalių bei bendrų paklaidų ir palydovų skaičiaus. Matavimai atlikti 8 sesijomis koordinuojant 15 taškų skirtingu paros metu dėl palydovų skaičiaus skirtumo. Tyrimui buvo naudotas TOPCON HiPer II imtuvas, nustatomas vertikalus, horizontalus ir bendras tikslumas, įvairaus nuotolio nuo aukštų objektų taškuose. Rezultatams nustatyti atlikta
15 taškų duomenų koreliacijos analizė lyginant horizontalią, vertikalią ir bendrają paklaidas su palydovu skaičiumi. Tyrimas buvo vykdomas 2019-12-10, 2019-12-11 bei 2019-12-12 dienomis. Esant
didžiausiam dešimties palydovų skaičiui paklaidos vidurkis yra 0,0137 m, o mažiausio keturių palydovų skaičiaus bendroji paklaida yra 0,302 m. Atlikus analizę tarp tikslumo ir palydovų skaičiaus
nustatyta, jog tyrimo objektai turi didelį ryšį tarpusavyje bei koreliacijos koeficientai yra vidutiniai
bei stiprūs.
Raktiniai žodžiai: globalios palydovinės navigacijos sistemos, Topcon HiPer II GPNS imtuvas

Įvadas
Vykstant technologijų modernėjimui ir tobulėjimui atliekamų darbų tikslumas ir kokybė didėja. Kaip bebūtų, atliekant taškų koordinavimą paklaidos išlieka gana didelės, o jų
tikslumą lemia įvairūs aplinkos veiksniai. Panašius tyrimus atlieka daug autorių įvairiose
mokslinėse institucijose, kuriose yra naudojami GPS imtuvai, tiriamas geodezinių prietaisų
tikslumas ir t.t. Panašų tyrimą atliko Vincas Zakarauskas, išmatavęs Kauno kolegijos
Kraštotvarkos fakulteto mokomąjį poligoną RTK metodu. Nustatyta, jog RTK metodas yra
patikimas ir gautieji rezultatai yra tikslūs, nes atlikus skaičiavimus, gautoji santykinė paklaida matuojant GPS prietaisu yra – 3,3%. Matavimus siejo panašus 7 – 8 palydovų skaičius
PDOP koeficientui svyruojant nuo 2,8 iki 3,2. Dėl rezultatų tikslumo ir metodo patikimumo
analizės sesijų matavimai yra atliekami tolygiai laiko atžvilgiu, o prietaisas stabiliai pritvirtinamas prie trikojo. Autorius teigia, kad norint išgauti didesnį tikslumą nei 57 mm padėties
nustatymo paklaida, yra rekomenduojama pasirinkti kitą metodą (Zakarauskas, 2010).
Naudojant ir kitas kombinuotas palydovines sistemas, kaip NAVSTAR ir GLONASS, iškyla ta pati matavimų tikslumo problema, kuri yra itin ryški užstatytose teritorijose.
Kadangi GPS tikslumas priklauso nuo tokių faktorių, kaip palydovų išsidėstymas, padėtis
bei imtuvų paklaidų, todėl tai tyrinėjo Nerijus Norkus Kauno apskrityje, Prienų rajone prie
kelio Kaunas-Prienai. Atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, jog atviroje teritorijoje esančiuose taškuose paklaida yra apytiksliai du kartus mažesnė nei užstatytoje. Kartu vertinant
matavimų tikslumo priklausomybę palydovų skaičiui ir jų išsidėstymui (PDOP) pastebėta,
jog kuo didesnė PDOP reikšmė, tuo tikslumas – mažesnis. (Norkus, 2018).
Kasmet keičiantis prietaisų tendencijoms yra kuriami vis tobulesni įrenginiai, tačiau
tarp matininkų yra naudojami įvairių gamintojų prietaisai, kurių kokybė taip pat skiriasi. Tiriant trijų GPS imtuvų Trimble R6, Topcon Hiper Pro, Leica GPS 1200 matavimų rezultatus
RTK metodu pastebėta, jog tikslumas yra panašus (Venckienė ir kt., 2009). Analogiški
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tyrimai atliekami ir užsienio šalyse. Šiuo atveju Amerikoje, Oregono valstijoje, ištirtių šešių
GPS imtuvų rezultatų analizė parodė, jog prietaisų tikslumas ir patikimumas skiriasi. Visuose
prietaisuose iškyla savi privalumai ir trūkumai esant skirtingoms atvirų ir užstatytų vietovių
sąlygoms, tad matoma, jog imtuvų kokybė skiriasi (Michael G. Wing ir kt., 2005).
Jonosferos įtaka yra laikoma vienu didžiausiu faktorių, lemiančių GPS matavimų
tikslumą. Dėl jonosferos būklės kintamumo erdvėje skirtingu laiku GPS imtuvų išgaunami
rezultatai priklauso nuo palydovų signalų sklidimo. Palydovų pakilimo kampas ir elektronų
tankis signalo sklidimo erdvėje lemia signalo vėlavimą ir matavimų rezultatų tikslumą (Skeivalas, 2007).
Atliktų tyrimų gausa rodo, kad GPNS matavimo paklaidos, jų priklausomybės nuo
tam tikrų faktorių išlieka labai aktualios.
Tyrimo metodika
Tyrimo atlikimo metu matavimo prietaisu pasirinktas Topcon HiPer II GPNS imtuvas. Juo buvo išmatuotos 8 sesijos 15 laisvai pasirinktų taškų, esančių skirtingo nuotolio
zonoje nuo aukštų objektų įvairiu paros metu. Gauti duomenys suvesti į „MS Excel“ programą, todėl atskirai apskaičiuoti kiekvienos sesijos horizontalios, vertikalios ir bendros paklaidų koreliacijos koeficientai su palydovų skaičiumi. Galutiniai rezultatai naudojami tyrimo
analizei.
Rezultatai
Tyrimo objektu pasirinkti KMAIK teritorijoje esantys 15 taškų, esančių prie lengvai
atpažįstamų objektų, plytelių ar linijų susikirtimuose (1 pav.). Matavimai atlikti RTK metodu
identifikuojant duomenis aštuoniomis sesijomis 2019 metų gruodžio 10-12 dienomis, neatsižvelgiant į paros metą.

1 pav. Tyrimo objektas
1 Fig. Research object
Taškai yra skirtingai nutolę vienas nuo kito bei nepriklauso nuo jokių sąlygų.
Matavimų metu, palydovų skaičius svyravo nuo 4 iki 10. Buvo pastebėta, jog atvirose
vietovėse jų skaičius didesnis nei prie aukštų objektų esančių taškų. Tai lėmė ir matavimų
laiką, kuris vienai sesijai sudarė nuo 12 iki 31 minučių. Kiekvieno individualaus taško fiksavimo laiko intervalas svyruoja nuo pusės minutės iki 6 min. Pastebėta, jog matavimų laikui
įtakos turėjo ne tik gretimai esantys aukšti objektai, tačiau ir oro sąlygos. Esant dideliam
vėjui ir debesuotumui matavimų laikas padidėja ir tikslumas sumažėja.
Suvedus į lenteles gautus duomenis (1 lent.), straipsnyje yra aptariami ryšiai tarp
matavimų tikslumo ir palydovų skaičiaus. Pirsono koreliacijos koeficientai buvo nustatyti
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atskirai kiekvienos sesijos tarp horizontalių, vertikalių bei bendrų paklaidų ir palydovų skaičiaus. Koeficientų vertinimas vyksta pagal jų klasifikaciją, kuri remiasi stiprumu nuo 0 iki
1. Kuo kintamųjų statistinė priklausomybė didesnė, tuo koreliacija yra stipresnė. Stipriausią
koreliacijos koeficientą turintys duomenys yra pateikiami kaip pavyzdys.
Aštuntos sesijos duomenys naudojami tyrimo nagrinėjimui dėl ryškiausio palydovų
skaičiaus skirtumo ir didžiausio koreliacijos koeficiento lyginant su kitomis atliktomis sesijomis (1 lent.).
1 lentelė. Gauti koreliacijos koeficientai 8 sesijos metu
Table 1. Correlation coefficients during the 8th session
Eil.
Nr.
No

Horizontali
paklaida
Horizontal
error

Vertikali
paklaida
Vertical
error

Bendra
paklaida
General
error

Palydovų
skaičius
Number of
satellites

8–1
8–2
8–3
8–4
8–5
8–6
8–7
8–8
8–9
8–10
8–11
8–12
8–13
8–14
8–15

0,009
0,013
0,009
0,007
0,011
0,014
0,007
0,01
0,01
0,015
0,007
0,007
0,006
0,007
0,009

0,028
0,022
0,024
0,011
0,018
0,013
0,015
0,019
0,012
0,03
0,013
0,01
0,008
0,009
0,009

0,022
0,027
0,033
0,025
0,019
0,022
0,022
0,028
0,02
0,019
0,015
0,013
0,012
0,012
0,013

5
5
5
7
6
7
6
7
7
9
9
10
10
10
10

Lyginant lentelėje nurodytų taškų tikslumą ir palydovų skaičių matoma, jog kuo daugiau palydovų orbitoje, tuo paklaida yra mažesnė. Didžiausia 8 sesijos matavimų 0,033 m
bendroji paklaida, gauta esant 5 palydovų skaičiui, yra 2,75 karto didesnė už mažiausią 0,012
bendrąją paklaidą esant 10 palydovų skaičiui.
Apskaičiavus koreliacijos koeficientą nustatyta, jog ryšys tarp palydovų skaičiaus ir
bendrosios paklaidos yra -0,7136 (2 pav.). Kaip bebūtų, analiziuojant ir kitų, pirmų septynių
sesijų matavimus pastebėta, jog koeficientai itin svyruoja nuo labai silpnų -0,0002 iki vidutinių -0,53. Tai rodo itin aukštą nepastovumą analizuojant tyrimo duomenis.
Gautasis grafikas tarp bendrosios paklaidos ir palydovų skaičiaus 8 sesijos metu vaizduoja neigiamą koreliaciją. Šis tipas rodo ryšį tarp dvejų kintamųjų, kuomet šiuo atveju palydovų skaičius didėja, o paklaida mažėja (2 pav.).
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2 pav. 8 sesijos bendrosios paklaidos ir palydovų skaičiaus koreliacijos koeficientas
Fig 2. Correlation coefficient of general accuracy and satellites during the 8th session.
Atliktų skaičiavimų rezultatai parodo matavimų tikslumo priklausomybę palydovų
skaičiui.
Išvados
1. Išanalizavus kitų autorių tyimų duomenis nustatyta, jog geodezinių matavimų
tikslumui įtaką daro: palydovų išsidėstymas orbitoje, aukštų objektų padėtis bei jonosferos reiškiniai. Esant didesnei PDOP reikšmei ribinė padėties nustatymo paklaida
yra mažesnė, o esant atviroje vietovėje lyginant su užstatyta ši sumažėja du kartus.
2. Atlikus matematinę statistinę analizę, gauti koreliacijos koeficietai svyruoja
nuo labai silpnų iki labai stiprių. Didžiausias -0,7136 koeficientas parodo geodezinių
matavimų priklausomybę palydovų skaičiui ir jų išsidėstymui orbitoje.
Literatūra
1. Skeivalas J. Koreliacinė analize jonosferos itakai GPS matavimams nustatyti,
Geodezija ir Kartografija. 33:4, 98-101, 2007.
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Rima Piličiauskaitė, Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė
The impact of the number of GPS satellites on the accuracy of geodetic measurements
Summary
The development of Global Navigation Satellite Systems gives access to the application of GPS devices in geodetic measurements. The main purpose of these measurements
is to determine the coordinates of objects or points in the selected area. However, the obtained results usually are not completely accurate by using RTK method.
The accuracy of measurements is affected by various factors. The main ones are the
number of satellites, weather conditions, the quality of the device and others.
Research is oriented towards the evaluation of GPS receiver’s Topcon HyPer II accuracy dependancy on the number of satellites and other factors. The main object of measurements is the area of Kaunas Forestry and Evironmental Engineering University of Applied
Sciences and 15 chosen points.
The tasks of the research:
1. To do measurements in the chosen area at different times within 3 days.
2. To analyze all factors affecting the accuracy of measurements.
3. To calculate the correlation coefficient between accuracy and the number of satellites.
It was observed that during different times of the day the location of satellites in the
orbit and the connection with them are not identical. One of the factors that influenced the
connection was tall objects.
Correlation coefficients of horizontal, vertical, general accuracy and the number of
satellites were calculated by computer and the obtained results are compared in the final
work. The statistically derived correlation coefficient shows a very strong -0,7136 negative
relationship between the investigated objects. It means that one variable will increase as the
other one will decrease. However, during the 1 – 7 sessions the coefficient fluctuates between
a very low -0.0002 up to the average number of -0.53.
Linear relationship between the accuracy of measurements and satellites shows a high
dependency and the analysis of linear regression has proved the relation.
Keywords: Global Navigation Satellite Systems, GPNS receiver
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GRPK IR ORT10 LT ERDVINIŲ DUOMENŲ APIE TVENKINIŲ UŽIMAMĄ PADĖTĮ
TIKSLUMO IR INFORMATYVUMO VERTINIMAS
Daiva Gudritienė1,2, Vilma Šalkauskienė1, Edita Abalikštienė 1, Darius Pupka1
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Aleksandro Stulginskio universitetas
Viena svarbiausių kartografijos sričių yra georeferenciniai duomenys nes jie tarnauja objektų
erdvinei padėčiai nurodyti, pagrindu sudarant teminius duomenų rinkinius, o taip pat saugumo užtikrinimui. Dėl paminėtų priežasčių savalaikis duomenų atnaujinimas yra būtinas. Didelė dalis georeferencinio pagrindo duomenų kaupiama ir atnaujinama taikant nuotolinius tyrimo metodus, todėl svarbu
analizuoti jų tikslumą bei informatyvumą. Šio tyrimo objektu pasirinkti skirtingo laikotarpio ir skirtingais metodais sudaryti Raseinių I ir II tvenkinių erdviniai duomenys. Tyrimo tikslas - palyginti
skirtingais metodais sudarytus georeferencinius duomenis apie tvenkinius. Tyrimui atlikti išsikelti šie
uždaviniai: palyginti pasirinktų tvenkinių georeferencinio pagrindo žemėlapius (GDRK ir ORT10LT)
su geodezinių matavimų rezultatais; aptarti gautų duomenų nesutapimus bei jų atsiradimo priežastis.
Atlikus ORT10LT penkių skirtingu laikotarpiu sudarytų duomenų analizę nustatyta: pagerėjo skiriamoji raiška (geba) nuo 0,5 m iki 0,25 m vietovėje, gausėja spalvinė informacija, tinkamiausias fotografavimo metų laikas vandens telkinių kartografavimui 2015-2017 m. ORT10LT. GRPK ir geodeziškai išmatuoto tvenkinių perimetro sutapimas - 97%. Didžiausias duomenų nesutapimas 5.7 m yra
salos kranto linijoje, gausiai apaugusioje medžiais.
Raktažodžiai: GRPK; ORT10LT; erdviniai duomenys apie tvenkinius

Įvadas
Pastaruoju metu georeferenciniai kartografiniai duomenys, jų atnaujinimas,
pateikimas yra labai svarbūs, nes tarnauja pagrindu planuojant, projektuojant bei
analizuojant žemės dangos kaitos procesus (Gudritienė, 2016). Erdviniai duomenys skaitmenine forma pateikti duomenys, apibūdinantys geografinę objektų padėtį, formą,
tarpusavio ryšius ir unikalumą apie analizuojamą objektą. (Papišienė, 2014; Kalantaitė,
2010). Žemėlapiui sukurti reikia matematiškai transformuoti tam tikrą realaus pasaulio dalį
į apibendrintą reprezentatyvų vaizdą. (Papišienė, 2014). Vieni iš svarbiausių duomenų yra
georeferencinio pagrindo duomenys (GRPK ir ORT10LT), nes jo duomenis plačiai naudoja
kariškiai bei kitų sričių specialistai. Orotofotografinio žemėlapio apibrėžimas bei atnaujinimo poreikis pateiktas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme. Visos
Lietuvos teritorijai ortofotografiniai žemėlapiai atnaujinami ne rečiau kaip kas 3 metai (Georeferencinio...2018) . Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinis pagrindas, naudojami
kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant ir atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius,
vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius. Ortofotografiniame žemėlapyje aeronuotraukos projektuojamos į žemėlapio lapus ir patikslinamos pagal skaitmeninį reljefo modelį (VĮ Distancinių..., 2018). Analizuojant ir interpretuojant OTR10LT kaupiami GRPK duomenys. Amerikos kartografai J. Norman, W. Thrower
ir John R. Jensen savo staripsnyje „The Orthophoto and Orthophotomap: Characteristics,
Development and Application“ aprašo, kokią naudą nagrinejant erdvinius duomenis duoda
ortofotografiniai žemelapiai, kokios konkrečios ortofotografijų savybės leidžia lengviau analizuoti erdvinius duomenis (Norman ir kt., 2013).
Didelė dalis georeferencinio pagrindo duomenų kaupiama ir atnaujinama taikant
nuotolinius tyrimo metodus, todėl svarbu analizuoti jų tikslumą bei informatyvumą.
Tyrimo tikslas.
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Palyginti skirtingais metodais sudarytus georeferencinius duomenis apie
tvenkinius.
Tyrimo uždaviniai.
1. Palyginti pasirinktų tvenkinių georeferencinio pagrindo žemėlapius (GDRK ir
ORT10LT) su geodezinių matavimų rezultatais.
2. Aptarti gautų duomenų nesutapimus bei jų atsiradimo priežastis.
Tyrimo objektas: Skirtingo laikotarpio ir skirtingais metodais sudaryti Raseinių I
ir II tvenkinių erdviniai duomenys.
Tyrimo metodika
Tyrimui buvo pasirinkti Raseinių miesto teritorijoje esantys Raseikos parko I ir II
tvenkiniai. Pasirinkti 2 tvenkiniai, siekiant sukaupti daugiau pirminių duomenų tam, kad būtų
aptarta ir palyginta nuotoliniais tyrimo metodais sukaupta erdvinių georeferencinio pagrindo
duomenų informacija (GRPK ir ORT10LT), skirtingos jų vaizdingumo savybės, tikslumas,
interpretavimo savybės. Kaip papildoma priemonė, duomenų tikslumo tyrimui buvo naudoti
atlikti geodeziniai matavimai ir parengta tvenkinių ir aplinkinės teritorijos topografinių matavimų byla. Verta paminėti, jog tvenkiniai yra hidrografiniai objektai, jų kartografavimas
yra sudėtingas, nes užimamas plotas yra nepastovus, jis kinta nuo kritulių kiekio, reguliuojamo vandens lygio bei kitų gamtinių ir socialinių veiksnių.
Atliekant palyginimą Raseinių I ir II tvenkinių, buvo naudoti duomenys iš GRPK duomenų
rinkinio. Dėl tikslumo palyginamajam tyrimui atlikti buvo naudojami geodezinių matavimų
duomenys. Hidrografinius objektus sunku tiksliai išmatuoti dėl besikeičiančio vandens lygio,
todėl kranto linija fiksuojama ant šlaito viršaus. Matuojant piketai pasirenkami ir atidedami
ant posūkio taškų. Surinkus visus duomenis, jie sukeliami į GeoMap programą, kuri buvo
naudota tyrimui atlikti. Į GeoMap programą buvo importuoti duomenys iš turimo GRPK
duomenų rinkinio ir iš lauko matavimų.
Rezultatai
Atliekant erdvinių duomenų palyginimą nustatyta, kad tvenkinio kranto linija išbrėžta taikant nuotolinius tyrimo metodus ne visada sutampa su riba, kuri gauta taikant kontaktinius (geodezinius) matavimus. Visiško sutapimo negalima tikėtis todėl, kad skiriasi ne
tik duomenų gavimo būdas, bet ir mastelis bei reikalavimai duomenų tikslumui.
Atliekant vizualų duomenų palyginimą nustatyta, jog sudarant GRPK duomenų rinknį vietomis vektorizavimas buvo atliktas netiksliai, nesutapimai gana ženklūs (1 pav.).

1 pav. GRPK ir topografinis planas su nurodytomis sutampančių duomenų atkarpomis (
mėlyna spalva - geodezinių matavimų rezultatas; raudona spalva – GRPK duomenys).
1 Fig. GRPK and topographic plan with indicated sections of overlapping data (blue
color- the result of geodetic measurements; red color- GRPK data).
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GRPK žemėlapyje neįmanoma nustatyti, dėl kokios priežasties duomenys netikslūs,
todėl toliau analizuojama ORT10LT. Vektorizavimo duomenys kaupti interpretuojant ortofotografinius žemėlapius, todėl toliau bus aptariami visi esami ORT10LT duomenys apie
tyrimo objektą. Analizuojant tvenkinių vaizdą, buvo pasirinkti 5 skirtingo laikotarpio ortofotografiniai žemėlapiai.
Apžvelgus analizuojamų tvenkinių vaizdą skirtingo laikotarpio ortofotografiniuose
žemėlapiuose, verta paminėti tai, kad skiriasi jų skiriamoji raiška (geba) nuo 0,5 m vietovėje
iki 0,25 m. Palyginus spalvinę išraišką, taip pat yra didelis duomenų skirtumas, pirmasis
ortofotografinis žemėlapis yra nespalvotas (panchromatinis), toliau spalvų paletė gausėja,
paskutinysis jau yra spalvoto vaizdo natūralių spalvų bei atspalvių, kas labai pagerina ortofotografinio žemėlapio interpretavimo tiesioginių požymių kompleksą. Svarbus aspektas
ortofotografiniuose žemėlapiuose yra aerofotografijos sudarymo laikas. Žvelgiant į ortofotografinius žemėlapius nustatyta, kad tinkamiausiu laiku fotografavimas atliktas 2015-2017
m. ORT10LT dėl pilnai nesužaliavusių lapuočių medžių, saulės spindulių kritimo kampo ir
kitų veiksnių. Apžvelgus visų metų ortofotografinius žemėlapius nustatyta, kad kranto linija
tiksliausiai pavaizduota 2015-2017 metų ortofotografiniame žemėlapyje, nes ortofotografiniame žemėlapyje riba aiškiai matoma. Dažnai žemėlapio interpretavimo savybes blogina
krintantys aukštų objektų šešėliai, nes jie pridengia šalia esančius elementus tokius, kaip
vandens telkinio kranto linija. Atliekant kiekvieno ORT10LT vaizdo ir geodeziškai išmatuoto tvenkinio ribos palyginamąją analizę buvo nustatyta, jog mažiausi šešėliai, dengiantys
kranto liniją 1995-2001 metų darytuose ortofotografiniuose žemėlapiuose.
Žvelgiant į skirtingo laikotarpio ortofotografinius žemėlapius taip pat buvo nustatinėjamos vektorizavimo netikslumo priežastys. GRPK žemėlapio sudaryme dažniausiai pasitaiko objektų ribų neatitikimų dėl medžių lajų, krūmų, aukštos žolės ar nendrių pakrantės
apaugimų, taip pat galima ir žmogiškoji klaida.
ORT10LT 1995 m. žemėlapio erdviniai duomenys yra nespalvoti, todėl skiriasi tik
detalių tonas, kontūrų bei detalių forma, dydis, struktūros ir tekstūros ypatybės neleidžia išskirti tiek daug elementų. Objektų (tvenkinių krantų) vizualinis identifikavimas spalvotoje
skaitmeninėje ortofotografinėje medžiagoje yra aiškesnis nei juodai baltoje ortofotografinėje
medžiagoje.
2 paveiksle matoma, kaip tvenkinių krantai ir salos dėl medžių lajų ir krūmų želdinių
išsidėstymo bei jų metamų šešėlių priedangos yra netiksliai pavaizduoti GRPK duomenų
rinkinyje, nes taikant nuotolinius tyrimus nesimato tikslios salos ribos, ją dengia krūmų ir
medžių lajos bei jų šešėliai, dėl šios priežasties salos kranto linija nesutampa su geodezinių
matavimų duomenimis net 5.7 m.

2 pav. Raseinių I tvenkinio ORT10LT 2005 m ir 2017 m. vaizdas su pavaizduota sala
Fig. 2. Raseiniai pond I ORT10LT in 2005 and 2017, the image with depicted island
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Visuose ortofotografiniuose žemėlapiuose vandens telkinio spalva kontrastinga lyginant su krante esančių augalų spalvomis, todėl dalyse kur nėra priedangos, kranto linija
teisinga, 21,42 metro atkarpoje ji visiškai sutampa su geodeziškai išmatuota salos kranto
linija.
Tam, kad būtų detalizuoti gauti vizualaus vertinimo duomenys, buvo atliktas matematinis duomenų palyginimas. Geodeziškai išmatuoti ir išbraižyti I tvenkinio kontūrai
buvo lyginami su to paties tvenkinio kontūrais iš GRPK duomenų rinkinio. Palyginime
duomenų nesutapimas buvo fiksuojamas tada, kai atstumas nuo geodeziškai išmatuotų ir
GRPK duomenų skiriasi daugiau kaip 0,5 m. Pasirinktas kriterijus labai griežtas atsižvelgiant į tai, kad ortofotografinio žemėlapio koordinačių tikslumas artimas 1 m. Nesutapimai
buvo nustatyti 35 posūkių taškuose iš 82 galimų (3 pav.).

3 pav. I tvenkinio geodeziškai išmatuotų taškų ir GRPK nesutapimai
Fig 3. The discrepancies between the geodesically measured points of the pond I and the
GRPK.
Didžiausias nuokrypis siekia -5,70 m. Ženklūs nesutapimai matomi tarp 2-3, 23-29,
29-30 ir 72-73 taškų. Bendras nuokrypių vidurkis -1,55 m.
Taip pat buvo atliktas lyginimas, kuriose vietose duomenys sutampa (4 pav.). Paveiksle
matoma, jog didžiausias sutapimas yra ten, kur krantas yra lygus, neapaugęs žolėmis, krūmais ar medžiais. Ilgiausia sutapimo atkarpa tarp 56-59 taškų yra 41,23 m. ilgio.

4 pav. Geodeziškai išmatuotos ir GRPK sutampančios atkarpos
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Fig. 4. Geodesically measured and GRPK overlapping sections
Analogiškai tyrimas buvo tęsiamas ir lyginami II tvenkinio kontūrai. Atlikus palyginimą, gauti duomenys pateikti 5 paveiksle
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5 pav. II tvenkinio geodeziškai išmatuotų taškų ir GRPK nesutapimai
Fig. 5. Discrepancies between geodesically measured points and GRPK in pond II
Diagramoje matoma, jog nesutapimai svyruoja nuo 3,88 m. iki -2,70 m. Nuokrypių
vidurkis siekia -1,08. Didžiausias nesutapimas pastebimas 2 ir 18 taškuose (5pav.).

6 pav. Geodeziškai išmatuotų taškų ir GRPK nesutapimai
Fig.6 . Discrepancies between geodesically measured points and GRPK
Priartintame paveiksle galima aiškiau matyti vieną iš didžiausio nesutapimo vietų.
Pastebima, jog neatitikimas yra panašioje vietoje, kaip ir prieš tai tirto I tvenkinio (6 pav.).
Šio neatitikimo priežastis taip pat yra netiksliai vektorizuotas II tvenkinio kranto posūkis.
Ilgiausia sutapimo atkarpa tarp 12-16 taškų yra 55,03 m. ilgio.
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Apibendrinant duomenis galima teigti, kad dažniausiai abiejų lyginamų objektų duomenys
sutampa, kai kranto linijos yra ne vingiuotos ir nėra apaugusios sumedėjusia augalija. Tokiu
atveju nuotolinių tyrimų duomenys yra tikslūs.
Išvados
1. Atlikus ORT10LT penkių skirtingu laikotarpiu sudarytų duomenų analizę nustatyta, kad pagerėjo skiriamoji raiška (geba) nuo 0,5 m iki 0,25 m vietovėje, gausėja spalvinė
informacija, kuri gerina interpretavimo požymių kokybę; tinkamiausias fotografavimo metų
laikas vandens telkinių kartografavimui 2015-2017 m. ORT10LT; mažiausi šešėliai dengiantys kranto liniją, 1995-2001 metų darytuose ortofotografiniuose žemėlapiuose, todėl galima
teigti, kad jų sudarymui fotografuota tinkamiausiu dienos metu.
2. GRPK ir geodeziškai išmatuoto tvenkinių perimetro sutapimas - 97%. Dažniausiai abiejų lyginamų objektų duomenys sutampa, kai krantai tęsiasi lygiomis linijomis ir nėra
apaugę sumedėjusia augalija. Tokiu atveju nuotolinių tyrimų duomenys yra tikslūs. Didžiausias duomenų nesutapimas 5.7 m yra salos kranto linijos posūkyje, gausiai apaugusiame medžiais.
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Daiva Gudritienė, Vilma Šalkauskienė, Edita Abalikštienė, Darius Pupka
GRPK AND ORT10 LT assessment of accuracy and informativeness of spatial data
on the position of ponds
Summary
One of the most important areas of cartography is georeferenced data as it serves to
indicate the spatial position of objects based on thematic data sets, as well as to ensure the
security. For the reasons mentioned, timely updating of the data is necessary.
A large part of the georeferenced data is collected and updated using remote sensing
methods, so it is important to analyze their accuracy and informativeness. The object of this
research was the spatial data of Raseiniai pond I and pond II at different periods and using
different methods.
The aim of the study was to compare georeferenced data of ponds compiled by different methods. The following tasks were set for the research: to compare the georeferenced
base maps of selected ponds (GDRK and ORT10LT) with the results of geodetic measurements; to discuss discrepancies in the data received and the reasons for their occurrence.
The analysis of data generated by ORT10LT during five different periods revealed
that the resolution (ability) has improved in the area from 0.5 m to 0.25 m, the color information increased; the most suitable time of the year for the mapping of the ponds is between
2015 and 2017 (ORT10LT).
The coincidence of GRPK and geodetically measured pond perimeter is 97%. The
largest discrepancy in data is 5.7 m. It is on the island’s shoreline which is rich in trees.
Keywords: GRPK, ORT10LT, spatial data, pond
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TRAUKOS VIETOS SĖKMĘ LEMIANTIS VEIKSNYS - GERA TURISTŲ
SAVIJAUTA
Biruta Švagždienė, Gintarė Bezuglovaitė, Regina Andriukaitienė
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva
Šiame straipsnyje analizuojama turistų trauką lemiantys veiksniai, pristatoma turistų geros
savijautos, kaip gyvenimo kokybės, būsena. Viena iš tokių vietų, gali būti įvardyta kaip regioniniai
parkai. Parkai - saugomos teritorijos, kurių steigimo tikslai yra gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę ir ekosistemą, vykdyti juose mokslinius tyrimus, stebėti aplinką bei vystyti pažintinį turizmą. Visoje Lietuvoje iš viso įsteigta yra 30 regioninių parkų, kurie
kiekvienais metais sulaukia didelio susidomėjimo. Vienas iš tokių parkų, įsikūręs ir Kauno marių pakrantėse. Nors regioniniai parkai yra nagrinėjami moksliniuose darbuose, tačiau dar nebuvo skirtas
didelis dėmesys išanalizuoti turistų gerą savijautą lemiančius veiksnius regioninio parko tema.
Straipsnyje aptariama gyvenimo kokybės ir geros savijautos samprata. Šaltiniai leidžia lyginti vietinių
mokslininkų tyrimus su kitų Europos šalių rezultatais. Turizmo verslui, parkams ir visuomenei ši tema
aktuali, todėl išanalizavus mokslinę literatūrą, galima įvardyti turistų gerą savijautą lemiančius veiksnius. Apibendrinant, galima teigti, kad dažniausiai savijauta mokslinėje literatūroje aiškinama, kaip
žmonių nusiteikimas, priklausantis nuo fizinės ir psichinės būklės. Gera savijauta neatsiejama nuo
gamtos. Turistų traukos objektai yra susiję su gamtos ištekliais tokiais, kaip ežerai, jūra, paplūdimiai,
miškai, kalnai ir pan. Turistus labiausiai gamtoje traukia vietos, kurios gali pasiūlyti pamatyti kažką
neatrasto ir unikalaus.
Raktažodžiai: regioninis parkas, gera savijauta, gyvenimo kokybė, turistas, gamta

Įvadas
Gamta – tai vieta, kurioje galima atrasti ramybę, atgauti jėgas ir pailsėti nuo kasdienybės. Žmonės praleidžiantys vis daugiau laiko miesto šurmulyje, dažniau pradeda ieškoti
galimybių pabėgti nuo rutinos ir pabūti gryname ore. Ypač didelio žmonių susidomėjimo
susilaukia regioniniai parkai, kurie visa tai siūlo. Regioniniai parkai - tai saugomos teritorijos, kurių steigimo tikslai yra gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriu išsaugoti kraštovaizdžio įvairovę ir ekosistemą, vykdyti juose mokslinius tyrimus, stebėti aplinką bei vystyti
pažintinį turizmą. Visoje Lietuvoje iš viso įsteigta yra 30 regioninių parkų, kurie kiekvienais
metais sulaukia didelio susidomėjimo. Vienas iš tokių parkų, įsikūręs Kauno marių pakrantėse. Kauno marios - didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje, į kuri suteka upės ir
maži upeliai. Didelio susidomėjimo sulaukia ne tik šis telkinys, bet ir labai vaizdingi, vingiuoti ir statūs marių krantai, įrengti pažintiniai takai, Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, S. Nėries memorialinis muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus ir kitos vietos
Kauno marių regioniniame parke. Veiklos pasirinkimas yra didelis, todėl lengvai galima rasti
būdą, kaip pagerinti savijautą. O pats lankomumas šiame regioniniame parke nemažas, todėl
yra svarbu išsiaiškinti turistų vertinimą bei pasiūlymus gerinti paslaugas.
Nors regioniniai parkai yra nagrinėjami moksliniuose darbuose, tačiau darbų, analizuojančių gerą turistų savijautą lemiančius veiksnius bei traukos vietos sėkmę, nebuvo aptikta. Mokslinių darbų šia tema randama R. Ivanauskaitės ir A. Jasinavičiūtės (2018), Ž. Brasaitės (2008), P. Kavaliausko ir A. Jasinavičiūtės (2012) ir kt. pateiktuose tyrimuose.
Straipsnio tiriamoji problema –neįvertinus regioninio parko, kaip geros savijautos
turistų traukos vietos, negalima teikti rekomendacijų situacijai gerinti.
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Tikslas – įvertinti regioninio parko, kaip geros turistų savijautos ir traukos vietos
sėkmę lemiančius veiksnius.
Uždaviniai:
1. Atskleisti geros savijautos teorinę sampratą;
2. Charakterizuoti turistų traukos vietą;
3. Pristatyti regioninį parką, kaip turistų geros savijautos traukos vietą (Kauno marių regioninis parkas).
Tyrime naudojami metodai: aprašomasis, sisteminis, literatūros šaltinių ir statistinių
duomenų analizės.
Geros savijautos teorinė samprata
Remiantis literatūra, galima teigti ir tikriausiai kiekvienas pritartų, kad labiausiai vertinami dalykai gyvenime yra puiki sveikata ir gera savijauta. Psichikos sveikata – tai geros
savijautos jausmas, emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnavertiškumu, ištverti skausmą ir liūdesį (Javtokas ir kt., 2014). Siekiant pagerinti sveikatą
nepakanka vien tik medikų, galinčių spręsti fizines ir iš dalies psichikos sveikatos problemas
(Misevičienė, Špečkauskienė, Rauskienė - Micheaelsson, 2017). Kiekvienas iš mūsų turime
stengtis palaikyti ir stiprinti ją (žr. 1 pav.)

1 pav. Psichikos sveikatos stiprinimas bendruomenės lygiu (Šaltinis: Parengta autorės, remiantis Javtokas ir kt., 2014)
Fig. 1. Strengthening mental health at the community level (Source: Prepared by authors
based on Javtokas et al., 2014)
Iš 1 pav. matome, jog norint stiprinti sveikatą reikia rūpintis visuomenės psichikos
sveikatos būkle, ugdyti bendruomeniškumą, tarpusavio pagarbą, gebėti spręsti iškilusius
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konfliktus kartu kontroliuojant stresą. Dažniausiai stresinės situacijos sukelia nemigą ar kitaip neigiamai paveikia psichinę žmonių sveikatą. Žmogui tai gali trukdyti siekti užsibrėžtų
tikslų, o patį gyvenimą padaryti nevisavertį. Dar svarbu kurti saugią ir kokybišką gyvenimo
aplinką. Gebėjimas tokią aplinką palaikyti suteikia laimę, pilnavertiškumą ir pasitikėjimą
savimi. Ir taip pat būtina prasmingai ir sveikai leisti laisvalaikį. Tinkamas pasirinkimas gali
nulemti energijos, daugiau jėgų atsiradimą ir geresnę savijautą.
Iki šiol mokslininkams pateikti konkrečią geros savijautos sampratą yra sunku.
Gera savijauta vis dar laikoma filosofiniu ir sociologiniu rūpesčiu, o tyrimai ir toliau atliekami siekiant ją ištirti (Smith ir Diekmann, 2017). Žodynuose savijauta yra aiškinama, kaip
bendras žmonių nusiteikimas, priklausantis nuo fizinės ir psichinės būklės (Leonavičius, Sociologijos žodynas, 1993) arba kaip fiziologinių ir psichinių veiksnių nulemtos vidinės būsenos jausmas (Augis ir Kočiūnas, Psichologijos žodynas, 1993). Išvertus iš anglų kalbos sąvoką „well-being“ ji reikštų „savijautą“, bet taip pat ir „gerovę“. Todėl, anot Bagdono ir jo
kolegų (2013), dažnai lietuviškuose moksliniuose darbuose ,,savijauta” yra įvardijama, kaip
,,psichologinė gerovė“ (Bagdonas, Liniauskaitė, Kairys ir Pakalniškienė, 2013).

2 pav. Gera savijauta (šaltinis: http://www.apoliklinika.lt/news/156/56/SPALIO-10-OJIPASAULINE-PSICHIKOS-SVEIKATOS-DIENA/)
Fig.2. Well-being (source: http://www.apoliklinika.lt/news/156/56/SPALIO-10-OJIPASAULINE-PSICHIKOS-SVEIKATOS-DIENA/)
Kiekvieno asmens sveikatą ir gerą savijautą nulemia daugelis faktorių: gyvensena,
kaip palaikoma sveikata kiekvieną dieną, paveldėjimas, tai kas buvo perduota iš giminės,
aplinkos veiksniai, mitybos įpročiai, sveikatos apsaugos priemonės ar kiti veiksniai.
Apibendrinant galima teigti, kad savijauta dažniausiai aiškinama, kaip būsenos jausmas, kuris priklauso nuo fizinės ir psichinės būklės padėties. Kartais ši sąvoka dar yra įvardijama kitaip - ,,psichologinė gerovė“ , nes sąvoka ,,well-being” iš anglų kalbos gali būti
verčiama į lietuvių kalbą keliais variantais. Bet esmė vis tiek išlieka ta pati – žmonėms yra
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svarbi gera savijauta, kuri yra dar dažnai susiejama su sveikata. Jeigu žmogaus sveikata yra
gera, dažniausiai dėl to jis gerai ir jaučiasi. Populiariausia rekomendacija, kad žmogus pasijaustų geriau – ėjimas pasivaikščioti į mišką. Gamta pašalina fizinį ir psichinį nuovargį, pagerina nuotaiką ir dar kitaip teigiamai veikia mūsų savijautą.
Turistų traukos vietos charakteristika
Šiais laikais auganti urbanizacija turi didelės įtakos kelionių vietos apsisprendimui.
Didėjant žmonių skaičiui pasaulyje taip pat didėja apkrova miškingoms vietovėms siekiant
jas panaudoti, kaip poilsio ir rekreacijos vietas (Bernat, Marozas ir Žalkauskas, 2018). Turistai, pavargę nuo miesto triukšmo, vis dažniau mieliau renkasi ramesnes vietas, kurios būtų
atokesnės ir apsuptos natūralios aplinkos. Daugelyje pasaulio šalių populiariausi lankytini
objektai yra susiję su gamtos ištekliais tokiais, kaip ežerai, jūra, paplūdimiai, miškai, kalnai
ir pan. (Narkūnienė ir Gražulis, 2018). Lietuva turistams yra patraukli dėl siūlomų gamtos
rezervatų, rekreacinių įstaigų ir poilsio erdvių, senųjų kaimų (kaimo turizmo), miškų, parkų
ir susidariusio natūralaus reljefo (Varnagirytė - Kabašinskienė, 2018). Šioje šalyje turime
tokių kraštovaizdžių, kurie yra natūraliame pavidale, nepaliesti žmogaus rankos arba tvarkomi labai minimaliai, bet turistams sudaryta proga juos aplankyti ir jais džiaugtis. Tai –
turtas, kuris kai kuriose pasaulio šalyse yra nesugrįžtamai prarastas. Barkauskas, Barkauskienė ir Jasinskas (2015) teigia, kad vakarinėje Lietuvos dalyje vienas iš svarbiausių turistų
traukos objektų yra natūralus pajūris, o visoje šalyje yra tankus upių ir ežerų tinklas, įkurti
nacionaliniai ir regioniniai parkai, trečdalyje teritorijos auga miškai, kurie taip pat pritraukia
turistų dėmesį (Barkauskas, Barkauskienė ir Jasinskas, 2015). Visą tai laikoma svarbia šalies
vertybe, todėl stengiamasi išsaugoti ir puoselėti. Europos kontekste galima pastebėti, kad
Lietuvos tradiciniai kraštovaizdžiai yra išsilaikę labiausiai dėl to, kad šalyje veikia saugomų
teritorijų sistema, kuri stengiasi išlaikyti, kiek įmanoma natūralesnį ir įvairesnį kraštovaizdį,
kuris lankytojams teikia teigiamas emocijas.
Anot V. Ščiglienės (2014) vietovės ir peizažai nėra paminėti tarp Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateikiamų ir analizuojamų kultūrinio turizmo sričių, tačiau
jie svarbūs daugelio kultūrinio turizmo maršrutų sudedamoji dalis. Kai kurios vietos yra stiprūs traukos taškai, nors jose iš esmės nėra jokių vertingų paminklų.
Norint suprasti, kokios vietos pritraukia turistus, pirmiausiai reikia išsiaiškinti jų
nuomonę šiuo klausimu. Dažnas turistas, besirinkdamas kelionės maršrutą, skiria nemažą
dėmesį potencialių lankytinų objektų nagrinėjimui, domisi vietovei būdingu klimatu ir gamtine aplinka, kultūrinėmis regiono ypatybėmis. Šių veiksnių visuma daugeliu atvejų gali nulemti galutinį turisto apsisprendimą renkantis kelionės kryptį (Arnaitytė, 2015). Mokslinėje
literatūroje yra dažnai nagrinėjamos rekreacinių vietų charakteristikos. Kadangi Lietuvos
vietovės turi žmonių poilsiui reikiamus bruožus: tyrą orą, puikų mikroklimatą, upes, ežerus,
patrauklius kraštovaizdžius su gausia biologine įvairove ir kt. (Pridotkienė ir Kinčius, 2015),
todėl populiariausias turistų pasirinkimas yra natūrali aplinka.
Gamtos sukurtas natūralus peizažas gali būti turistų traukos centras, kaip geologiniai,
ekologiniai ar estetiniai fenomenai. Toks reikšmingumas gali būti sukurtas gana nesunkiai.
Labai paplitęs būdas suteikti vietovei daugiau patrauklumo yra papildyti jų vizualią interpretaciją gyvomis tradicijomis ir papročiais, t. y. dvasiniu paveldu (Ščiglienė, 2014). Dauguma turistų keliauja todėl, kad pažintų ir patirtų kažką neatrasto ir unikalaus. Didesnis kultūrinių turizmo objektų autentiškumas lemia didesnį turistų pritraukimą (Arnaitytė, 2015).
Jau ankščiau aptartuose Ivanauskaitės R., Jasinavičiūtės A. (2018) ir Varnagirytės-Kabašinskienės (2018) tyrimuose buvo išsiaiškinta, kad turistai labai vertina išskirtinę, patrauklią
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gamtą ir kultūros paveldą. Lankytojams atrodo patrauklios vietovės, kurios gali pasiūlyti
jiems pamatyti unikalius kultūros paminklus ir pačią kultūrą. Todėl yra svarbu sudaryti sąlygas juos aplankyti bei skelbti informaciją apie juos.
Mokslinėje literatūroje L, Pridotkienė, T. Kinčius (2015) įvardija priežastis, dėl kurių rekreacinis objektas praranda turistų lankomumą ir nustoja būti gyvybingas:
• skurdi suteikiamų rekreacinių paslaugų įvairovė;
• sunkiai prieinamos rekreacinės paslaugos;
• nėra fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (kultūra, rekreacija ir t. t.);
• turizmo potencialas aukštas, bet nėra išnaudojamas;
• menka gamtinio ir kultūrinio rajono samprata;
• kai kuriose vietose vyrauja skurdi kraštovaizdžio kokybė (Grecevičius, Dubra ir
kt., 2009).
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos vietovės yra patrauklios, nes turi žmonių
poilsiui reikiamas savybes: tyrą orą, puikų mikroklimatą, upes, ežerus, nepaliestus žmogaus
rankos kraštovaizdžius su gausia biologine įvairove ir kt. Labiausiai turistus traukia vietos,
esančios geografiškai patogioje vietoje, kraštovaizdis yra patrauklus, o infrastruktūra gerai
išplėtota. Taip pat lankytojus pritraukia siūlomos įdomios edukacinės veiklos, organizuojami
renginiai ir žygiai. Daugelis respondentų sutinka, kad Lietuva yra patraukli šalis turizmui.
Regioninio parko, kaip turistų geros savijautos traukos vietos pristatymas (Kauno marių regioninis parkas)
Rekreacinio pobūdžio regioniniuose parkuose puikiai išvystyta visa reikalinga infrastruktūra turizmui ir rekreacijai, tačiau vienas iš uždavinių išlieka kraštovaizdžio apsauga
(Kavaliauskas ir Jasinavičiūtė, 2012). Gamta turėtų būti naudojama taip, kad netrukdytų floros ir faunos struktūrai ir nepaveiktų estetikos, kultūros ir aplinkos (Yfantidou ir Anthopoulos, 2017). Taip pat parko lankytojai turėtų žinoti apie švaros palaikymą (Mansor, Zakariya
ir Harun, 2019).
Turistų ir vietos gyventojų lankomumui užtikrinti reikia sukurti kokybišką ir pakankamą tam infrastruktūrą, kuri išlaikytų susidomėjimą, taip pat užtikrintų aptarnavimo paslaugų tinklą (Kavaliauskas ir Jasinavičiūtė, 2012). „Bet kai kuriais atvejais patogios infrastruktūros atsisakymas [...] padeda apsaugoti jautrias ekosistemas, nes turistai ir poilsiautojai
tokias vietas mažiau lanko ir labiau ieško rekreacijai pritaikytos aplinkos“ (Petrauskas, 2015,
p. 30).
Anot Kavaliausko ir Lašinskaitės (2013), pagrindiniai veiksniai, sudarantys tinkamas sąlygas parko lankymui: susisiekimo infrastruktūra; turistinė infrastruktūra; aptarnavimo sferos plėtra; nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas (Kavaliauskas ir
Lašinskaitė, 2013).
Lankytojams renkantis kelionę - ypač svarbus objekto pasiekiamumas. Norint sutaupyti laiko ir planuojantis kelionę labai padeda sudarytos sąlygos objektų patogiai apžiūrai bei sutvarkyti keliai.
Ieškant sprendimo būdų, kaip išsaugoti kraštovaizdžio vertę, atsirado idėja Lietuvoje
sukurti visą regioninių parkų sistemą. Todėl buvo įsteigtas Kauno marių regioninis parkas
1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu. Tais pačiais metais buvo
įsteigti dar 29 regioniniai parkai visoje Lietuvoje. Šiuo metu Kauno marių regioninio parko
plotas yra 9869 ha. (žr. 3 pav.).
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3 pav. Kauno marių regioninio parko žemės naudmenų pasiskirstymas, proc. (Šaltinis: Petrauskas, 2015)
Fig. 3. Distribution of land use in Kaunas Lagoon Regional Park, in per cent (Source: Petrauskas, 2015)
Iš 3 pav. matome, kad didžiausią Kauno marių regioninio parko dalį sudaro Kauno
marios, o dar trečdalį - miškai. Todėl daugiausiai kuriamos veiklos yra šiose vietose. Ir tik
mažąją dalį sudaro pelkės, gyvenvietės ir žemės ūkio naudmenos.
Kauno marių regioninis parkas susilaukia didelio susidomėjimo, nes yra šalia didelio
miesto, todėl didžioji kelio dalis yra asfaltuota arba padengta žvyru. Pavyzdžiui, į Dubravos
apyrubės teritoriją privažiavimas yra žvyro dangos keliu. Iki kai kurių objektų važiuoja viešasis transportas. Deja, ne iki pačios vietos, todėl reikia būti pasiruošus truputį paeiti.
Kita Kavaliausko ir Lašinskaitės (2013) išskirta labai svarbi savybė – turistinė infrastruktūra. Ją sudaro įrengti pėsčiųjų takai, informaciniai stendai, lankytojų centrai, poilsiavietės, stovyklavietės su įrengtais miško baldais (suolai, stalai, tualetai), nuorodos nuo kelio,
sutvarkytos atliekos, automobilių stovėjimo aikštelės. Kauno marių regioniniame parke
trumpam apsistoti yra įrengtos Duobakalnio, Paežerojaus, Grabučiškių, Gastilionių, Samylų,
Laumėnų, Girionių ir „Berželio” poilsiavietės. Kai kuriose iš jų yra įrengtos pavėsinės, pastatyti suolai ir stalai, tualetas, laužavietės bei sudarytos sąlygos apsistoti ilgiau su palapinėmis. Tokių vietų dėka galima trumpam sustoti ir pailsėti nuo vaikščiojimo. Yra aiškių ir informatyvių informacinių stendų, kurie supažindina lankytojus su vaizdingiausiomis kraštovaizdžio vietomis. Žiegždrių pažintiniame take įrengti informaciniai stendai su galvosūkiais,
pritraukiantys šeimas su vaikais. Stengiamasi prižiūrėti ir atnaujinti įrengtus takus šiame regioniniame parke: Žiegždrių geologinį taką, Pakalniškių, Arlaviškių ir Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinius takus. Veikia ir vienas lankytojų centras jau 23 metus - Kauno marių
regioninio parko direkcija. Kad objektai būtų lengviau pasiekiami, prie populiariausių vietų
įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Deja, nors ir yra stengiamasi atliekas tvarkyti,
tačiau vis tiek atsiranda tokių turistų, kurie prišiukšlina. Todėl daugelis apsilankiusiųjų skundžiasi nepalaikoma tvarka, trūkstamu kiekiu šiukšliadėžių. Pritaikyta lankymui infrastruktūra ir suteikiama informacija supažindina lankytojus su taisyklėmis, draudžiamomis ir leidžiamomis veiklomis, kurios skatina žmones tausoti gamtinius išteklius (Petrauskas, 2015).
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Apibendrinant galima teigti, kad Kauno marių regioniniame parke yra turistų traukos
vietų: siekiantys sužinoti daugiau informacijos renkasi tokias edukacines vietas, kaip Lietuvos liaudies buities muziejų, Salomėjos Nėries muziejų ar Kauno marių regioninio parko
lankytojų centrą. O norintys ramiai praleisti laiką, pasivaikščioti gamtoje renkasi: Žiegždrių
pažintinį taką, ne tik Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, bet ir šalia jo esantį taką,
Kadagių slėnį ar Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinį taką. Taip pat lankomos ir poilsiavietės šalia Kauno marių regioninio parko, kurios yra įrengtos trumpalaikiam poilsiui.
Išvados
1. Geros savijautos ir turistų traukos vietos teorinė samprata. Iki šiol viena, konkreti
geros savijautos samprata nėra pateikta. Dažniausiai savijauta mokslinėje literatūroje aiškinama, kaip žmonių nusiteikimas, priklausantis nuo fizinės ir psichinės būklės. Gera savijauta
neatsiejama nuo gamtos. Turistų traukos objektai yra susiję su gamtos ištekliais tokiais, kaip
ežerai, jūra, paplūdimiai, miškai, kalnai ir pan. Turistus labiausiai gamtoje traukia vietos,
kurios gali pasiūlyti pamatyti kažką neatrasto ir unikalaus.
2. Kauno marių regioninio parko, kaip turistų traukos vietos pristatymas. Kauno marių regioninis parkas turi daug išskirtinių vietų. Labiausiai lankytojų mėgstamos: Kadagių
slėnis, Pažaislio vienuolynas ir Dubravos rezervatinė apyrubė. Šių vietų unikalus kraštovaizdis ir atsiveriantis vaizdas, kurio nepamatytumėme kitose Lietuvos vietose, traukia lankytojus, o gamta, grynas oras ir rami aplinka lemia jų gerą savijautą jose. Gerai savijautai reikia
trumpalaikio poilsio su įrengta infrastruktūra poilsiavietėse. Kitiems patinka praplėsti savo
žinias, todėl įvardytas Lietuvos liaudies buities muziejus, kurio teritorijoje vyksta kartą per
metus didžiausias Lietuvoje muzikos festivalis – ,,Granatos Live" ir taip pat rengiamos jau
tradicija tapusios Užgavėnės. Todėl kiekvienam turistui atrasti mėgstamą vietą šiame parke
ir veiklą tikrai įmanoma.
3. Kauno marių regioninis parkas, kaip geros savijautos, turistų traukos vieta. Nustatyta, jog lankytojus Kauno marių regioniniame parke labiausiai traukia išskirtinė gamta, ramios vietos, tai lemia gerą savijautą. Gamtoje atrandama ramybė teigiamai veikia žmogaus
savijautą. Apsilankę Kauno marių regioniniame parke, pašalina fizinį nuovargį, žmonės pagerina nuotaiką ir gyvenimo kokybę.
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Biruta Svagzdiene, Gintare Bezuglovaite, Regina Andriukaitiene
Determining factor of the success of attraction location is the well-being of tourists
Summary
This article analyses the factors predetermining the attractiveness of places for tourists. Regional parks are among such territories which were established with the purpose to
preserve their natural, cultural and recreational value, to save the diversity of the landscape
and the ecosystem, to do scientific researches, observe the environment, develop cognitive
tourism. There are 30 regional parks in Lithuania, which attract a lot of people every year.
One of the parks is near the coast of the Kaunas Lagoon. Even though regional parks are
being analyzed in the scientific works, there wasn’t paid much attention to examine the valuation of tourists and scientific articles of Kaunas Lagoon. The purpose of this study is to
identify Kaunas Lagoon Regional Park as a tourist attraction location. Methods of study:
literature analysis, statistical data processing. Conclusions: till today there isn’t one specific
explanation of well-being. The feeling in scientific literature is explained as people's mood
depending on their physical and mental condition. Well-being is inseparable from nature.
After analyzing the scientific literature, we can say that tourists are attracted to nature in
places that can offer to see something undiscovered and unique. The research revealed that
Kaunas Lagoon Regional Park has many unique places. Respondent visiting this regional
park, named many favorite places, but the following received the most unanimous opinion Kadagiai Valley, Pažaislis Monastery and Dubrava Reserved Area. Respondents who need
short-term rest with well-equipped infrastructure named resorts. Other respondents who like
to expand their knowledge, chose the Lithuanian Folk Museum which hosts the largest music
festival in Lithuania -,,Granatos Live" once a year and also organizes Užgavėnės, which has
already become a tradition in this place. It’s really possible for every tourist to discover a
favorite place in this park and activities.
Keywords: regional park, well-being, quality of life, tourist, nature
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THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD ON
FINANCIAL STABILITY IN THE EUROPEAN UNION
Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
Warsaw School of Economics, Poland
This article analyzes the impact of the activities of the European Systemic Risk Board on
financial stability in the European Union. The structure of the ESRB and instruments to mitigate systemic risk were presented. The aim of the article is also to draw attention to the role of the European
Central Bank's cooperation with the ESRB and how it affects the implementation of European Union
regulatory policy. In this paper such research methods as: descriptive method, literature analysis
method, comparative method, deductive reasoning was used. On the one hand the current activity of
the ESRB may lead to the conclusion that it contributes to the improvement of financial stability in
the EU. On the other hand, the fact that the institution can only use soft tools means that it is not fully
effective. The ESRB's activity is limited to quick detection rather than reacting when systemic risk is
detected in the country.
Keywords: European Systemic Risk Board, regulatory policy, macro-prudential supervising,
financial stability

Introduction
Along with the progressing process of financial market integration in the European
Union, a very significant problem arose related to the supervision of these markets. The crisis
of 2007-2009 drew more attention to this issue. The question arose as to what supervision of
banks should look like. a uniform license can operate internationally without any obstacles.
Until now, in accordance with the country of origin supervision principle, banks were subject
to the supervision of the home country in which they obtained the operating license. At the
time of crisis, the national nature of banking supervision turned out to be very dangerous,
especially for countries with a high degree of foreign capital in banks' capital. In the event
of problems of the dominant entity, the host country had little impact on its behavior towards
foreign branches. In the European Union we were dealing with the decentralized nature of
supervision over the financial markets of individual Member States. This meant that each
EU country has its own supervision of the financial market. In the situation of progressive
integration in the EU, as well as globalization of the world economy, this was particularly
unfavorable.
The crisis, which began in the USA in 2007, and took on a global dimension in 2008,
showed how far-reaching effects the bankruptcy of financial institutions or the violation of
their stability may have. The use of the supervisory and restructuring solutions existing at
that time proved to be insufficient, and the desire to maintain the continuity of the financial
market forced the intervention of public authorities. One of the fastest conclusions was that
the cross-border integration of the EU financial market was not accompanied by adequate
strengthening of supervisory cooperation. Therefore, already in 2008, the then President of
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the European Commission Barroso appointed a high-level group, which was authorized to
present proposals for the modification of the existing supervisory framework. The conclusions were included in a document, which from the chairman's name is commonly called the
de Larosiere report. The postulates of establishing a system of European financial market
supervision authorities should be considered the most important recommendations of this
report, which should have appropriate legal legitimacy and differentiated jurisdiction.
This work will attempt to answer the question whether the activities of the
European Systemic Risk Board contribute to increasing financial stability in the European
Union.
Structure of the European Systemic Risk Board
According to the de Larosiere report, the European Systemic Risk Board (ESRB)
creates the so-called second macro-prudential pillar. It conducts macro-prudential analysis
and also coordinates EU macro-prudential policy. The European Central Bank as well as the
national central banks represented in the ESRB play a key role in exercising macro-prudential supervision in the European Union.
The ESRB's decision-making body is the General Council, which includes president
of the ECB (chairman of the Council), vice president of the ECB and governors of the national central banks of EU member states. There is also a Steering Committee in the structure
of the ESRB, which analyzes documents and makes decisions on the issues discussed at the
General Board meetings. Documents and analyzes are prepared by the Advisory Technical
Committee. It consists of representatives of national central banks and supervisory authorities. The Advisory Scientific Committee sets strategic directions for the work of the ESRB
and assesses the importance and scale of banking activities. It consists of 15 experts from the
scientific community [Dobrzańska, 2014].
High-level representatives of the national financial supervisory authorities are nonvoting members of the General Council, subject to the principle that each country may only
appoint one representative. If supervision in a given country is of a sectoral nature, then
actually representatives of these institutions take part in the discussion on a rotational basis,
depending on the subject of the issues raised. It is also possible for interested parties to indicate one common representative. The last member of the General Council is the chairman of
the Economic and Financial Committee [Smaga, 2013].
The structure of the ESRB is completed by the Secretariat. The European Central
Bank provides both secretarial support as well as logistic, analytical and administrative support. The ECB appoints the head of the Secretariat in consultation with the General Board of
the ESRB. Although the administrative burden lies with the ECB, employees of institutions
sitting on the General Council are also delegated to work in the secretariat, i.e. representatives of the national central banks and financial supervision authorities [Szpunar 2016].
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Activities of the European Central Bank and the European Systemic Risk Board
According to the Treaty on European Union (TUE), the European Central Bank
should consist of three subsystems forming a two-tier structure: the European Central Bank
(ECB) and the National Central Banks (NBC), as well as the TARGET ICT system for the
conclusion of financial transactions and communication within the Eurosystem. The main
purpose of the European System of Central Banks (ESCB) is to maintain price stability in
the short and long term. It is implemented mainly through monetary policy implemented
thanks to the ECB and NB, as well as coordination of national economic policies in groupings. The effect of such actions should be relatively high, non-inflationary economic growth.
The basic tasks of the ESCB can also include the storage and management of foreign exchange reserves of Member States, conducting foreign exchange operations or carrying out
activities improving the functioning of payment systems.
The European Central Bank replaced the European Monetary Institute in July 1998.
The holders of the ECB's capital are the Eurosystem central banks. Each of them possesses
a part of the ECB's initial capital, which accounts for half the share of a given Member State
in the total population of the EU in the year preceding the establishment of the European
System of Central Banks and half of the share of a given Member State in the grouping's
GDP, calculated on the basis of market prices, according to quotations from the last five
years preceding the establishment of the ESCB [Kołodziejczyk, 2000].
The ESRB is responsible for exercising macro-prudential supervision of the financial
system in the EU. Thanks to that, it contributes to counteracting systemic risks that could
threaten financial stability. It also aims to reduce these risks in such a way that financial
difficulties do not occur. [Regulation 1092/2010, art. 3, paragraph 1].
The ESRB may interact through alerts and recommendations addressed to individual Member States, European Supervisory Authorities or national supervisory authorities. At the end of 2011, the ESRB issued recommendations on the macro-prudential mandate
of national authorities. Identifying the minimum requirements for macro-prudential oversight institutions, the ESRB does not prejudge their organizational and institutional shape,
but recommends that each EU Member State designate an independent macro-prudential authority, being either one institution or a collegiate body composed of representatives of institutions whose activities have a significant impact on maintaining financial stability. If the
macro-prudential body is one institution, national rules should establish a mechanism for
cooperation between all bodies whose activities have a significant impact on financial stability, subject to their respective mandates. Member States should also ensure that the Central
Bank plays a leading role in macro-prudential policy without compromising its independence. The ESRB's recommendations regarding the macro-prudential mandate of national authorities are consistent with the conclusions of numerous publications of international institutions, including the international monetary fund, the bank for international settlements, as
well as the G30 group [Szpunar 2016].
The most important recommendations regarding the institutional organization of
macro-prudential policy include:
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1. Macro-prudential policy should be entrusted to a central institution or formal collegial body with guaranteed independence. Formal independence is necessary when the institution responsible for macro-prudential policy is to make unpopular decisions in the short
term, so as to guarantee financial stability in the long term.
2. The Central Bank should have a significant impact on shaping macro-prudential
policy, either by assuming formal responsibility for this policy or by a significant share of
votes in a collective body.
3. The institution responsible for macro-prudential policy should be given a clear
mandate with appropriate powers to implement them. This is necessary for decisions to have
adequate legal force.
4. The mandate for macro-prudential policy should be combined with an adequate
set of instruments or tools to implement it. In their basic structure, these instruments can be
used for other purposes and implemented at the operational level by institutions other than
the institution responsible for macro-prudential policy.
5. Granting the institution responsible for macro-prudential policy independence and
requires setting a liability rule and an appropriate level of transparency in its activities.
6. The institution responsible for macro-prudential policy should have access to information and data necessary to identify risks to financial stability, including data on individual financial entities.
7. Such institution should also have an appropriate analytical workshop. The base
should be information and analytical tools used so far for the needs of central banks to prepare stability reports. The analysis techniques in this area should be subject to further development.
Across the EU, macro-prudential policy is monitored and coordinated by the ESRB,
which only has soft impact instruments. The European Central Bank's macro-prudential
measures are a kind of reinforcement of ensuring the stability of supervised banks. The ECB
has gained hard instruments in the case of influencing the member states of the banking
union, increasing the requirements of national macro-prudential supervisors [Szpunar 2012].
The ECB's task is to monitor the situation of the financial system in EU countries in
order to detect all weaknesses. Problems related to systemic risk that may appear in the financial system are solved through macro-prudential policy. The European Central Bank,
pursuant to the regulation establishing a single supervisory mechanism, took over the powers
related to macro-prudential policy from November 4, 2014. Such action was aimed at solving
problems related to the appearance of potential systemic risk in the financial system. Under
this regulation, the ECB may apply higher requirements than individual countries to capital
buffers. It may also apply more stringent measures to reduce systemic or macro-prudential
risk, which will be in accordance with the procedures set out in the relevant European Union
files. In addition, national authorities are required to inform about plans to implement or
change macro-prudential measures. The European Central Bank may assess planned projects
and then decide to apply higher requirements. These comments should be taken into account
by the authorities of individual European countries before they make their final decision.
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The ECB identifies the risk to the financial system using early warning models. The
assessment of macro-prudential actions taken is carried out using econometric models as
well as stress tests of the banking sector. Actions taken by the ECB affect the financial stability of mainly euro area countries. The micro and macro-prudential policy, to which the
ECB contributes through the Single Supervision Mechanism (SSM) and the European Systemic Risk Board, should be the starting point when analyzing problems related to financial
stability and the accumulation of financial imbalances in the euro area.
Instruments and principles of macro-prudential policy
The macro-prudential policy is carried out using appropriate macro-prudential instruments, which will be presented later in this study.
Control of systemic risk requires a clear strengthening of the macro-prudential elements of the regulatory system, which will take into account the clear limitation of the procyclical nature of banking regulations. Due to the need to coordinate supervisory activities,
a European Systemic Risk Board was established at EU level. It analyzes the relationships
between phenomena that take place in the macro-prudential environment and the financial
system. The ESRB collects and analyzes all information relevant to achieving its objectives
and then identifies and prioritizes systemic risk. The EU macro-prudential supervision is an
integral part of the newly adopted solutions and is necessary for the proper functioning of
micro-prudential supervision. The Central Bank has become a kind of coordinator in the field
of macro-prudential policy. The purpose of macro-prudential supervision is to protect the
stability of the financial system in terms of the system. Individual institutions of the market
link of the financial system and the public sector are covered by protection, monitoring and
the scope of instruments used [Alińska 2016].
The goals of macro-prudential supervision are achieved by taking measures to counteract the emergence of systemic risk and to increase the resilience of the financial system to
its implementation. Systemic risk mitigation is achieved through the use of appropriate
macro-prudential instruments. These include the CRD IV / CRR Package, which entered into
force on January 1, 2014. It contains the Regulation (CRR - Capital Requirements Regulation) and the Directive (CRD IV - Capital Requirements Package IV Directive) and is another
version of the EU regulations on system security financial (in 2008 - CRD II and in 2009 CRD III), [European Commission, Capital requirements –CRD IV/CRR – Frequently Asked
Questions, Bruksela 2013].
The CRD IV Directive introduced the concept of own funds, which it defines as
capital fully capable of absorbing losses regardless of the situation. The ambiguous definition of capital caused difficulties in comparing capital in individual Member States. The directive defines the tools: capital buffers, among which it distinguishes:
- countercyclical buffer,
- systemic risk buffer
- risk buffer of a global systemically important institution,
- risk buffer of another systemically important institution [Brzozowski 2014].
KONFERENCIJOS „GAMTOTVARKOS AKTUALIJOS – 2020“ MEDŽIAGA
MATERIALS OF THE CONFERENCE ‚RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGEMENT – 2020‘

60

It is worth taking a closer look at the first two buffers. The countercyclical capital
buffer is an additional capital requirement that should be imposed on the entire market to
reduce the systemic risk arising from the financial cycle. It is established on a quarterly basis
by the competent authority, which is required to notify the ESRB of its decision. If the buffer
will be in the range of 0-2.5%, then the designated authority has full discretionary power.
The automatic principle of reciprocal recognition by other EU countries also applies. A level
above 2.5% may limit the effectiveness of this instrument because it creates the possibility
of regulatory arbitrage in cross-border activities or through branches on a given market.
In contrast, the systemic risk buffer is an additional capital requirement that serves to
limit long-term systemic risk and is not cyclical. This applies to exposures in a given country,
Member States and third countries to all or part of the institutions under the supervision of
the Member State. The buffer is imposed by a designated authority or a competent authority
from a given country, the procedure for applying the buffer varied depending on the value of
the indicator. If the value is less than 3%, it is only the competence of the Member State.
However, it is obliged to inform the European Commission (EC), European Banking Authority (EBA), ESRB and interested countries about its intention within one month before
the planned implementation. If the buffer has been imposed above 5%, please also inform
the above authorities. The ESRB shall submit its opinion to the EC within one month of
notification. EBA also has this option. The European Commission shall issue an act authorizing the competent state authority to impose a buffer within two months of notification.
Before applying a buffer in the range of 3% to 5%, you should inform the European Commission, which will issue the appropriate opinion [Szpunar 2014].
The CRR Regulation also introduces further requirements for maintaining the security of banks' operations, including level of own funds, requirements for large exposures,
requirements for disclosing information to the public, level of the hedging buffer, liquidity
requirements, risk weight in relation to speculative bubbles regarding the residential and
commercial real estate sector or exposures within the financial sector [Brzozowski 2014].
Limiting financial leverage can be identified as another of the macro-prudential instruments in the CRD IV / CRR package. In CRR, the leverage was defined as the relative
size of off-balance sheet assets as well as contingent liabilities relative to the institution's
own funds. In European Union countries, the leverage ratio is not a standard, it is an additional risk control tool. Banks are required to report the amount of leverage to supervisory
authorities. It is assumed that after the observation period, the leverage ratio will be properly
calibrated and implemented into EU order. Leverage, however, does not include risk weights,
which are mainly based on internal models [Szpunar 2014].
The beneficial side of the new regulations introduced so far is, among others, raising
capital requirements and increasing the quality of capital in banks. The new regulations also
introduce macro-prudential instruments that counteract selected types of systemic risk. However, excessive harmonization, complicated procedures for applying buffers, their limited
height, as well as the lack of mutual recognition significantly limit the effectiveness of new
instruments. Capital buffers are designed to respond only to specific phenomena. They do
not always apply to all relevant financial sector entities and exposures in a given country,
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and in the absence of mutual recognition, they do not apply to branches of foreign credit
institutions and cross-border activities.
Macro-prudential supervision is a new, constantly developing area of regulatory policy, therefore it is possible to introduce additional instruments in the future, created specifically for macro-prudential purposes.
Conclusions
In the light of the above, referring to the thesis presented in the introduction it should
be stated that the European Systemic Risk Board increases financial stability in the European
Union. However, its warnings and recommendations are only an "early detection" system.
Only taking appropriate actions by financial system entities can limit the risk of financial
threats. Thus, the probability of detecting future adverse events that may occur is increased.
The national surveillance models of EU countries that have been operating until now have
become inadequate to modern conditions. The emerging single financial market of the European Union necessitates the unification of regulatory solutions both in terms of supervision
over these markets and the supervision of activities of cross-border capital groups. Certainly,
changes in this aspect are needed, because the decentralized nature of the financial security
network cannot keep up with the reality in which integration and globalization processes play
the main role. Responsibility for financial security has ceased to be solely the domain of
national authorities and has become the object of interest not only for the entire European
Union, but also for many other international organizations. The European Union, as the second largest and most important financial market in the world, wanting to meet the requirements set for it, decided to create its own financial supervision body, whose most important
task is to ensure the financial stability of the EU market. He intends to achieve this by means
of two new pillars, which together are to create a new supervisory authority of the European
Union. One of these pillars is the European Systemic Risk Board described.
Prior to the establishment of the ESRB, there was no body actively involved in
macro-prudential oversight in the European Union. Although the ESAs were basically based
on activities already carried out at national level, the ESRB's scope of competence mainly
covered an unexplored area. Due to its activities, in particular, but not only, due to its warnings and recommendations, the ESRB managed to sensitize decision makers to problems
related to systemic risk and financial stability. However, non-compliance with the recommendations issued in the recommendation does not provide for any sanctions
The role of the ESRB is to monitor and assess risks to the financial system, but when it comes
to implementing macro-prudential policy to reduce this risk, the ESRB depends on other
authorities and Member States. Therefore, the efficiency of the ESRB depends on the effective management of relations with other stakeholders and Member States. In its work, the
ESRB is also dependent on the information provided by these authorities. Some parties see
the possibility of improving the quality and timeliness of both the ESRB's internal communication with other ESFS bodies and the European System of Central Banks (ESCB), as well
as communication with foreign and international partners. It is desirable for the ESRB to
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become more independent of the ECB. It could be reflected in the changes already made to
the composition of the ESRB's General Board and the elevation of the rank of head of the
Secretariat to the level managing the work of the ESRB, while maintaining the general powers of the General Council and the ESRB's chairman. The position of the ESRB manager
would improve cooperation with the economic and financial committee responsible for the
preparation of EU Council meetings. This would allow EU finance ministers to be kept informed of the potential threat to stability by a duly authorized representative of the ESRB.
At the same time, the European Systemic Risk Board could obtain personally separate identification from the ECB as the central bank and strictly banking supervision.
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Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
Europos sisteminės rizikos valdybos veiklos poveikis finansiniam stabilumui Europos
Sąjungoje
Santrauka
Šiame straipsnyje analizuojamas Europos sisteminės rizikos valdybos veiklos poveikis finansiniam stabilumui Europos Sąjungoje. Pateikta ESRV struktūra ir sisteminės rizikos
mažinimo priemonės. Straipsnio tikslas taip pat atkreipti dėmesį į Europos centrinio banko
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bendradarbiavimo su ESRV vaidmenį ir kaip tai daro įtaką įgyvendinant Europos Sąjungos
reguliavimo politiką. Straipsnyje naudojami tokie tyrimo metodai: aprašomasis metodas, literatūros analizės metodas, lyginamasis metodas, dedukcinis pagrindimas. Viena vertus, dabartinė ESRV veikla gali leisti daryti išvadą, kad ji prisideda prie ES finansinio stabilumo
gerinimo. Kita vertus, tai, kad institucija gali naudoti tik minkštuosius įrankius, reiškia, kad
ji nėra visiškai veiksminga. ESRV veikla apsiriboja greitu aptikimu, o ne reagavimu, kai
šalyje nustatoma sisteminė rizika.
Raktažodžiai: Europos sisteminės rizikos valdyba, reguliavimo politika, makroprudencinė finansinio stabilumo priežiūra
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LEGAL REGULATION OF COMPANY ACTIVITIES: EXPERIENCE OF LITHUANIA AND
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The article describes what a company is and what is its legal regulation. The analysis of
case law in civil cases determines when the legal liability of the company's manager arises and when
this responsibility falls on the company's shareholders. A legal person may have and acquire any civil
rights and obligations other than those which require the appearance of a natural person, such as sex,
age and kinship. The subjectivity of a legal person is based on the intellect and will of its founders,
managers, it cannot be responsible for itself or perform actions, including misconduct of the legal
person, not the company itself but the responsible persons in it (managers, shareholders, etc.). In many
cases, the responsibility for the misconduct in the company lies with the manager, because it is he who
makes certain decisions in the company that can be risky. If a claim is made for damages in connection
with a transaction concluded by the head of the company, and this has been approved by the board,
the responsibility for such transaction lies with the board of the company, unless the manager is at
fault. The head of the company is also liable for inaction when, knowing that the company is potentially committing an offense, it does not take any action as a result.
Keywords: civil liability of the head of the company, legal entity, natural person

Introduction
Company law is changing rapidly. This right is constantly being improved and
modernized by adapting modern technologies to the establishment of companies, improving
corporate governance, simplifying legal regulation to make it clearer, and removing obstacles faced by companies merging or establishing themselves abroad. For many years, the
issue of the legal liability of legal persons has been considered problematic - it is difficult to
identify and prove the guilt of a legal person and to apply the sanction for the committed
offense properly. Only after some time were solutions found to solve this problem and it was
recognized that a legal entity is not the same as a natural person and they cannot be identified.
The problem of imposing sanctions on a legal person has been resolved with the imposition
of adequate fines, but the second problem has persisted to this day and there are discussions
on how to properly determine the fault of the legal person.
This article focuses on the different types of companies in the OHADA space in
general and in Mali in particular. Our literature review shows that there are many types of
companies. They range from partnerships to limited liability companies, including hybrid
companies, namely limited liability companies. In addition to these types of companies, there
are Crown corporations and participation companies1. In the OHADA space in general and
in Mali in particular, the legislator has undertaken a vast reform with a view to facilitating
the creation of companies to encourage businesses in the informal sector to formalize. It also
emerges from our analysis that the powers of owners and managers of businesses and the
rights and obligations arising from them are different. The former determines the medium
1

Uniform act on commercial companies and the economic interest group adopted on January 30, 2014, in Ouagadougou.
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and long-term strategies of the company while the latter perform management actions to
achieve the company's objectives2.
The aim of the research is to analyze the problems of legal regulation of companies
when it is the responsibility of the head of the company.
Tasks:
• To analyze the legal regulation of companies in Lithuania, which laws regulate the law of companies.
• In accordance with the case law in civil cases, to analyze the liability of the
head of the company after committing an offense.
The object is the case law of civil courts, based on which liability is established
for a legal offense committed by a company.
The concept of legal person
An enterprise, which is an organizational unit that produces and / or provides services and whose activities may include more than one economic activity, which can make its
own decisions and be established in more than one place3, may also be a plaintiff or a defendant in court4. Legal entities5 can be private, public (municipalities and state institutions,
companies, religious communities as well as public institutions) and limited and unlimited
civil liability6. The legal identity of a legal person cannot coincide with the identity of the
natural person who created it, as is mentioned in the literature abroad7.
The most famous legal entities in Lithuania are:
• a limited liability company;
• a public limited company;
• an individual enterprise;
• a public institution;
• a small community;
A natural person is characterized by his age, kinship and sex, these characteristics
are not possessed by a legal person, therefore private legal persons can acquire and have all
civil rights or obligations, except those that require the characteristics that characterize a
natural person8. The main feature that distinguishes a natural person from a legal one is that
a legal person does not have its own will and intellect, and a natural person has, so its capacity
is based on its own will. The activity of a legal person is based on (i.e. the realization of legal
personality) the intellect and will of the persons who established it and their appointed managers. A legal person is an artificial legal entity that does not have the characteristics of a
natural person, it cannot control itself, but it can participate in various relationships, this is
called persona ficta9.
2

Njeufack Temgoua, R. La responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales OHADA, Mémoire de DEA
de Droit Communautaire et Comparé UDEAC/CEMAC, Université de Dschang, 1999, p. 5.
3 Lithuanian Department of Statistics
4 Civil Code of the Republic of Lithuania, adopted by the Seimas of the Republic of Lithuania on 18 July 2000,
No. VIII-1864 // Valstybės žinios, 2000 No. 74-2262. 2.33.
5 Legal entity - a company (the article will be mentioned as a synonym).
6
Rūta Vainienė. Dictionary of Economic Terms.
7 Dine J. 1994. Company Law, Macmillan p. 20.
8 Civil Code of the Republic of Lithuania, 2.74 art.
9 A. Abramavičius and V. Mikelenas. 1998 Legal Liability of Company Managers. Vilnius: Legal Information Center.
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The problem of regulating businesses in Africa and more specifically in Mali is
posed differently in the developed countries. Two sectors coexist in Mali: the formal sector
and the informal sector. The latter remains, despite its contribution in terms of wealth creation and in terms of job creation, excluded from the process of legal regulations10. In this
document, we will focus mainly on these first category of companies.
As in developed countries, the regulatory framework for African businesses law in
general and Malian businesses in particular is constantly evolving.
From the early years of their independence in 1960s when French-speaking African
countries had a private law system closely derived from that of the former colonial power to
the creation of OHADA Organization for the Harmonization of Business Law in Africa. This
organization created on October 17, 1993 in Port-Louis, Mauritius, gathering several countries of French-speaking Africa which wished to modernize their business law11.
The OHADA Uniform Act relative to General Commercial Law, the OHADA Uniform Act on commercial companies, the OHADA Uniform Act on security interests and the
OHADA Uniform Act relative to accounting law seem particularly conducive to this
achievement. We should note that this community law is constantly evolving in order to best
address the realities and needs of the business sector in the OHADA area, as evidenced by
the uniform act relative to the revised commercial law12.
In this article, we outline the different types of companies that are recognized
within the framework of OHADA and in Mali at first, then in a second time we will analyze
the legal implications of these situations on the rights and obligations of the organs of decision and management13.
Legal regulation of entities
The competence of the Ministry of Economy and Innovation includes the following
laws of the Republic of Lithuania attributed to the law of Lithuanian companies: Business
Associations, State and Municipal Enterprises, Individual Enterprises, Public Institutions,
Small Communities, Joint Stock Companies, European Economic Interest Groups, European
Companies, European Cooperative Companies, Vienna cross-border mergers of limited liability companies - and government resolutions based on them14. Most of the rules governing
private limited companies and public limited company rules are based on the European Community company law directives, and the laws of European companies, European economic
interest groups and European cooperative societies ensure the implementation of the relevant
European company law regulations.
Although a legal person is an independent entity under civil law, it acts through its
appointed managers in economic commercial activities. Paragraph 2 of Article 2.82 of the
Civil Code of the Republic of Lithuania provides: “Every legal person must have a sole or
collegial management body and a meeting of participants, unless a different structure of bodies is provided in the founding documents and laws regulating the activities of legal
10

Sassen, S. (1994). The informal economy: Between new developments and old regulations. Yale Law Journal,
103(8), 2289-2304.
11 Martor B ., N. & al:2002, p 80.
12 uniform act on commercial companies and the economic interest group adopted on January 30, 2014, in
Ouagadougou.
13 Art. 309 à 310 AUSC-R.
14 Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania. Link on the Internet: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/imoniu-teise.
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persons15”. A member of the management body of a legal person who fails to perform or
does not perform his / her duties specified in Article 2.87 of the Civil Code of the Republic
of Lithuania or the founding documents must fully cover the damage to the company, unless
otherwise provided in the contract, founding documents or laws16. It is very important to
precisely identify the subject of the misconduct of the company's managers, whether a particular person is a member of the management body and whether he or she can be held civilly
liable for the misconduct17.
Liability is usually the counterpart of the power that hangs over social leaders18. A
priori, it is all the heavier since they exercise wide powers19. Certainly, the leader acting not
for himself but on behalf of a company, it would be advisable not to discourage the initiatives
which it would have to take in a hostile legal and economic environment characterized by
fierce competition as well only through excessive sanctions. In commercial companies, the
responsibility of the directors will be retained for the offenses related to the functioning of
society such as the abuse of corporate property20, violations of the rights of partners21, as well
as offenses relating to business management to prevent abuse from social leaders who have
power to hire the company without justifying a special mandate, and responsible for ensuring
stewardship, administration, management of the company, management control and those
related to the obstacle control over the mission of the statutory auditors, the verifications or
the refusal to disclose documents22. In other words, society is civilly responsible for the acts
performed by its representatives, the restrictive power clauses being unenforceable against
third parties in good faith. Thus, the company will be committed even if it appears that the
social leaders have exceeded their powers or acted beyond the corporate purpose. The
AUSC-R lays down rules on the legal risk to which managers are exposed in the exercise of
their functions.
The rules applicable to commercial companies occupy a special place in OHADA
legislation. They are found in the Uniform Act relating to the law of commercial companies
and of the Economic Interest Grouping (GIE)23 .
Under OHADA rules, we have different types of societies and companies. We can
mention: A Simple Limited Partnership (SCS), the General partnership (SNC), the Limited
liability Company (SARL), The public limited company, The simplified joint - stock company and the economic interest group.
Simple Limited Partnership (SCS). A simple limited partnership is one in which
one or more partners co-exist indefinitely and jointly and severally liable for social debts
called "limited partners", with one or more partners responsible for social debts within the
limits of their contributions called "limited partners" or "Limited partners", whose capital is
divided into shares. The simple limited partnership is designated by a corporate name which
must be immediately preceded or followed in legible characters by the words: "simple limited
15

Civil Code of the Republic of Lithuania, 2.82 art.
Duties are specified in the Civil Code of the Republic of Lithuania, Article 2.87.
17 Application of legal norms regulating civil liability of the company's management bodies
In the review of the Supreme Court of Lithuania.
18 Managers are deemed to have full powers on behalf of the company, so that all agreements limiting these
powers are ineffective: Y GUYON, Treaty of Contracts, Companies, L.G.D.J., 3rd ed., n ° 278, p. 369.
19
Ibid.
20 166Art. 891 AUSC-R.
21 Art. 897 AUSC-R.
22 Art. 900 AUSC-R.
23 André Akam Akam;Voudwe Bakreo (2017) Droit des Sociétés commerciales, Harmattan, Paris, France, 746p.
16
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partnership" or the acronym: "SCS". In no case may the name of a limited partner be incorporated into the corporate name, failing which the latter shall be liable indefinitely and jointly
for social debts. As for the required share capital, the law does not set the minimum or the
maximum24.
Responsibility of the company manager
An entity in administrative law can only be a natural person, if the current administrative legislation is in force, this is the opinion of many authors. P. Petkevičius wrote:
“Legal persons cannot be the subjects of administrative law violations25. Their officials are
responsible for the administrative offenses committed,” but the question arises as to how the
company is liable if the civil code is violated? The Supreme Court of Lithuania26 noted: "The
civil liability of different management bodies for damage caused to the company must be
delimited and distributed taking into account that the responsibilities of each management
body are independent and the performance of one management body does not relieve another
management body." If a claim for damages is made against the company and the transaction
has been concluded by the head of the company, with the approval of the company's board,
then the responsibility lies with the company's board, if no fault of the manager is found. If
the fault of the manager is revealed after the conclusion of the transaction, then the degree
of fault is determined for each of them and they are liable according to partial liability27.
The responsibilities of the company and the manager cannot be identified, as the
manager is responsible for the omission (without taking any measures to prevent damage)
and the company for the actual actions. The question arises as to who is then responsible for
the damage caused by the company to a natural person or the damage to the environment.
The liability of the manager arises if he is aware of the ongoing violations in the
company and does not take any action to prevent them, in which case the shareholders of the
company may file a lawsuit against him28. It should also be noted that before making risky
decisions, the head of the company must think that his decision may cause harm to the company, so it is his duty to avoid such transactions. Before applying the civil liability of the
head of the company, it is necessary to determine the damage that has occurred, the illegal
actions and the connection between them, these are the conditions of civil liability, therefore
their determination is necessary. Once the damage caused to the company by the head of the
company has been established, his fault is presumed, therefore the plaintiff no longer must
prove the fault of the head of the company29. To avoid civil liability, the head of the company
must rebut this presumption30 himself on the ground of no fault. However, actions are considered illegal, those that are unjustifiably risky (for example, if an asset is purchased for
cash with the company that is worthless or becomes worthless in the future31), manifestly

24

Art. 293 à 297 AUSC-R.
P. Petkevičius 1996. Administrative responsibility, Vilnius: Justitia.
26 Order of the Supreme Court of Lithuania adopted in a civil case (No. 3K-7-124 / 2014 of 9 January 2014).
27 Order of the Supreme Court of Lithuania adopted in a civil case (No. 3K-7-124 / 2014 of 9 January 2014).
28 Order of the Supreme Court of Lithuania adopted in a civil case (No. 3K-7-444 / 2009 of 20 November 2009).
29 Order of the Supreme Court of Lithuania adopted in a civil case (No. 3K-7-444 / 2009 of 20 November 2009).
30 Civil Code of the Republic of Lithuania, adopted by the Seimas of the Republic of Lithuania on 18 July 2000,
No. VIII-1864 // Valstybės žinios, 2000 No. 74-2262. 6,248 p. 1d.
31 Order of the Supreme Court of Lithuania adopted in a civil case (No. 3K-3-428 / 2008 of 29 September
2008).
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harmful (for example, by transferring assets32 to others), would not meet reasonable business
risk, and or) would be contrary to business standards33 (for example, increasing losses due to
the company failing to settle with creditors through the proper or complete non-performance
of the company)34.
Conclusions
The article analyzes the case law in civil cases from which it was concluded that:
1. A natural person shall be characterized by his or her sex, kinship and age, and a
legal person may not possess these characteristics, therefore, all civil rights and obligations
may be acquired, except those for which the necessary characteristics characterize a natural
person. The subjectivity of a legal person is based on the intellect and will of its founders,
managers, he cannot be responsible for himself or perform actions, including misconduct of
the legal person, not the company itself, but the responsible persons in it (managers, shareholders, etc.).
2. In many cases, the responsibility for the misconduct in the company lies with
the manager, because it is he who makes certain decisions in the company that can be risky.
The head of the company may carry out transactions with the permission of the board, if the
third parties are injured as a result of this transaction and compensation is claimed and the
manager is not at fault, then the board of the company may be held liable. The head of the
company is also liable for inaction when, knowing that the company is potentially committing an offense, it does not take any action as a result.
3. Thus, a legal person cannot commit an offense itself, it is done by the persons
working in the company. The problem arises when it is necessary to determine which natural
person in the company is responsible for the misconduct, whether it is the head of the company who acted alone and did not assess the risk of harm to the company, or the board members who knew and gave permission to the company. manager to enter a risky transaction.
4. Legal regulations of companies appear to be the key to promote private sector
and create conditions for economic development in developing countries like Mali. Legal
regulations define which kind of companies to create. They underline the powers, rights, and
liabilities of both owners as well as managers. All the rules forming the legal regulations
arsenal should not be neither very soft nor very tough. If they are so soft, controlling companies ‘activities and the full rights of operators should be difficult. Otherwise, if they are so
tough, they can reduce the margin of stakeholders and prevent them from taking initiatives
which are necessary for the growth of theirs companies.
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Dalia Perkumienė1, Mohamed Traore2
Įmonių veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir Malyje
Santrauka
Straipsnyje aprašoma, kas yra įmonė ir koks yra jos teisinis reguliavimas. Išanalizavus teismų praktiką civilinėse bylose, nustatoma, kada atsiranda teisinė įmonės vadovo
atsakomybė, o kada ši atsakomybė tenka bendrovės akcininkams. Juridinis asmuo gali turėti
ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas. Juridinio asmens subjektyvumas grindžiamas
jo steigėjų, vadovų intelektu ir valia, jis negali būti atsakingas už save ar atlikti veiksmus
įskaitant juridinio asmens netinkamą elgesį, o ne pati įmonė, bet atsakingi asmenys joje (vadovai, akcininkai ir kt.). Daugeliu atvejų atsakomybė už netinkamą elgesį įmonėje tenka vadovui, nes būtent tas, kuris priima tam tikrus sprendimus įmonėje, gali būti rizikingas. Jeigu
71

ieškinys dėl žalos atlyginimo yra susijęs su įmonės vadovo sudarytu sandoriu, tačiau tam
pritarė valdyba, atsakomybė už tokį sandorį tenka bendrovės valdybai, nebent vadovas kaltas. Bendrovės vadovas taip pat atsako už neveikimą, kai, žinodamas, kad įmonė galimai
daro pažeidimą, nesiima jokių veiksmų dėl to. Šis straipsnis skirtas įvairių tipų įmonėms
OHADA erdvėje ir Malyje. Literatūros apžvalga rodo, kad yra daugybė įmonių rūšių nuo
bendrijų iki ribotos atsakomybės bendrovių, įskaitant mišrias bendroves, būtent ribotos atsakomybės bendroves. Be šių bendrovių rūšių yra ir korporacijos. Teisiniai bendrovių nuostatai
yra pagrindiniai veiksniai skatinant privatųjį sektorių ir sukuriant ekonominio vystymosi sąlygas tokiose besivystančiose šalyse, kaip Malis. Teisinės normos nustato, kokias įmones
kurti. Jie pabrėžia tiek savininkų, tiek valdytojų galias, teises ir pareigas.
Raktažodžiai: įmonės vadovo, juridinio asmens, fizinio asmens civilinė atsakomybė
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ŠIUOLAIKINĖS ORGANIZACIJOS VALDYMAS, KAIP PRIEMONĖ SIEKTI AUKŠTOS
KOKYBĖS
Biruta Švagždienė, Paulina Palujanskienė, Irena Malašauskienė
Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva
Šiame straipsnyje analizuojama šiuolaikinės organizacijos valdymas, siekiant aukštos kokybės. Tikslas – įvertinti šiuolaikinės darnios organizacijos aplinkos identifikaciją, koncentruojantis į
paslaugos teikėjų išorės ir vidaus veiksnių vertinimą. Uždaviniai: 1. Atskleisti šiuolaikiškos organizacijos darnaus vystymosi sampratą ir vertybes. 2. Pristatyti prielaidas, skatinančias kurti šiuolaikiškos
organizacijos darnaus vystymosi principus. 3. Ištirti organizacijos valdymo veiksnius, skatinančius
darnaus vystymosi principų įgyvendinimą organizacijos veikloje pačių darbuotojų požiūriu. Darnus
vystymasis suprantamas kaip: valstybės gyvenimo ir veikimo būdas; bendra ir patraukli vizija visoms
(kartu ir ateities) kartoms; visuma metodų, kuriais siekiama užtikrinti vystymąsi, tenkinantį žmonių
gerovę dabartyje nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje; dabarties kartos poreikių tenkinimas nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius; pagrindinė ilgalaikė visuomenės
vystymosi ideologija (Lietuvoje); sistema, apimanti visas valstybės politikos sritis (taip pat ir švietimą). Darnaus vystymosi dimensijos – socialinė, ekonominė, aplinkosauginė ir politinė yra svarbios
ir neatsiejamos viena nuo kitos. 2. Šiuolaikiškos organizacijos darnumas pasireiškia tuo, kad žmonėms
kuriamas draugiškas aplinkai laisvalaikis bei prisidedama prie socialinės gerovės (užimtumo didinimas, žinių plėtimas, švietimas). 3. Organizacijos valdymo veiksniai, skatinantys darnų vystymąsi įgyvendinant organizacijos veiklos principus, darbuotojai pastebi, jog prie vidinių veiksnių priskiriama
darnios organizacijos darbuotojų lojalumas, saugumas, tobulėjimas, atnešantis įmonei didesnių pajamų, lemiantis našesnį darbą; inovacijų diegimas siekiant konkurencinio pranašumo; siekis pritraukti
vartotojus. Prie išorinių veiksnių priskiriamas siekis įgyti vartotojų pasitikėjimą kuriant šiuolaikiškos
organizacijos įvaizdį; siekis įgyti didesnį konkurencinį pranašumą; siekis pritraukti daugiau investicijų, vykdyti veiklą, taip prisidedant prie geresnės gyvenimo kokybės.
Raktiniai žodžiai: šiuolaikiška, darni organizacija, valdymas, kokybė, veikla

Įvadas
Nagrinėjama problema ir jos ištirtumo lygmuo. Darnios veiklos principų inkorporavimo į organizacijos veiklą svarbą ir aktualumą rodo ir tai, kad daugelis užsienio ir lietuvių
autorių analizavo darnios organizacijos temas: Navickas, K., Navickienė, R. (2009) kūrė darnios organizacijos modelį ir taip nustatė prielaidas, skatinančias organizacijas laikytis darnumo principų; Joyce, A., Paquin R., (2016) tyrė organizacijų darnios veiklos naudą organizacijoms ir aplinkai; Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G., Ooi, C.S. (2016) analizavo darnumo principų diegimą turizmo įmonėse, kurios organizuoja laisvalaikį klientams, ir daugelis kitų autorių.
Tačiau mokslinėje literatūroje trūksta naujų tyrimų apie konkrečios šiuolaikinės organizacijos valdymo veiksnius, skatinančius organizacijos vystymąsi aukštos kokybės link.
Straipsnio tiriamoji problema –neįvertinus šiuolaikinės organizacijos valdymo, kaip
priemonės siekti aukštos kokybės, negalima teikti rekomendacijų situacijai gerinti.
Tikslas – įvertinti šiuolaikinės organizacijos valdymą, kaip priemonę siekti aukštos
kokybės.
Uždaviniai:
1. Atskleisti šiuolaikiškos organizacijos darnaus vystymosi sampratą ir vertybes.
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2. Pristatyti prielaidas, skatinančias kurti šiuolaikinės organizacijos darnaus
vystymosi principus.
Tyrime naudojami metodai: aprašomasis, sisteminis, literatūros šaltinių ir statistinių
duomenų analizės.
Šiuolaikinės organizacijos darnaus vystymosi samprata ir vertybės
Intuityvus, spontaniškas verslo procesų valdymas labai retai kuomet užtikrina gerus
rezultatus. Kaip ir kitais gyvenimo atvejais, organizacijai būtina priežiūra, tikslų formulavimas ir įgyvendinimo stebėsena. Valdyti procesus – tai ne vien rūpintis buhalterijos iššūkiais.
Tai – beveik visas įmonės organizacines sritis apimanti užduotis, kurią reikia įgyvendinti
nuosekliai ir nuolat. Norint tinkamai pasirūpinti verslo procesais galima: padidinti darbo našumą, darbuotojų produktyvumo rodiklius; aktyviau ir sėkmingiau siekti įmonės pelno arba
augimo; išvengti įvairių dėl neatidumo pasitaikančių klaidų; užduotis atlikti paprasčiau ir
aiškiau. S. Schwerd (2016) teigimu, vadybos ir organizacinėse teorijose - informacijos ir
rizikos valdymo discipliną reikia vertinti visoje vertės grandinėje, kaip atskirą pridėtinę
vertę, procesą ir funkciją.
Kaip teigia J. Skirmantaitė (2007), manoma, kad darnus vystymasis - tai vystymasis,
patenkinantis dabartinio laikotarpio poreikius ir nesudarantis pavojaus būsimoms kartoms
patenkinti savuosius. Tradiciškai darnaus vystymosi koncepcija apima: a) ekonominį, b) aplinkosauginį ir c) socialinį vystymosi aspektą arba ekonominę, ekologinę ir socialinę darnumo dimensijas. Tikrasis darnaus vystymosi tikslas yra geresnių gyvenimo sąlygų sudarymas visuomenės nariams, o ne siekimas pagaminti kuo daugiau ekonominių gėrybių. Taigi
svarbūs ne patys ekonominio augimo mastai, bet tai, kaip bus paskirstyti rezultatai.
Darnumo koncepcijos taikymas organizacijose įvardijamas, kaip organizacijų orientavimas į darnumo vystymą – tai bendrųjų visuomenės raidos dėsningumų projekcija darbo
rinkos sistemoje. Darnumo vystymo paradigma teikia konkretų kontekstą ir į visumą susieja
įvairius uždavinius, žymi naują kokybės tobulinimo etapą. Dėl to darbdaviai gilinasi į viešojo
sektoriaus veiklą, struktūrą, formalias taisykles ir neformalius ritualus, simbolius, organizacijų santykius viena su kita ir pan. Nors yra daug diskusijų dėl organizacijų darnumo vystymo
pobūdžio, plačiai prieita bendro sutarimo dėl pagrindinių principų: rūpinimasis visuomenės
ateitimi ir vadovautis teisingumo principu; darbuotojų motyvacija ir tikėjimas, kad galimi
pokyčiai visuomenėje.
Anot N. Petkevičiūtės ir A. Balčiūnaitienės (2018), akcentuojamos fundamentalios
vertybinės nuostatos ir principai, kurių centre yra humaniškumas, tarpkultūrinė komunikacija, pagarba bei tolerancija skirtumams ir įvairovei. Visų šių nuostatų įgyvendinimas yra
labai svarbus 21 a. iššūkis, kuris įpareigoja organizacijas ugdyti darbuotojus, kaip „globalius“ (globaliai mąstantis ir lokaliai veikiantis) piliečius, kurie geriau suvoktų pasaulio tvarką
ir savo veiklos darną.
Darnios plėtros principų integravimas į veikiančių ar tik besikuriančių įmonių veiklą
atveria didesnes galimybes įmonėms kurti naujus produktus, plėstis į naujas rinkas ir taip
užsitikrinti ilgalaikę sėkmę (Oželienė, 2019). L. Šimanskienės ir J. Paužuolienės (2014) teigimu, darniam vystymuisi būtinas geras valdymas tiek šalies, tiek regiono, tiek organizacijos
lygmenyse. Darnaus vystymosi pagrindas kiekvienoje šalyje – tinkama aplinkosaugos, socialinė ir ekonominė politika. Darnus vystymasis neįmanomas be plataus visuomenės dalyvavimo ne tik sprendžiant konkrečius uždavinius, bet ir priimant darnaus vystymosi požiūriu
svarbius įvairaus lygio sprendimus.
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Svarbu paminėti, anot L. Šimanskienės ir kt. (2016), kad šiuo metu tiek politikai,
tiek verslininkai daug dėmesio skiria tvariam regioniniam ir nacionaliniam vystymuisi, nors
kai kuriais atvejais darnaus vystymosi koncepcija naudojama ne siekiant pagerinti žmonių
gyvenimo kokybę, bet siekiant organizacijos ar atskiros grandies tikslų. Todėl kai kurie žmonės vis dar skeptiškai vertina tvarų vystymąsi, nes mato neatitikimus tarp to, kas deklaruojama, ir to, kas iš tikrųjų vyksta jų šalyse, regionuose ar organizacijose. Tvarų vystymąsi
galima apibrėžti, kaip sisteminiu mąstymu pagrįstą vystymosi filosofiją, kurios esmė yra
žmonėms nepažeisti pagrindinių gamtos dėsnių, jei jie nori užtikrinti sistemos tvarumą ir
žmogaus gyvenimo tęstinumą planetoje, tuo pačiu metu taip pat džiaugtis socialiniu teisingumu ir ekonomine gerove.

1 pav. Darnaus vystymosi dimensijų tarpusavio ryšiai pagal piramidės principą pagal Čiegį
(2012) (Petkevičiūtė, Balčiūnaitienė, 2018)
Fig. 1 Relationships between the dimensions of sustainable development based on the pyramid principle according to Čiegis (2012) (Petkevičiūtė, Balčiūnaitienė, 2018)
Iš 1 pav. matome, kad darnaus vystymosi tarpusavio ryšiai pasireiškia per glaudų,
nenutrūkstamą darnumo veiklos principą: žinios, gebėjimai ir vertybinės nuostatos. Darbuotojų poreikiai keičiasi vertinant ilgalaikes ir trumpalaikes perspektyvas, todėl pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis verslas turi sugebėti operatyviai reaguoti į pokyčius. Vykstant
globalizacijos procesams bei augant investicijoms į verslą, verslo vertinimo reikšmė tampa
ypač aktuali. Verslas sukuria darbo vietas, leidžia žmonėms užsidirbti pragyvenimui ir mokesčiais papildo kiekvienos valstybės biudžetą, kas yra paskata valstybėms tobulinti verslo
aplinką (Apyvalaitė, 2017).
Darnaus valdymo sprendimai sukurti tam, kad šiuolaikiškos organizacijos misija
taptų gerokai paprastesnė, lengvesnė. Naudojant specialias programas galima įvairius tikslus
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įgyvendinti sėkmingiau. Pačių procesų stebėjimo, dokumentų, duomenų valdymo sistemos
padeda greičiau atrasti tinkamus metodus. Šiuolaikinės organizacijos, siekdamos išlikti konkurencingos, stengiasi sukurti tik joms būdingą, savitą organizacinę kultūrą, remdamosi artefaktais, vertybėmis ir pagrindinėmis prielaidomis.
Organizacijos individualumas – tai organizacijos kultūra, sąlygojanti individų ir jų
grupių veiklos bendrą vertybinę orientaciją. organizacinė kultūra – vienas svarbiausių šiuolaikinio valdymo pamatų. Kadangi organizacija yra žmonių grupė, siekianti bendrų tikslų,
jos darbo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo čia dirbančių žmonių sugebėjimo, mokėjimo vienodai teisingai suprasti, ką jie daro, ko siekia. Vertybės – vertinamasis pamatas, kuriuo organizacijos nariai remiasi, vertindami situacijas, veiksmus, objektus ir žmones. Vertybės atspindi
organizacijos tikslus, idealus, veiklos normas ir būdus narių gyvenimiškoms problemoms
spręsti. Darbuotojas, susitapatinęs su organizacijos vertybėmis, priima jas, kaip dalį savęs ir
jo sėkmė tampa organizacijos sėkme. Pastebima, kad šiuolaikinės organizacijos veiklos efektyvumui didelį poveikį daro dirbančiųjų tarpusavio santykiai, vertybės, nuostatos, atsirado vadybos mokslo šaka, tirianti organizacijos narių veiklą - organizacijos elgsena, kurios
viena iš pagrindinių kokybių yra organizacijos kultūra.
Darnaus vystymosi vertybių diegimo galimybės šiuolaikinėse organizacijose
Darnus vystymasis organizacijose prasideda nuo suvokimo, kad darnumo principų
reikia. Tuomet organizacija rengia planus, kuriuose numato darnumo principų diegimą. Tam,
kad išanalizuotų savo įsitraukimą į darnumo vystymo idėjų plėtotę, kiekviena šiuolaikinė
organizacija iškelia sau svarbius darnios visuomenės, darnios organizacijos, darnaus žmogiškųjų išteklių valdymo tikslus ir parengia darnumo vystymo problemas sprendžiančius planus (misija, vizija), numato organizacijų veiklos strategijas bei vadybą, ištiria galimus apribojimus, priklausomybes, lygybę ir atsakomybę (Hans van Weenen, 2010). Darniai šiuolaikinei organizacijai svarbu užtikrinti darbuotojų darbo kokybę ir produkto gaminimo ar paslaugos teikimo saugumą aplinkai ir visuomenei. Taigi, planai yra viena iš darnumo diegimo
organizacijose priemonių.
Darnios organizacijos taip pat stengiasi laikytis ir kurti tam tikrus standartus. Standartai yra tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir pasaulinės prekybos prielaida. Viena
svarbiausių kokybės vadybos raidos ir internacionalizavimo fenomenų laikytinas standartizuotų kokybės vadybos modelių kūrimas, sistemingas jų tobulinimas ir taikymas verslo bei
kitose srityse. Šiuo metu kokybės vadybos sistemos diegiamos įvairiose privačiose ir viešosiose organizacijose (Gruževskis, 2008). Taigi, šiuolaikinės organizacijos turi įdiegti kokybės vadybos standartus, kuriuose atsispindėtų darnumo principų inkorporavimas į organizacijos veiklą.
Dar viena priemonė, padedanti šiuolaikinei organizacijai diegti darnumo principus,
yra darnaus vystymosi ataskaitos, kuriose įvertinama, kokių rezultatų darnumo klausimais
organizacija yra pasiekusi (Čiegis, Grunda, 2007). Ataskaitos yra tinkama parodomoji priemonė, kuri supažindina investuotojus ir vartotojus apie organizacijos tikslus ir pasiektus rezultatus. Darniose organizacijose turi būti sudaromos darnumo ataskaitos (Šimanskienė,
Paužuolienė, 2014). Tai yra atskaitomybė prieš darbuotojus, vartotojus, visuomenę ir investuotojus darnumo problemų sprendimo klausimais. Darnumo ataskaitos tampa ir konkurencinio pranašumo priemone.
Šiuolaikinė organizacija turi komunikuoti su visuomene darnumo klausimais, todėl
sėkmingos organizacijos dalyvauja aplinkosauginėse ir kitose pilietinėse akcijose, neteršdamos gamtos ir paaiškindamos vartotojams, kodėl tai naudinga visai visuomenei. Darni
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organizacija tarsi šviečia savo vartotojus, skatina etišką ir aplinkosauginį vartojimą, kuris
tampa puikia reklama, padedančia išsiskirti iš kitų panašia veikla užsiimančių organizacijų
(Juščius, Šneiderienė, 2013). Darni organizacija skatina socialinius projektus, akcijas, į jas
įsitraukia. Šiuolaikinės organizacijos vardas tampa siejamas su naudinga aplinkai veikla.
Šiuolaikinė organizacija gamybai ar paslaugų kūrimui naudoja inovacijas, technologijas, įrangą, pasižyminčias saugumu aplinkai. Darni organizacija siekia dirbti ekologinės
rinkodaros principais, kurie suformuoja organizacijoms tam tikrus uždavinius (Butkutė, Gotautienė, 2011):
• Organizacijos vidaus nuostatų, orientuotų į aplinkos apsaugą, sukūrimas bei paskelbimas;
• Aplinkosaugos veiksnių įvertinimas ir nuolatinis atskaitingas tikrinimas: turi būti
įvertinti pasiekti rezultatai (ataskaitų dėka organizacija gali siekti būti sertifikuota
atitinkamų tarptautinių organizacijų, kurių suteikiami sertifikatai plačiai pripažįstami ir ne tik atskleidžia organizacijos laimėjimus tam tikroje srityje, bet ir padeda kurti teigiamą šiuolaikinės organizacijos įvaizdį);
• Tikslų nustatymas bei veiklos programų rengimas;
• Atsakomybės nustatymas; tolygiai pritaikomas išteklių skyrimas;
• Darbuotojų mokymai, darbo jėgos ugdymas, kuris padeda didinti darbo veiksmingumą, našumą, kurti pridedamąją vertę (Pilipavičius, 2012);
• Veiklos programų stebėsena;
• Ekologinio požiūrio įvertinimo rodiklių nustatymas.
Šiuolaikinei organizacijai itin svarbu rūpintis savo darbuotojų darbo kokybe bei saugumu, jų gyvenimo kokybe. Organizacijos valdymo sistema turi būti paremta demokratiniais
principais (Šimanskienė, Petrulis, 2014). Kalbant apie darbinę aplinką darnią organizaciją
atspindi: darbuotojų mokymai, neįgaliųjų įdarbinimas, darbuotojų, neturinčių darbo patirties,
įdarbinimas, priešpensinio amžiaus darbuotojų įdarbinimas, darbo saugumas, draugiškas
mikroklimatas, profsąjungos, mokami mokesčiai, mokamas laiku teisingas atlyginimas. Taip
organizacijoje turi būti tinkamai paskirstomos pajamos, organizuojama labdara, kad organizacija jaustų socialines nuotaikas. Tam galėtų padėti užsimezgę bendradarbiavimo ryšiai tarp
įvairių ekonominės veiklos dalyvių. Tai vienas pirmųjų žingsnių pradedant organizacijai vertinti darnaus vystymosi nuostatas (Brower, 2011). Šiuolaikiškai darniai organizacijai labai
reikšmingi yra mokymai: tiek vadovams, tiek darbuotojams. Jų metu turi būti keliama darbuotojų kvalifikacija. Tačiau reikalingi ir mokymai apie darnumo problemas, nes tik jas identifikavus, organizacijai pavyks numatyti tikslingas darnumo principų diegimo kryptis.
Labai svarbu suvokti, kad, jei organizacija nori užsitikrinti ilgalaikį visuomenės pritarimą ir
pasitikėjimą, ji turi atlikti savo gaminio ekologinį ištyrimą visais jo gamybos, platinimo ir
naudojimo laikotarpiais ir įvertinti visas aplinkosaugines bei technologines pasekmes. Sukurtas gaminys ar paslauga gali užtikrinti šiuolaikinės organizacijos veiklos gyvybiškumą ir
ateitį sukuriant produktui pridėtinę vertę, kad gaminys ar paslauga būtų pelningi (Pilipavičius, 2012).
Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinės organizacijos įgyvendina darnumo
principus savo planuose, veiklos strategijose, kokybės standartuose. Tuomet darnumo principai įgauna oficialią vertę. Organizacijos išsikeltus planus ir tikslus vertina, analizuoja rezultatus, todėl yra sudaromos darnumo ataskaitos, tampančios reklama vartotojams ir visuomenei apie organizacijos darnumo pasiekimus. Darnios organizacijos dalyvauja įvairiuose
projektuose, akcijose, skirtose darnumo problemoms spręsti. Šiuolaikiška organizacija diegia naujas inovacijas, kurios leidžia produktus gaminti ar paslaugas teikti kuo mažiau
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kenkiant aplinkai. Tokioms organizacijoms svarbu rūpintis žmogiškųjų išteklių valdymu, todėl pagrindine priemone tampa darbuotojų mokymai, švietimas, saugios darbo sąlygos ir gyvenimo kokybę atitinkantis darbo užmokestis. Siekiant kurti šiuolaikišką organizaciją svarbu
žinoti darnaus vystymosi problemas, todėl ne tik darbuotojai, bet ir organizacijų vadovai turi
būti susipažinę su problemomis.
Išvados
1. Šiuolaikinės organizacijos darnus vystymasis suprantamas, kaip: valstybės gyvenimo ir veikimo būdas; bendra ir patraukli vizija visoms (kartu ir ateities) kartoms; visuma
metodų, kuriais siekiama užtikrinti vystymąsi, tenkinantį žmonių gerovę dabartyje nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje; dabarties kartos poreikių tenkinimas nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius; pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija (Lietuvoje); sistema, apimanti visas valstybės politikos sritis (taip pat ir švietimą). Darnaus vystymosi dimensijos – socialinė, ekonominė, aplinkosauginė ir politinė yra
svarbios ir neatsiejamos viena nuo kitos. Šiuolaikinės organizacijos veiklos efektyvumui didelį poveikį daro dirbančiųjų tarpusavio santykiai, vertybės, nuostatos, atsirado vadybos
mokslo šaka, tirianti organizacijos narių veiklą - organizacijos elgsena, kurios viena iš pagrindinių kokybių yra organizacijos kultūra.
2. Šiuolaikinės organizacijos kūrimas susideda iš trijų etapų: suvokimo, kas yra šiuolaikiška darni organizacija; suvokimo, kaip tapti šiuolaikiška organizacija; rezultatų analizės.
Organizacijos darnumas pasireiškia tuo, kad žmonėms kuriamas draugiškas aplinkai laisvalaikis bei prisidedama prie socialinės gerovės (užimtumo didinimas, žinių plėtimas, švietimas). Šiuolaikiškos organizacijos įgyvendina darnumo principus savo planuose, veiklos strategijose, kokybės standartuose. Tuomet darnumo principai įgauna oficialią vertę. Tokios organizacijos išsikeltus planus ir tikslus vertina, analizuoja rezultatus, todėl yra sudaromos
darnumo ataskaitos, tampančios reklama vartotojams ir visuomenei apie organizacijos darnumo pasiekimus. Darnios organizacijos dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose, skirtose
darnumo problemoms spręsti. Šiuolaikiška organizacija diegia naujas inovacijas, kurios leidžia paslaugas teikti kuo mažiau kenkiant aplinkai. Darnioms organizacijoms svarbu rūpintis
žmogiškųjų išteklių valdymu, todėl pagrindine priemone tampa darbuotojų mokymai, švietimas, saugios darbo sąlygos ir gyvenimo kokybę atitinkantis darbo užmokestis.
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Management of a modern organization as a measure to achieve quality
Summary
This article is provided to evaluate the identification of a sustainable modern organization environment. The research tasks are as follows: 1) to reveal the concept and values
of modern sustainable development; 2) to define the concept of sustainable modern organization. In conclusion, sustainable development of a modern organization is understood as:
the way of life and functioning of the state; a common and attractive vision for all (and future)
generations; a set of approaches aimed at ensuring development that is compatible with the
well-being of the people today, without diminishing the chances of future human well-being;
meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet theirs; main long-term ideology of social development (in Lithuania); a system that encompasses all public policies (including education). The dimensions of sustainable development - social, economic, environmental and political - are important and inseparable. The sustainability of a modern organization is manifested in the creation of environmentally friendly leisure time and contribution to social welfare (increase of employment,
knowledge development, education). The employees of the modern organization note that
factors include loyalty, security and the development of employees of a harmonious organization, which brings higher income to the company and results in a more productive work;
innovation for competitive advantage; the drive to attract consumers. Factors include seeking
to gain consumer confidence by creating an image of a modern organization; striving for
greater competitive advantage; the pursuit for more investment and activity, thus contributing to a better quality of life.
Keywords: sustainable development, modern sustainable organization, principles of
sustainability
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THE CIVIL LIABILITY BETWEEN ATTORNEY AND CLIENT IN THE
CURRENT SPANISH LAW
Ángel Acedo Penco, Antonio Silva
University of Extremadura
The basic legal regulation of the relationship between the lawyer and his client is framed
usually in the service contract, called in the Spanish Civil Code (CC) “hiring services” in the words
contained in articles 1542 and 1544 CC, and then Chapter III concerns “hiring works and services”.
The General Statute of the Spanish Legal Profession states that “lawyers in their practice are subject
to liability for fraud or negligence when harm the interests whose defense having been entrusted with
the responsibility to be enforceable under the common law before the Courts of justice can legally
settle their compulsory insurance”.
Keywords: civil liability, attorney, client

Contractual regime
The regulation of the Spanish Code, pursuant to art. 1544 defines hiring services,
such as contract whereby one party undertakes "to provide a service to another for a fixed
price" , called , more recently by the doctrine, service contract.35
The law determines that the regime of "hiring services" applies, with very broad
nature, the services provided by professionals, which are characterized by customer
confidence in the professional preparation of those who provide the service in the case of
contracts intuitu personae, whose error in the person invalidates the contract.
The work has an intellectual nature, as it supports, in addition to educational
qualifications in the technical or scientific professional knowledge as well as experience,
thus the service has to be paid personally by the professional himself, although it can make
use of auxiliary to be helped.
The price requirement exists even if not fixed in advance because it can be inferred
by expert appraisal guidance or college fees.
The way the contract is completely free, with frequent traditionally simple verbal
agreement, sometimes by phone, and nowadays, through the Internet, which sometimes can
cause problems both for testing of the contracted services, and its price, being highly
recommended to make the call before custom form to be signed by the professional and the
client, in which at least stating the most essential aspects of service and remuneration.36
Assumptions
Hiring services or service contract is often used, especially by lawyers, in the free
exercise of this profession, it is the case that concerns us here, but it is also the means of
recruiting care physicians in their private offices, architects and notaries, as well as other
professions that attend similar characters, being the paradigmatic lawyers of the legal
profession.
Characterizes the service contract generally professional is not obligated to obtain
a specific result when it does not depend exclusively on the expertise of their expertise and
services: so the lawyer cannot be forced to win the case, since the judgment is dictated by a
third party (nor the doctor can ensure the healing of the sick, which depends not only of the
medical act ), but always the service is rendered according to the lex artis or professional
knowledge required minimum.
81

The Supreme Court clarified that "the criterion of lex artis is a criterion of
normality of professionals who can assess the correctness of their actions and impose any
professional duty to act in accordance with due diligence or with lex artis. This criterion is
essential as it allows defining the circumstances in which truly can be a liability exists
requiring not only the element of injury but also the violation of the lex artis35”.
When the result is guaranteed, which is rare, it will be before a construction
contract, but often the service is mixed with the outcome and it is not easy to know precisely
if it is a work or service.
The Supreme Court determined, in respect of medical activity, where it is a contract
for work, "a cosmetic surgery is a contract for more than hiring services", giving equal
consideration of contract work to an operation of "vasectomy", a lifting operation, the
surgical operation of leg lengthening, interventions and performances ophthalmology
dentists.
Cited above because the liability of lawyers the Supreme Court has applied certain
criteria of medical liability. Thus, states that: "It must therefore be assessed in each individual
case whether the act is antecedent is presented as a necessary consequence, the adverse effect
produced. Therefore, will not be sufficient or conjecture the existence of factual data that
induce coincidental think interrelationship of these events. It will be necessary, then, the
existence of a strict test on the link between the conduct of the agent and the occurrence of
the damage, so that guilt requiring repair becomes apparent".
Breach of a contract
As in the rest of the contracts, the breach of the service contract with a lawyer
creates the obligation to pay compensation for damages and the payment of interest. This
article suggests 1124.II CC in stating that "the injured party may choose to enforce or
resolution of the obligation, with the payment of damages and payment of interest in both
cases".
The doctrine discuss is linked to which the provision refers compensation, if the
so-called negative contractual interest (majority position) that would "place the contractor in
the financial position in which they would have been if the contract had not been concluded",
or the positive contractual interest (minority but growing) representing compensation in the
“interest deposited in compliance" to what the compensation should be calculated by
discounting the value of the benefit is not executed or returned to the other party failed to
perform. Proponents of this second view see no objection to the claimant resolution can also
ask for loss of earnings (up to the date of termination) of article 1106 CC36.
More common cases of the responsibility of lawyers
The best Spanish doctrine following assumptions after hard studies over cases
prosecuted by the courts has systematized a series of events that are usually generated

35

Sentences Supreme Court: 1983, September 17th; 1995 July 20th; and 1992, March 20th.
Article 1106 CC:”The compensation for damages includes, not only the value of the loss that they
have suffered, but also that of the profit that the creditor has stopped obtaining, except for the provisions contained in the following articles”.
36
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liability lawyers. So, they are grouped into four 'families' due to essential infringements of
the legal profesión:37
a) Violation of duty of customer information. In this mode, the most common , the
following conduct , based on the deficiency or absence of warning information and indicate
improper, lawyer to his client about: 1º. the existence of a procedural way to make a claim
or any other act, 2º. the progress of legal proceedings , 3º. the impossibility of demand 4º.
failure to deliver to your client 's documentation process and 5º. not communicate in due time
to the client the need to enter or endorse before the Court the amount subject of the sentence38.
b) Permit, that the prosecution of his/her client prescribed or expires.
c) Promote the expiration the appeal of the customer.
d) Bad performances in procedural foundations of a case.
e) Negligence in the functions of legal "management" or " representation " of the
client in their affairs assumed by the lawyer.
f) Responsibility for loss of documents from his client.
g) Responsibility of negligence or intentional acts of wrong advice.
Extracontractual responsibility of lawyers
It's not the most common complaint against a lawyer, demanding repair of damage
caused without a prior contractual relationship existed.
However, such a situation occurs in all the actions where there not exist a service
contract with their client firms, such as the following assumptions: a) the free action for the
defendant in cases of enjoying the benefit legal aid or court representation, b ) where the
professional activity that causes damage, exceeds the limits of the service contract agreed
and c ) where damage is incurred to a third party, not a client, or defended, that was not
obliged to endure.
Conclusions
Regarding to the breach of a contract, the Spanish jurisprudence is pronounced in
both ways as well, sometimes gives compensation to the extent of the interest of compliance,
and others, the negative interest, but always according to the applicant's request.
The need for extracontractual liability is based on article 1902 of the Spanish Civil
Code, which applies generally to all cases in which an unjust damage occurs to a third fault
or negligence of the harmful agent without the existence of a contract.
Nevertheless, in many cases may attend both civil and responsibilities (contractual
and extracontractual), as in the case of the excess of the contracted lawyer, although such
case would be beyond the scope of this study.
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Angel Acedo Penco, Antonio Silva
Civilinė atsakomybė tarp advokatų ir klientų dabartinėje Ispanijos teisėje
Santrauka
Pagrindinis teisinis santykis tarp advokato ir jo kliento yra suformuluotas paslaugų
teikimo sutartyje, Ispanijos civiliniame kodekse (CC) vadinamas „paslaugų nuoma“ žodžiais, esančiais CK 1542 ir 1544 straipsniuose, III skyriuje. susijęs su „darbų ir paslaugų
nuoma“. Ispanijos teisininkų profesijos bendrajame statute teigiama, kad „jo praktikuojamiems advokatams taikoma atsakomybė už sukčiavimą ar aplaidumą, kai daroma žala interesams, kurių gynybai patikėta atsakomybė būti vykdytiniems pagal bendrą įstatymą. įstatymai gali kreiptis į Teisingumo Teismą dėl jų privalomojo draudimo.
Raktiniai žodžiai: civilinė atsakomybė, advokatas, klientas
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ADMINISTRATIVE CORRUPTION PREVENTION, QUO VADIS?
Maria Antónia Prazeres Pereira, Maria João Escudeiro
Polytechnic Institute of Lisbon
There are countless corruption scandals that have happened in recent years, some with enormous repercussions in the media. The facts revealed, involving well-known companies and public
figures, are contributing to the creation of a climate of apparent impunity that benefits the wealthiest,
who are also, or mainly because of these acts of corruption, rich and that the sacrificed ordinary citizen
is indignant. It is certain that investment detests corrupt countries, the attractiveness of economy falls
short of what it could, therefore penalizing economic agents. As such, we intend to analize the phenomenon of corruption in diferent ways, with diferent actors being the primary concern of the
measures related to preventive actions.
Keywords: Corruption, prevention, preventive actions

The typification of the crime of corruption
According to the etymology, corruption derives from the Latin “corruption” and
has the meaning of decomposition, putrefaction, decay, the act or the effect of corrupting, it
also means debauchery, bribery, adulteration and malfeasance.
According to the philosophical current, Aristotle enunciates corruption as a deviation from the natural order of things, “the change that goes from something to nothing; it is
absolute when it goes from the substance to out of the substance, specific when it goes to the
opposite specification.”39.
There is a general perception in society that corruption is a crime. And in fact,
corruption is classified as a crime in the Portuguese Penal Code, being one of the crimes
against the State, along with other attacks on the public service and its institutions. All these
crimes are committed in the exercise of public functions, and all share the common purpose
of obtaining an undue advantage or compensation.
Corruption in international trade and the private sector
Less well known and socially debated is the crime of corruption in international
trade and in the private sector, introduced in the national legal system in 2008. This criminalization of behaviors, associated with corruption among private agents, was long ago demanded by the Council of European Union40, having been adopted by national Law No.
20/2008, on the 21st of April.
At the level of international trade, who gives or promises to give an official or
politician of a State or international organization, a patrimonial advantage that is not due, in
order to obtain or maintain a business, contract or advantage improper in international trade,
is punished with imprisonment from 1 to 8 years. The same is true if the advantage attributed
is not patrimonial or if the agent acts indirectly, resorting to the third parties41.

ABBAGNAMO, Nicola (1998). Dicionário de Filosofia, São Paulo.
Framework Decision No. 2003/568 / JHA, of the Council, of 22 July 2003, on combating corruption in the
private sector, published in JOUE L192, of 31 July 2003.
41 More informations verify, art 7 da Lei n 20/2008, de 21 de abril.
39
40
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If the act of corruption occurs only in a national context, in the private sector, the
penal punishment is reduced, with the maximum term of imprisonment being 3 years or only
a fine42.
We are, in all of these cases facing active corruption, that is, behavior that translates
into offers, donations, or promises, which are considered illegal and, as such, censored by
the legal system.
But there is a passive side to these active behaviors, which means that the agent
accepts the offer in exchange for practicing the acts or omitting the behavior due. Passive
corruption occurs when a worker accepts, or asks, for an advantage, whether it is patrimonial
or not, to perform any act or to omit its practice.
Corruption in the public sector
In terms of the crime of corruption in the public sector, the penal punishment ranges
from 1 to 8 years in prison for passive corruption, and 1 and 5 years for active corruption. In
both cases, there are causes of aggravation of the sentence. In both cases, it is possible to
aggravate the sentence.
No less relevant is the fact that the crime of corruption may occur even if the acts
to be performed by the person who is corrupted, are lawful acts. These acts or omissions
were no longer required to be unlawful and, therefore, the provision was extended to other
situations in which the type of crime may occur. For instance, an employee who is faster than
usual to decide on a procedure, in exchange for offers, even if that decision is not unlawful
and would be adopted at a later time. Or it will also be the case of an employee who, having
to make an unfavorable decision, does not do so, accepting promises of advantages even
without any patrimonial caracter.
Prevention of corruption
The most media-based approach to corruption has been centered on the criminal
aspect, particularly, the investigation of corrupt practices and the subsequent and possible
prosecution. There are doubts and controversies, in situations of conflict of interests at the
political level, such as: as bribes, embezzlement of public funds, ..., almost all the time we
are concerned with the point of view of reaction through investigation and punishment, and
more rarely the issue of prevention is approached in this type of crime.
Now, it is essentially at the level of the work carried out in the area of preventing
corruption within the scope of administrative power and not within the judicial power, as is
the case with investigation and criminal punishment, that we are focusing now.
In this context, the Corruption Prevention Council (CPC) stands out, as an independent administrative entity that works with the Court of Auditors and aims to develop an
activity in the field of corruption prevention and related infractions43.
The composition of the CPC is representative of several important public institutions, such as, among others, the Court of Auditors, the Inspectorate-General of Finance and
individuals of recognized merit.
The CPC's activity is exclusively focused on the prevention of corruption and this
objective on behaviors upstream of corruption, involves the creation of a culture in public
42
43

Art 9 same law.
Article 1º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro.
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services with a focus and constant attention to the corruption incidents and the mitigation of
the risk factors that may provide it.
Public entities are recommended to adopt Codes of Ethics, Codes of Conduct, Manuals of Good Practices and Instruments to reduce the risks of corruption and their monitoring
and control.
It is intended that ethically censurable behaviors do not occur, that situations of
conflict of interest are reduced, that appropriate management practices are adopted, and that
mechanisms for collective participation are created in reporting corruption situations as a
deterrent instrument.
Services and bodies in general are focused on identifying, in the respective organizations, situations of risk of corruption, defining the appropriate measures to reduce that
risk, and identifying those responsible for the implementation of these measures and the
deadline for the effect.
What is the Corruption Prevention Council?
The Corruption Prevention Council44 was created by the Assembly of the Republic
in 2008 . Its purpose is to prevent not only corruption, but also related infractions, focusing
its activity exclusively on preventive measures, not being considered a criminal investigation
body.
The Board was qualified, by the respective founding Law, as an independent administrative entity that works with the Court of Auditors. It is chaired by the President of this
Court, and its composition today is different from what was initially planned when it was
created, due to the problems that occurred regarding some General Inspections whose top
management should be part of the composition of the Council46. Thus, the Council is currently composed of entities originating from various sectors: the judiciary, the Public Administration, the Attorney General's Office, the Lawyers and the Society in general47.
In order to carry out its duties, the Council has a set of powers, such as requesting
information from all public entities, regardless of the subsector they operate (Central, Regional or Local Public Administration), and whether they are part of the public business
sector (state, regional or local) or the public administrative sector48.
45
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That we will refer to only by Council.
Lei nº 54/2008, de 4 de setembro, maintaining the original version to date.
46 In addition to the Director-General of the Court of Auditors, who performs the functions of Secretary-General,
Article 3 of Law No. 54/2008, of 4 September, provides that the Council is composed of the Inspector-General
of Finance, Inspector General of Public Works, Transport and Communications, Inspector General of Local Administration, a Public Prosecutor, a Lawyer and a person of recognized merit in this area, co-opted by the other
members.
As for the Inspectorate-General for Local Administration, it was integrated into the Inspectorate-General for
Finance, which then proceeded to carry out their respective duties and to exercise their powers, and there were
also changes regarding the Inspectorate-General for Public Works, which also left to have legal existence, with
the respective functions being ensured by the General Secretariat of the Ministry of Economy.
47 In addition to the President of the Court of Auditors who chairs the Council and the Director-General of the
Court of Auditors who serves as Secretary-General, the Council is currently composed of the Inspector-General
of Finance, the Secretary General of the Ministry Economy, by a Prosecutor appointed by the Superior Council
of the Public Ministry, by a Lawyer appointed by the Bar Association and by a personality of recognized merit
co-opted by the other members.
48 Nº 1, article 9º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro.
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This power of the Board corresponds to the duty of collaboration of the entities,
which, in case of non-compliance, is liable to generate sanctioning, disciplinary or management effects49.
This duty of collaboration by all public entities and the entire public business sector
is not only reactive, it is not confined to the Council's duty to respond to requests for information. All these entities also have an obligation to comply with the provisions of paragraphs
3 and 4 of article 9 of Law no. 54/2008, which includes, the duty to submit a wide range of
information, such as a copy of denunciations, filing and prosecution decisions, absolute or
condemnatory sentences, among others. The audit reports of the internal control or inspection
bodies of the Public Administration, as well as of the Court of Auditors, should be sent to
the Council whenever they refer to facts that are subsumed in the paragraph. a) of no. 1 of
article 2 of Law no. 54/2008 or even if they only refer to deficiencies in the organization of
the audited services that are likely to carry the risk of occurrence of any of the situations
referred to in that regulation.
The duty to collaborate thus involves two levels of collaboration, depending on
whether it is the result of a legal obligation (Article 9 (3) and (4)) or a case-by-case request
from the Council. In that case, it is critical that public entities are predisposed to diligent and
proactive action to provide the Council with the information necessary to exercise its powers.
Recommendations of CPC
In this context, the CPC has issued recommendations to public services, the first of
which issued in 2009 resulted in recommending that plans for managing the risks of corruption and related violations be drawn up.50.
Since then, more recommendations have been issued to public entities, often in
specific areas of risk, such as public procurement or money laundering.
More recently, in May 2017, and in a broader perspective of intervention and scope,
the CPC considered that State risk management encompasses not only administrative management, but also legislative production. Underlying not only this risk analysis but also the
principle of separation of powers, the CPC ruled on the risk of fraud, corruption and related
infractions in the Law and issued recommendations to the bodies of the legislative branch51.
Prevention at the supranational level
At the supra national level, the phenomenon of corruption has received the attention of several international institutions and organizations52, as the GRECO53 that in February
of 2016 published a Report on the prevention of corruption for members of Parliament,
Judges and Prosecutors of Portugal54. This Report concludes a reduction in the levels of
Nº 2, article 9º.
http://www.cpc.tcontas.pt/recomendacoes.html
51 http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20170504_1.pdf
52 https://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en
http://www.oecd.org/corruption/oecd-recommendation-for-development-cooperation-actors-on-managing-risksof-corruption.htm
https://www.nao.org.uk/naoblog/fraud-lessons/
http://www.unodc.org/lpo-brazil/en/corrupcao/convencao.html
https://www.gao.gov/search?rows=10&now_sort=score+desc&page_name=main&q=corruption
53 Group of States against corruption, within the framework of the Council of Europe.
54 https://www.coe.int/en/web/greco
49
50
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corruption between 2006 and 2009, a slight increase until 2012 and stability since then. However, the Report is critical, points out weaknesses in those 3 groups and considers the focus
on preventing corruption in Portugal reduced.
GRECO issued several concrete recommendations to strengthen the rules on integrity, accountability and transparency and set a deadline of 30 June 2017 for their correspondent implementation and communicated to it, so that it can verify the compliance of such
measures.
It also invited the authorities of Portugal to publish the aforementioned Report in
Portuguese, thereby allowing not only greater awareness by civil society of the content of
that Report, but also greater scrutiny of the measures adopted to prevent corruption.
The CPC's recommendation on the risk of fraud in the Law, in May 2017, appears
in the results of this GRECO Report.
Corruption is an obstacle to free and healthy competition between companies, the
development of economies and the functioning of institutions. It weakens democracies, international trade and, for all these reasons, is a concern of States and supra-national entities.
According to the report released in Strasbourg, France, on December 31 st, 2019
Portugal had only fully implemented one of the 15 recommendations issued by the Group of
States against Corruption (GRECO). Out of the remaining 14 recommendations, eight were
partially implemented and six recommendations were not implemented.
In addition to Portugal, the other countries identified as not complying with
GRECO, due to the low level of compliance with anti-corruption recommendations in relation to MPs, judges and prosecutors, were Armenia, Austria, the Czech Republic, Denmark,
France, Germany, Hungary, Ireland, Luxembourg, Monaco, North Macedonia, Poland, Romania and Turkey.
On the other hand, on December 31st, 2019, Bosnia Herzegovina, the Czech Republic and Serbia were the only three countries to have not fully implemented any of the
GRECO recommendations addressed to MPs, judges and prosecutors.
Portugal was one of 14 countries that had not yet fully implemented any of the
GRECO recommendations in relation to deputies. The other countries in the same situation
were Austria, Bosnia Herzegovina, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Germany, Italy,
Malta, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Turkey.
Countries outside this blackboard, but even so, with a high percentage of anti-corruption recommendations not fully implemented in relation to MPs were Belgium, Armenia,
Hungary, North Macedonia, Moldova, Poland, Lithuania and Luxembourg.
As of December 31st, 2019 - the date to which the GRECO report reports, Portugal
was still amongst the 11 countries that had not yet fully complied with GRECO's recommendations and measures in relation to judges. The other 10 countries in the same situation were
Albania, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Greece, Iceland, Ireland, Serbia and Switzerland.
GRECO developed a model for monitoring corruption, in order to provide each
member state with a detailed analysis and set of recommendations tailored to the specific
architecture of each country.
Subsequent so-called “compliance procedures” serve to verify the level of compliance and actively seek alignment with what is recommended by GRECO to prevent corruption, a phenomenon that weakens and impoverishes States.
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Complaints and denunciations, suitable instruments for preventing corruption?
At the individual level, citizens also have instruments to collaborate in the fight
against corruption, being invited to denounce the situations of which they are aware, through
portals specifically designed for this purpose.
In the perspective of optimizing public resources and in favor of their efficiency, it
is important that complaints are not filed based only on simple and vague suspicion. The
complaints must be accompanied by elements that justify the suspicion and not only constitute vague, indefinite and undocumented imputations that involve time and resources of the
organizations that could be at the service of founded situations of corruption.
Conclusions
We can verify that efforts are being develop in Portugal, Europe and around the
world, but regarding Portugal, the Transparency International published in 2019 the Score of
Perception of Corruption in Portugal. The data is very interesting because Portugal dropped
from 64 points in 2018, to 62 in 2019. With small annual variations, Portugal has stagnated
in this index in the last seven years, reinforcing the need for a true National Strategy against
Corruption that includes, in addition to mere legislative changes, deep reforms in the design
and performance of institutions.
This means that despite the “repeated promises and speeches on occasion, there has
not been a real mobilization of the political class in Portugal against corruption, which has
repeatedly left Portugal behind the Western European average. Political courage is needed
in order to implement a robust strategy capable of effectively preventing and combating corruption, which is not achieved with declarations of intent. Effective commitments are
needed” says João Paulo Batalha, president of Transparency and Integrity in the Portuguese
chapter of Transparency International.
We fully agree with Delia Ferreira Rubio, President of Transparency International,
who argues that "strengthening political integrity is essential, and that governments work
actively to prevent party financing from being captive to financial interests, preventing their
undue influence on political systems."
The GRECO reports about the European States are also very concerning because it means that the political measures are not effective and that the implemented regulations are not producing the desirable results.
There is still a long way to go to achive relevant goals.
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Maria Antónia Prazeres Pereira, Maria João Escudeiro
Administracinė korupcijos prevencija, quo vadis?
Santrauka
Pastaraisiais metais įvyko nesuskaičiuojama daugybė korupcijos skandalų, kai kurie žiniasklaidos atgarsiai buvo didžiuliai. Atsiradę faktai, kuriuose dalyvauja žinomos įmonės ir visuomenės veikėjai, prisideda prie akivaizdaus nebaudžiamumo atmosferos kūrimo,
kuris naudingas turtingiausiems, kurie taip pat yra turtingi arba daugiausia dėl šių korupcijos
veiksmų yra turtingi ir kad paaukotas paprastas pilietis yra pasipiktinęs. Akivaizdu, kad investicijos gąsdina korumpuotas šalis, ekonomikos patrauklumas atsilieka nuo to, ką galėtų,
todėl nubaudžia ūkio subjektus. Taigi korupcijos reiškinys analizuojamas skirtingais būdais,
o su prevenciniais veiksmais susijusių priemonių pagrindinis rūpestis yra skirtingi veikėjai.
Raktiniai žodžiai: korupcija, prevencija, prevenciniai veiksmai
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VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO SU VIENU IŠ TĖVŲ TEISINIO
REGULIAVIMO PROBLEMOS
Violeta Naujokienė, Karolina Cibauskaitė
Kauno kolegija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Teismų praktikoje pasitaiko daug atvejų, kai tėvai nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo, kreipdamiesi į teismą dėl ginčo išsprendimo. Tokių tėvų nesutarimų kalbant apie vaiko
gyvenamąją vietą gana daug, tačiau kiekvienu atveju teismai gali priimti skirtingus sprendimus. Dažniausiai vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų reikia nustatyti, kai santuoka pripažinta negaliojanti,
arba ji yra nutraukiama, taip pat teismui priimant sprendimą dėl sutuoktinių separacijos ar vaikams
gimus nesusituokusiems tėvams bei jiems negyvenant kartu ir nesusitariant dėl vaiko gyvenamosios
vietos. Retesni atvejai teismų praktikoje, kai vienas iš tėvų pripažįstamas mirusiu arba nežinia kur
esančiu. Teismas, spręsdamas dėl vaiko interesų visapusiško užtikrinimo, imasi priemonių, jog būtų
ištirtos ir įvertintos visos su byla susijusios aplinkybės, tuo pačiu turi būti atsižvelgiama ir į kiekvieno
iš tėvų galimybes bei pastangas siekiant vaiko teisių įgyvendinimo.
Raktažodžiai: vaikas, tėvai, vaiko gyvenamoji vieta, šeima

Įvadas
Šeima visais laikais laikoma didele vertybe, todėl siekiant ją puoselėti ir išsaugoti
šeimai stengiamasi suteikti visokeriopą paramą ir pagalbą55. Atkreiptinas dėmesys, jog keičiantis laikmečiams, keičiasi ir požiūris į šeimą - kaip į esminį valstybės pagrindą, valstybės
pagrindinę ląstelę56. Kalbant apie šeimą dažniausiai akcentuojama tai, jog kiekvienas asmuo
turi pasirinkimo laisvę dėl savo tolimesnio asmeninio gyvenimo, todėl pamirštama apie šeimos puoselėjimo svarbą57. Augantis skyrybų skaičius, taip pat didėjant neįregistravusių santuokos porų skaičiui, šeima kaip vertybė atitolsta nuo visuomenės. Tokia situacija turi neigiamų pasekmių pačiam valstybės pagrindui, kadangi augant skyrybų skaičiui, silpnėja ir
pati valstybė, nes jos pamatas įtvirtinamas šeimos pagrindu. Tėvų teisių ir pareigų svarba
pabrėžiama ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje58. Konstitucijoje įtvirtinta, kad šeima yra
visuomenės ir valstybės pagrindas, tačiau neretai tėvai, auginantys vaikus, pamiršta pagrindines savo pareigas, kad jie privalo rūpintis savo vaikais, užtikrinti tolimesnę jų ateitį bei
vaiko gerovę, ypač tuo atveju, kai vaikų gyvenamąją vietą reikia nustatyti su vienu iš tėvų59.
Pažymėtina, jog itin didelė dalis asmenų, patiriančių skyrybas, susiduria su problemomis, kai
nustatant vaikų gyvenamąją vietą nėra užtikrinami vaikų interesai. Įstatymų leidėjas yra numatęs gana laisvą pasirinkimo teisę, pagal kurią besiskiriantys asmenys gali savo nuožiūra
bei bendru sutarimu priimti sprendimą dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo tais atvejais, kai tarp tėvų nekyla ginčai.
Tėvų susitarimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo vertinamas vienu pagrindiniu vaiko gyvenamosios vietos nustatymo būdu, kuris geriausiai atitinka vaiko interesus.
Todėl, kad taikus ginčo išsprendimas nesukelia žalos vaiko vystimuisi, jo psichologinei
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raidai60. Kiekvienu atveju taip pat turi būti atsižvelgiama ir į paties vaiko norą, jo amžių ir
brandumą išsakyti savo poziciją, tačiau daugelis atvejų yra ir tokių, kai vaiko išreikšta nuomonė teismui yra tik rekomendacinio pobūdžio, kaip kitos byloje esančios faktinės aplinkybės61. Tai reiškia, nors ir privaloma atsižvelgti ir išklausyti vaiko pozicijos, tačiau vaiko nuomonė yra viena iš aplinkybių, kuriomis remiamasi, tačiau ji ne visa lemianti. Todėl šiame
procese dalyvauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai, kurie
nustatytais atvejais ir tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus teisme. Įstatymų numatyta
tvarka teikdami teismui išvadas, ištiria vaiko gyvenamosios vietos aplinkybes, kuriuo atveju
būtų geriausiai užtikrinami vaiko interesai62.
Teismas, nagrinėdamas šeimos ginčus, susijusius su vaiko gyvenamąja vieta, pasitelkia valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos specialistų išvadas, kadangi siekiama užtikrinti vaiko teisę būti išklausomam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka. Įstatymų leidėjas yra numatęs, kad valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos,
ištyrusios gyvenamąją aplinką, teikia teismui išvadą dėl ginčo, spręsdamas ginčą, teismas
įvertina ne tik valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą63, tačiau ir vaiko išreikštą
norą, kaip ir kitus šalių pateiktus įrodymus, reikia ne tik išsiaiškinti tėvų pastangas bei galimybes įgyvendinti tėvų pareigą, įvertinti šeimos gyvenimo sąlygas, tėvų būdo savybes, vaiko
ir tėvo (motinos) santykių pobūdį, vaiko prisirišimą prie kiekvieno iš tėvų, bet visa tai įvertinti atsižvelgiant į vaiko geriausius interesus derinant su jo nuomone, tačiau vaiko nuomonė
dažnai būna rekomendacinio pobūdžio, į kurią teismas, priimdamas sprendimą, gali ir neatsižvelgti64. Todėl kyla neaiškumų ir problemų dėl vaiko interesų užtikrinimo ateityje. Nagrinėjant šią temą būtina atskleisti visus objektyviuosius bei subjektyviuosius kriterijus, kuriais remiantis teismas vadovaujasi nustatant vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų65.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš
tėvų teisinio reguliavimo problemas.
Tyrimo objektas - vaikų gyvenamosios vietos nustatymo teisinio reguliavimo
problemos.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, nacionalinės teisės aktų analizė, Europos
Sąjungos teisės aktų analizė, lyginamasis, teismų praktikos analizė.
Vaiko gyvenamosios vietos samprata
Nagrinėjant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų teisinio reguliavimo probleminius aspektus būtina apibrėžti vaiko gyvenamosios vietos sampratą. Kadangi vaiko gyvenamąją vietą galime suprasti tiek siaurąja, tiek plačiąja prasme, tai apima
ne tik vaiko, kaip pačio subjekto sąvoką, tačiau ir aplinką, kurioje jis gyvena. Visų pirma
vaiko gyvenamosios vietos samprata susijusi su jo teisiniu santykiu su valstybe, santykiu su
jo tėvų gyvenamosiomis vietomis, taip pat - tai apima ir pačią aplinką, kurioje jis gyvena ir
60

Ruiz-Casares, M., Collins, T., M., Kay, E., M., Grover, T. & S. 2017. Children’s rights to participation and protection in international development and humanitarian interventions: nurturing a dialogue, The International
Journal of Human Rights, 21(1), p. 1-13.
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tos aplinkos veiksnius, turinčius įtaką jo vystimuisi, o tai lemia jo svarbiausių interesų užtikrinimą, todėl būtina išsiaiškinti vaiko gyvenamosios vietos sampratos ypatumus66.
Norint atskleisti vaiko gyvenamosios vietos sampratą visų pirma reiktų pateikti paties vaiko sampratą. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 str.
pateikta, kad „vaikas– žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.Jeigu asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad
jis yra nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku, iki bus nustatyta priešingai“67. Analogiška
vaiko sąvoka pateikta ir pagrindinėje, itin didelę svarbą turinčioje bei vaiko teises ginančioje
Vaiko teisių konvencijoje, kurioje įtvirtinta, kad „vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau“68. Taigi
atskiruose įstatymuose gali būti nustatyta ir kita amžiaus riba, kurią peržengęs asmuo tam
tikruose santykiuose įgis specialų veiksnumą (LR CK 2.9 str.). Galima pritarti G. Sagačiui,
kuris teigia, kad vaiko sampratos negalima radikaliai atskirti nuo bendrosios žmogaus sampratos. Nors egzistuojantys akivaizdūs skirtumai, susiję su psichologinėmis, sociologinėmis,
biologinėmis bei teisinėmis aplinkybėmis, vaikystę reikėtų suvokti, kaip tam tikrą žmogaus
vystimąsi atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualias charakteristikas. Būtent toks požiūris
yra tinkamiausias tiriant vaiko teisių įtvirtinimą pozityviojoje teisėje bei jų įgyvendinimo
klausimus69.
Nagrinėjant vaiko gyvenamosios vietos sąvoką svarbu išsiaiškinti ir paties vaiko
kaip subjekto padėtį visuomenės požiūriu, kadangi vaiko padėtis visuomenėje lemia būtinumą aiškiai nustatyti jo teisių turinį ir atsirasti teisinėms vaiko teisių įgyvendinimo prielaidoms. Šie klausimai tiesiogiai susiję su vaiko, kaip teisės subjekto, problematika. Vaiko teisinio subjektiškumo problema teisės teorijoje nėra nauja. Teisinis subjektiškumas - juridinė
prielaida įgyti teises ir pareigas – būdingas ir juridiniams, ir fiziniams asmenims. Kadangi
subjektiškumas yra abstraktus, apibūdinant subjekto teisių ir pareigų apimtį bei teisinę galimybę jas įgyti teisingiau būtų kalbėti apie subjekto teisinį statusą. Vaiko teisinis statusas
ribojamas jo amžiaus (iki 18 metų), išskyrus numatytus atvejus (emancipaciją, nepilnamečio
santuoką.) Todėl kyla nemažai klausimų dėl to, ar gali vaikas, įgijus teisinį subjektiškumą,
bet nesulaukus 18 metų, būti visavertis teisės subjektas70. Kadangi daugelis teisės aktų pabrėžia būtent, kad vaiku laikomas asmuo iki 18 metų, kaip jau minėta, jis gali įgyti specialų
veiksnumą ir tai lemia tam tikrų teisių įgijimą. Todėl vienas iš faktorių, kuriais remiantis
galima išsiaiškinti vaiko sampratą, tai nusistatyti paties vaiko teisinio statuso reikšmę, anot
J.Stripeikienės, šis atvejis itin svarbus, kadangi „vaikas negalįs savo veiksmais įgyti civilines
teises ir susikurti civilines pareigas, todėl jis šių teisių neturįs“71.
Kadangi tikslaus apibrėžimo aiškinant vaiko gyvenamosios vietos sąvoką nėra, ją
galime išvesti iš teisės aktų, reguliuojančių ir įtvirtinančių gyvenamosios vietos sampratas
apskritai. Todėl visų pirma vaiko gyvenamosios vietos sampratą galime aiškinti pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.12 straipsnio, 1 d., nuostatas, kurios įtvirtina tai, kad
„fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar
jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar
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daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių
ir ekonominių interesų buvimo vieta“72. Tai reikštų, kad gyvenamosios vietos samprata visų
pirma turėtų būti aiškinama pagal tai, koks teisinis santykis jį sieja su valstybe. Tai liečia ne
tik faktorius, ar asmuo yra nuolatinis tos valstybės gyventojas, bet ir apima jo teisinį santykį
su valstybe, ar jis nuolatinis jos gyventojas, ar jį sieja ekonominiai, politiniai santykiai, ar iš
viso santykių su pačia valstybe jis neturi.
Europos Teisingumo Teismas yra pateikęs „nuolatinės gyvenamosios vietos“ sąvokos išaiškinimą: „<...> reikia aiškinti, kad ši gyvenamoji vieta atitiktų vietą, kurioje vaikas
tam tikru būdu integruotųsi į socialinę ir šeimyninę aplinką. Šiam tikslui nagrinėjant kūdikio,
kuris kitoje nei jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, į kurią buvo išvežtas,
su motina gyvena tik kelias dienas, situaciją, be kita ko, reikia atsižvelgti, viena vertus, į
gyvenimo šios valstybės narės teritorijoje ir motinos persikėlimo į šią valstybę trukmę, teisėtumą, sąlygas ir priežastis ir, kita vertus, būtent dėl vaiko amžiaus, į motinos geografinę
bei šeiminę kilmę ir šeiminius bei socialinius jos ir vaiko ryšius toje valstybėje narėje. Nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą turi nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas
kiekvienam konkrečiam atvejui būdingas faktines aplinkybes. Tuo atveju, jeigu taikant minėtus kriterijus pagrindinėje byloje būtų padaryta išvada, kad vaiko nuolatinė gyvenamoji
vieta negali būti nustatyta, jurisdikciją turintis teismas turi būti nustatomas remiantis „vaiko
buvimo“ kriterijumi“73.
Nors „Briuselis IIa“ reglamente nėra aiškiai suformuoto „nuolatinės gyvenamosios
vietos“ apibrėžimo, tačiau remiantis „Briuselis IIa“ taikymo praktinio vadovu, kuriame aiškinama, kad „sąvokos prasmė turėtų būti aiškintina atsižvelgiant į Reglamento uždavinius ir
iškeltus tikslus. Būtina pabrėžti, kad nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma remiantis ne kokia nors nuoroda į nuolatinės gyvenamosios vietos sąvoką pagal kurią nors konkrečią nacionalinę teisę, bet pagal savarankišką prasmę atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę ir jos tikslus. Klausimą, ar kurioje nors konkrečioje byloje vaikas turi nuolatinę gyvenamąją vietą kurioje nors konkrečioje valstybėje narėje, kiekvienu atveju turi išspręsti teismas, remdamasis
konkrečiomis su vaiko padėtimi susijusiomis faktinėmis aplinkybėmis“74.
Taip pat galime išvesti kontroversišką saugios gyvenamosios vietos sąvoką iš pateikto LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 15 str., kuris apibrėžia vaiko nesaugios
aplinkos sąvoką – „tai vaiko gyvenamoji ar kita aplinka, kurioje kyla pavojus vaiko gyvybei,
sveikatai ar normaliai raidai dėl nepriežiūros, smurto ar kitų socialinės rizikos veiksnių“ 75.
Todėl darytina išvada, kad saugi vaiko gyvenamoji aplinka yra ta, kurioje vaikas gali normaliai vystytis, augti ir tobulėti, nėra pavojaus jo gyvybei dėl nepriežiūros, jis tinkamai auklėjamas ir jo šeimoje nėra smurto ir rizikos, kuri galėtų pakenkti tolimesnei jo raidai.
Vaiko gyvenamoji vieta - tai visų pirmą teisinis santykis su valstybe asmeninėje,
socialinėje bei ekonominėje interesų srityje. Kadangi jis turi būti nuolatinis valstybės gyventojas, kuris integruosis į visuomenę, tai jo teisinis santykis su pačia valstybe. Tačiau, be abejonės, vaiko gyvenamoji vieta priklauso ir nuo tėvų, jų persikėlimo į valstybę ir gyvenimo
joje trukmę, teisėtumą ir socialinius ryšius. Todėl galime teigti ir tai, kad vaiko gyvenamoji
vieta dar turi būti apibūdinta, kaip saugi aplinka, kurioje vaikas gali normaliai vystytis, užtikrinamos jo pagrindinės teisės, nėra jokios rizikos jo sveikatai, kas galėtų paveikti jo tolimesnę ateitį toje gyvenamojoje aplinkoje.
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Vaiko gyvenamosios vietos teisiniai nustatymo pagrindai
Įstatymų leidėjas itin didelį dėmesį skiria šeimos apsaugos bei jos puoselėjimo
klausimui. Siekia visuomenėje įtvirtinti ją, kaip vieną iš svarbiausių prioritetinių vertybių.
Matome ir iš to, kad pagrindiniame valstybės įstatyme LR Konstitucijos 39 str., įtvirtina, kad
„valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta
tvarka teikia joms paramą“. Todėl sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą įstatymų leidėjas suteikia asmenims laisvę dėl jų pasirinkimo, nėra jokio apribojamo ar
privalomų vykdyti teisės normų dėl šio klausimo išsprendimo. LR Civilinis kodeksas, ypač
šeimos santykiuose, gana plačiai užtikrina šeimos subjektams teisę patiems savo susitarimu
reguliuoti tarpusavio santykius. Tai nubrėžia itin plačią pasirinkimo ir laisvės apsisprendimo
teisę reguliuojant vaiko gyvenamosios vietos nustatymo teisinius pagrindus, jei ginčo nekyla.
LR CK 3.169 str. 1 d. įtvirtina tai, kad „tėvams gyvenant skyrium vaiko gyvenamoji vieta
nustatoma su vienu iš tėvų jų bendru sutarimu“. Todėl galime matyti, kad įstatymai laisvai
leidžia naudotis tėvams laisva valia nustatant vaiko gyvenamąją vietą, būtent tuo atveju, kai
ginčo nekyla.
Galime teigti, kad valstybė aktyviais veiksmais rūpinasi ir siekia skatinti šeimos
subjektus kilusį ginčą spręsti taikiu sutarimu, ką rodo ir tai, kad nuo šių metų priimti LR
Mediacijos įstatymo pakeitimai su minėto įstatymo privalomais vykdyti pakeitimais, kuriame įtvirtinta, kad „privalomoji mediacija taikoma sprendžiant šeimos ginčus Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka“76. Šio įstatymo pakeitimai patvirtina, kad valstybės prioritetas – šeimos išsaugojimas.
Tačiau, nors ir suteikiama laisva teisė ginčą išspręsti taikiu būdu, anaiptol tokia
teise neretai tėvai pasinaudoti negeba, kadangi neranda bendro kompromiso ir kreipiasi į
teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų klausimo išsprendimo. Tai
pagrindžia ir teismų praktika, iš kurių sudaryta statistika rodo, kad vis tik itin didelė dalis
šeimų bendro sutarimo nepasiekia ir kreipiasi į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo77.
LR Civilinis kodeksas numato, kad vaiko gyvenamąją vietą reikia nustatyti šiais
atvejais:
1. Kai santuoka pripažįstama negaliojanti;
2. Kai santuoka nutraukiama; (santuoką galima nutrauti sutuoktinių bendru sutarimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės);
3. Teismui priėmus sprendimą dėl sutuoktinių separacijos;
4. Vaikams gimus nesusituokusiems tėvams ir negyvenant kartu bei nesusitariant dėl vaiko gyvenamosios vietos.
Remiantis oficialiomis 2018 - 2019 metų teismų išnagrinėtų civilinių bylų statistikomis, galime patvirtinti, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymo atvejai vis dar išlieka
gana aktualūs teisminėje praktikoje. 2018 metų civilinių bylų išnagrinėjimo statistika I instancijos teismuose rodo, kad ginčų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo buvo išnagrinėta – 3770 bylų, o 2019 metų statistikoje galime matyti, kad dėl vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo buvo išnagrinėta 3511 bylų. Tai rodo itin nemažą dalį asmenų, kurie vis dėlto dar

76

Lietuvos Respublikos Mediacijos įstatymas 20 str., 1 d.
2019 m. Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaita I instancijos teismuose
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neranda bendro kompromiso ir nepasinaudoja savo teise į vaiko gyvenamosios vietos nustatymą bendru sutarimu. Tačiau minėtoje statistikoje atkreiptinas dėmesys ir į tai, kokiu atveju
gyvenamąją vietą reiktų nustatyti su vienu iš tėvų. Šią 2018 ir 2019 metų statistiką galime
apžvelgti pateiktame pirmame ir antrame paveiksluose.
4
Santuoka pripažinta
negaliojanti

3511
46

7729

2078

Santuoka nutraukiama
bendru sutarimu
Santuokos nutraukimas
vieno sutuoktinio prašymu

103

1 pav. Civilinių bylų išnagrinėjimo (I instancijos teismuose) ataskaita 2019 m.78
Fig. 1. Report of Civil Cases (in the Courts of First Instance) 2019.
12
3770
62

7708

Santuoka
pripažinta
negaliojanti

2198

135

2 pav. Civilinių bylų išnagrinėjimo (I instancijos teismuose) ataskaita 2018 m.79
Fig. 2. Report of Civil Cases (in the Courts of First Instance) 2018.
Todėl darytina išvada, kad valstybė pagrindiniu savo pamatu laiko šeimos santykių
užtikrinimą, jos apsaugą ir pagalbą, kilus teisiniams ginčams. Tuo atveju, kai kyla ginčas dėl
vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įstatymų leidėjas užtikrina teisę laisvai tėvams disponuoti savo teisėmis ir patiems bendru sutarimu nusistatyti vaiko gyvenamąją vietą. Įstatymai įtvirtina pagrindinius vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pagrindus. Vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas turi būti išspręstas, kai santuoka pripažinta negaliojanti
arba ji yra nutraukiama. Taip pat teismui priėmus sprendimą dėl sutuoktinių separacijos, ar
gimus vaikui, kai tėvai nėra įregistravę santuokos ir nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos
klausimo.
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Teisinės vaiko gyvenamosios vietos nustatymo problemos teismų praktikoje
Nustatant vaiko gyvenamąją vietą vadovaujamasi subjektyvias bei objektyviais gyvenamosios vietos nustatymo kriterijais. Prie subjektyviųjų vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų, kaip jau buvo aptarta, priskiriamas vaiko amžius ir vaiko nuomonė. Teismas, spręsdamas, su kuriuo iš tėvų liks gyventi vaikas, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio
proceso kodekso 380 str. 1 d. konstatuoja, jog „sprendžiant su vaiku susijusį klausimą, vaikas, gebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma,
- per atstovą. Priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja
paties vaiko interesams“80. Šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, kokiais būdais vaikas gali išreikšti savo nuomonę: „Vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodžiu, raštu arba kitais vaiko
pasirinktais būdais. Vaiko, kuriam yra suėję keturiolika metų, pareiškimas apie sutikimą ar
nesutikimą su ieškiniu turi būti išreikštas raštu arba įrašytas į teismo posėdžio protokolą“81.
Analizuojant Lietuvos teismų praktiką pastebima, jog dauguma atvejų teismas,
spręsdamas klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išklauso ir vaiko nuomonę,
su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje
byloje Nr. E3K-3-277-969/2019 dėl nepilnamečio vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo, pagal atsakovės I. Ž. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal
ieškovo T. Ž. patikslintą ieškinį atsakovei I. Ž. dėl nepilnamečio vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo, išklausė mergaitės nuomonę82. „Teisme apklausus mergaitę ji nurodė, kad ji gerai jaustųsi gyvendama tiek su mama, tiek su tėvu, ji myli abu tėvus ir jai
svarbus bendravimas su jais abiem. Teismo posėdžio metu apklausta psichologė nurodė, kad
mergaitė pagal amžių gali pateikti tik negilius atsakymus, negali pateikti loginių pamąstymų,
negali prognozuoti. Abu vaikai palaiko ryšį ir su mama, ir su tėčiu. <… U. piešia gyvenimą
su mama, o vėliau ,,prisijungia“ ir tėtis. Vaikai kategoriškos nuomonės neišreiškia“83.
Pažymėtina, jog CK 3.177 straipsnyje įtvirtinta, kad teismas, nagrinėdamas ginčus
dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, kuris sugeba išreikšti savo mintis ir nuomonę, o tuo pačiu
ir išsiaiškinti vaiko norus84. Sprendžiant visus su vaikais susijusius klausimus, turi būti išklausytas kiekvienas vaikas. Vaikas turi būti išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per
atstovą. Vaiko nuomonė gali būti išreiškiama žodžiu, raštu arba kitais vaiko pasirinktais būdais85. Nagrinėjamoje byloje86 abu vaikai, tiek penkiolikmetis sūnus D. Ž., tiek ir septynerių
metų duktė U. Ž. buvo apklausti specializuotame vaiko apklausos kambaryje, teismo posėdžio metu išvadas apie vaikų nuomonę pateikė dvi psichologės. Vaiko apklausos ir psichologų išvados parodė, jog dukra nepajėgė suformuluoti konkretaus apsisprendimo, su kuriuo
iš tėvų ir kurioje šalyje ji norėtų gyventi. Ekspertai nustatė, jog vaiko ryšys yra glaudus tiek
su mama, tiek su tėčiu. Teismas, įvertinęs byloje esamus duomenis, paliko sūnaus gyvenamąją vietą su ieškovu, o dukters – su atsakove, nustatė tėvų bendravimo su vaikais tvarką87.
Kitas, nemažiau svarbus subjektyvusis vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus yra vaiko amžius. Todėl teismai savo nutartyse konstatuoja, jog vaikų kompetencija,
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Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas 380 str.
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85 Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas 380 str.
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lemianti jų apsisprendimą, su kuriuo iš tėvų gyventi, įprastai priklauso nuo vaiko amžiaus ir
brandos, kuri didėja vaikui augant bei bręstant, kada vaikas gali geriau suprasti tokio apsisprendimo priežastis ir pasekmes. Pažymėtina, jog teismas, priimdamas nutartį, gali ir neatsižvelgti į vaiko amžių bei brandą ir priimti, jo manymu, geriausiai vaiko interesus bei poreikius
tenkinantį sprendimą. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2013 buvo konstatuota, jog tai, kad vieno iš tėvų materialinė padėtis yra geresnė, nėra pakankamas ir lemiantis vaiko gyvenamosios vietos nustatymą ar pakeitimą lemiantis veiksnys ir, kad vaiko nuomonė, nors vaikai buvo pakankamai
subrendę keturiolikos ir penkiolikos metų, teismui nėra privaloma, ir teismas gali į ją ir neatsižvelgti, jeigu konstatuoja, kad vaiko noras gyventi su vienu iš tėvų neatitinka jo interesų88.
Atkreiptinas dėmesys, jog teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų gyvenamosios
vietos nustatymo, privalo išsamiai išanalizuoti ir išsiaiškinti vaiko norus ir pažiūras, atsižvelgdami į amžių, svarbu, jog vaikas suprastų ir sugebėtų formuluoti bei išdėstyti savo pageidavimus ir mintis89. Pažymėtina, jog minėtinas reikalavimas taikomas ne tik tada, kai tarp
tėvų kyla ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bet ir tada, kai vaikas yra globojamas. Pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį „Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį
liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio“ atsižvelgiant į vaiko norus, turi būti atkreipiamas dėmesys ne vien į
vaiko amžių, bet ir į jo brandumą90, o ir į kitas bylai svarbias aplinkybs, kurios gali lemti
vaiko apsisprendimą dėl jo gyvenamosios vietos. „Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė
būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka“91. Tokios
bylai svarbios aplinkybės gali būti: materialinės sąlygos, prisirišimas prie namų, draugų, ar
artimųjų, su kuriais iki šiol gyveno ir kt. Pažymėtina, jog vaiko gebėjimas pateikti nuomonę
dėl jo gyvenamosios vietos nustatymo priklauso ir nuo aplinkybių, ar vaikas supranta byloje
nagrinėjamos situacijos esmę, taip pat, ar vaikas pajėgus vertinti esančią situaciją. Prieš priimant geriausiai vaiko interesus atitinkantį sprendimą teismui tenka įvertinti vaiko brandumą
apklausiant vaiką. Vaiko gebėjimą išreikšti savo nuomonę patvirtina nuosekli ir motyvuota
vaiko pozicija, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi. Pavyzdžiui, civilinėje byloje Nr. 3K-3513/2007 LAT nurodė, kad sūnus pareiškė norą gyventi su tėvu, nurodydamas konkrečius ir
aiškius motyvus bei argumentus, lėmusius tokį vaiko pasirinkimą. Šioje byloje vaiko išreikšta aiški ir pagrįsta nuomonė sudarė pagrindą manyti, jog vaiko norai neprieštarauja jo
interesams92.
Konstatuotina, jog ne visais atvejais vaikai geba pateikti argumentuotą nuomonę ir
įtikinti teismą, jog jie yra brandūs ir pilnai supranta bylos aplinkybes. Pavyzdžiui, kitoje kasacine tvarka išnagrinėtoje byloje dalyvaujančių šalių nepilnametės dukterys teismo posėdyje davė paaiškinimus, kuriuos teismas įvertino, kaip neatspindinčius aiškios mergaičių
nuomonės, su kuriuo iš tėvų jos norėtų gyventi, todėl teismų sprendimas dėl dukterų gyvenamosios vietos nustatymo buvo priimtas, remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o mergaičių pateiktas požiūris buvo vertinamas kartu su kitais įrodymais93. Kitoje Vilniaus
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apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-117-640/2012 mažametė A. V. vaiko
teisių apsaugos skyrių darbuotojų buvo apklausta kelis kartus. Mergaitės buvo klausiama, su
kuriuo iš tėvų ji norėtų gyventi. Mergaitė nurodė, jog su mama, kadangi taip nori mama.
Kitame Vilniaus miesto savivaldybės VTAS akte vaikas nurodė, jog jai geriau gyventi pas
močiutę. 2010-11-30 VTAS akte nurodyta, jog mergaitė sakė norinti, kad ją dar kartą aplankytų, prašė atvykti su mama. Toks vaiko nuomonės keitimas rodo, jog vaikas neturi tvirtos
nuomonės ir apsisprendimo, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi94.
Analizuojant skirtingas teismų nutartis pastebima, jog vaikų apklausa yra ypač
svarbus procesinis veiksmas šeimos bylose, kadangi sprendžiamas tolesnis vaiko gyvenimas,
todėl apklausos metu užduodami klausimai turi būti labai aiškūs ir korektiški. Pažymėtina,
jog ne mažiau svarbu ir tai, kaip yra interpretuojama vaiko išreikšta nuomonė. Pažymėtina,
jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl vaiko gyvenamosios vietos, turi būti
įvertinama bylai svarbių aplinkybių visuma. Teismas pabrėžia, jog vaiko nuomonė nustatant
gyvenamą vietą yra viena iš svarbesnių aplinkybių, tačiau ši aplinkybė negali nulemti galutinio teismo sprendimo. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų leidėjas vaiko teisę dalyvauti
priimant sprendimą įtvirtina nurodydamas, kad priimant sprendimą būtina atsižvelgti į vaiko
nuomonę95, tačiau tai nereiškia, kad galutinį sprendimą dėl gyvenamosios vietos nulems
vaiko nuomonė. Teismų praktikos analizė rodo, jog vaiko norai gali būti nepaisomi, jeigu tai
prieštarauja vaiko interesams96. Teismų praktikoje įprasta, jog vaikas, kuris geba išreikšti
savo nuomonę ir lūkesčius, turi būti išklausytas tiesiogiai97. Nustatant vaiko gyvenamąją
vietą vaiko nuomonė gali ir turi būti išsiaiškinama ir kitais būdais, pavyzdžiui, skiriant ekspertizę. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. civilinėje byloje Nr. 3K-7114/2013 ieškovė L. S. 2009 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti dukters
D. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja98. Ieškovės nuomone, kiekvienas vaikas turi teisę
gyventi su tėvais, nebūti su jais išskirtas; ji gali ir sugeba rūpintis dukterimi, ieškovei neapribotos motinos teisės, todėl gali su dukterimi bendrauti ir dalyvauti šią auklėjant99. Nagrinėdamas šią bylą teismas, vadovavosi Europos Žmogaus Teisių Teismo byloje Schaal v.
Liuksemburgas pateiktais išaiškinimais. Šioje byloje vienas sutuoktinių buvo kaltinamas dėl
vaiko seksualinės prievartos ir tuo pagrindu jo bendravimas su vaiku buvo sustabdytas, tačiau po šešerių metų tyrimo sutuoktinis buvo išteisintas100. Teisėjų kolegijos vertinimu, Nr.
3K-7-114/2013 byloje yra surinkta pakankamai duomenų apie mergaitės psichologinę ir emocinę būklę, 2011 m. rugsėjo–spalio mėn. atlikta teismo psichologinė ekspertizė, kurios
metu gauti atsakymai į šalių suformuluotus klausimus. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad papildoma liudytojų–psichologių, su kuriomis vaikas bendravo vėliau, – apklausa iš esmės nepatvirtintų naujų bylai reikšmingų aplinkybių ir sudarytų
sąlygas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui pažeisti101.
Apibendrinat galima teigti, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, visais atvejais atsižvelgia į vaiko, kuris geba suformuluoti savo
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pažiūras, nuomonę, konstatuojama, jog vaikas turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma, - per atstovą. Pažymėtina, jog priimant sprendimą į vaiko nuomonę turi būti atsižvelgta tik tais atvejais, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams. Kitas nemažiau svarbus
subjektyvusis vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus yra vaiko amžius. Teismai,
priimdami sprendimą, konstatuoja, jog vaikų apsisprendimas, su kuriuo iš tėvų gyventi iš
esmės priklauso nuo vaiko amžiaus bei brandos. Vaiko branda ir supratimas didėja vaikui
augant bei bręstant, kada vaikas gali geriau suprasti tokio apsisprendimo priežastis ir pasekmes. Pažymėtina, jog teismas, priimdamas nutartį, gali ir neatsižvelgti į vaiko amžių bei
brandą ir priimti, jo manymu, geriausiai vaiko interesus bei poreikius atliepiantį sprendimą.
Išvados ir pasiūlymai
1. Išanalizavus vaiko gyvenamosios vietos nustatymo atvejus atkreiptinas dėmesys,
jog vaikų gyvenamosios vietos nustatymo teisinio reglamentavimo pagrindas yra grindžiamas prioritetinės vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principu, todėl teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, turi nustatyti, su kuriuo iš tėvų vaiko gyvenamosios
vietos nustatymas geriau atitiktų vaiko interesus. Nustatant vaiko gyvenamąją vietą turi būti
vadovaujamasi vaiko interesais atsižvelgiant į vaiko norą, todėl teigtina, kad nustatant vaikų
gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų iš esmės užtikrinami vaiko teisių interesai.
2. Teismas savo ruožtu, priimdamas sprendimus, susijusius su vaiko gyvenamosios
vietos nustatymu atsižvelgia ne tik į subjektyviuosius, bet ir į objektyviuosius gyvenamosios
vietos nustatymo kriterijus. Todėl šiuo atveju teismai priimdami sprendimus, nustatant vaiko
gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, turi didelę savarankiškumo teisę, kuri nėra apibrėžta įstatymo.
3. Dažniausiai vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų reikia nustatyti, kai santuoka
pripažįstama negaliojančia, arba ji yra nutraukiama, taip pat teismui priėmus sprendimą dėl
sutuoktinių separacijos, ar vaikui gimus nesusituokusiems tėvams bei jiems negyvenant
kartu ir nesusitariant dėl vaiko gyvenamosios vietos. Retesni atvejai teismų praktikoje, kai
vienas iš tėvų pripažįstamas mirusiu arba nežinia kur esančiu.
4. Teismas, spręsdamas dėl vaiko interesų visapusiško užtikrinimo, imasi priemonių,
jog būtų ištirtos ir įvertintos visos su byla susijusios aplinkybės, tuo pačiu turi būti atsižvelgiama ir į kiekvieno iš tėvų galimybes bei pastangas siekiant vaiko teisių įgyvendinimo. Taip
pat apsvarstomos kiekvieno iš tėvų šeimos aplinkos sąlygos, kuriose vaikas gyveno iki ginčo
dėl jo gyvenamosios vietos pakeitimo, ir kokiose sąlygose jam tektų gyventi, nustačius jo
gyvenamąją vietą su kitu iš tėvų; taip pat atsižvelgiama į vaiko norus ir pažiūras siekiant
vaiko interesų užtikrinimo, teismas taip pat turi nustatyti ir įvertinti vaiko prisirišimo laipsnį
prie kiekvieno iš tėvų, vaiko interesų užtikrinimas svarbus ir nustatant vaiko su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina bendravimo tvarką, turi būti atsižvelgiama ir tenkinami vaiko interesai.
5. LR Civilinio kodekso 3.177 str. įtvirtinta norma, kad teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti vaiko
norus, tačiau nėra įtvirtintos nuostatos, nuo kokio amžiaus vaikas geba išreikšti savo pažiūras. Priešingai nei LR Civilinio kodekso 3.215 str., kuriame numatyta, kad sprendžiant įvaikinimo klausimą, kai įvaikinamas dešimties metų sulaukęs vaikas, būtinas jo rašytinis sutikimas ir jį duoda teismui, be šio sutikimo įvaikinimas negalimas. Todėl keistinas LR Civilinio kodekso 3.177 str., kuris turėtų būti papildytas nurodant konkretų vaiko brandos amžių,
nuo kurio jis gali būti išklausomas, todėl siūlytina įtvirtinti analogišką ir tikslią amžiaus ribą,
nuo kurios vaikas gali išreikšti savo pažiūras ir nuomonę – 10 metų amžiaus sulaukęs vaikas.
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6. Nustatant vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų vaiko teisę dalyvauti teismo
posėdyje užtikrina LR Civilinio proceso kodekso 380 str., kuriame numatyta, kad vaikui,
kuriam yra sukakę keturiolika metų, pareiškimas apie sutikimą ar nesutikimą su ieškiniu turi
būti išreikštas raštu arba įrašytas į teismo posėdžio protokolą. Todėl šiuo atveju kyla klausimas dėl vaiko veiksnumo, kadangi šioje amžiaus riboje jis veiksnumo neturi, o sutikimą pateikti gali, nors LR CK 3.215 str. nurodomas vaiko amžius, nuo kuriuo jis gali išreikšti savo
sutikimą, apibrėžtas 10 metų amžiumi. Todėl reikalingos aiškios įstatymo normos, kurios
numatytų to paties amžiaus ribą ir nesikirstų su kitomis įstatymo normomis. Šiuo atveju siūlytina keisti LR Civilinio proceso kodekso 380 str. ir mažinti vaiko amžiaus ribą iki 10 metų,
taip siekiant užtikrinti įstatyme taikomų teisės normų vienodinimo.
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Violeta Naujokienė, Karolina Cibauskaitė
Problems of legal regulation of determining the place of residence of children with
one of the parents
Summary
There are many cases in the case law where the parents do not agree on the determination of the child's place of residence by applying to the court for a settlement of the
dispute. There are quite a few such parental disagreements regarding the child's place of
residence, but the courts may make different decisions in each case. In most cases, the residence of the children with one of the parents must be established when the marriage is annulled or dissolved, as well as when the court decides on the separation of the spouses or the
birth of children to unmarried parents and without living together and agreeing on the child's
place of residence. Rarer are cases where one of the parents is declared dead or does not
know where he is. When deciding on the full protection of the best interests of the child, the
court shall take measures to examine and assess all the circumstances of the case, taking into
account the possibilities and efforts of each parent to exercise the rights of the child.
Keywords: child, parents, child's place of residence, family
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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI
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Nevyriausybinės organizacijos visuomenėje vaidina įvairius vaidmenis: socialinius ir ekonominius, viešus ir privačius. Atkreiptinas dėmesys, kad mokslinėje literatūroje didžiausias dėmesys yra
skiriamas Nevyriausybinių organizacijų veiklai, tačiau teisinio reglamentavimo problematika tarsi paliekama atokiau. Nevyriausybines organizacijas reguliuojanti teisinė bazė Lietuvoje - nenuosekli ir
neišsami. Iki 2013 m. gruodžio 19 d., kada buvo priimtas NVO plėtros įstatymas, įsigaliojęs 2014 m.
balandžio 1 d., net nebuvo legalizuotos Nevyriausybinės organizacijos sąvokos. Lietuvoje gausu veikiančių nevyriausybinių organizacijų, kurios užsiima visuomenės poreikių tenkinimu, socialinės atskirties mažinimu.
Raktažodžiai: nevyriausybinė organizacija, teisinis reguliavimas, veikla, nevyriausybinių organizacijų teisinė padėtis

Įvadas
Temos aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), sukurtos iš
pilietinės visuomenės siekio spręsti kylančias problemas ir užpildyti tuos poreikius, kurių
valdžios ir verslo sektoriai nepajėgia aprėpti. Oragnizuota visuomenė, kuri pasižymi
aktyvumu ir pilietiškumu, yra organizuota ir atsakinga, pozityvi, savo pokyčiais ir
naujovėmis skatinanti visuomenę ir valstybę, prilygsta „pažangos varikliui.“
Nevyriausybinių organizacijų veiklos sferos: vartotojų teisių gynimo, atstovavimo žmogaus
teisėms, bendruomenių stiprinimo, aplinkosaugos, kultūros ir paveldo išsaugojimo,
socialinės atskirties, skurdo mažinimo, socialinių paslaugų vystymo, tarptautinio
bendradarbiavimo skatinimo ir kt.102 Nevyriausybinių organizacijų esminis požymis, kuriuo
vadovaujantis galima jas atriboti socialinėje erdvėje ir išskirti nuo kitų įstaigų ar
organizacijų, yra tas, kad jos kuriamos ne valdžios iniciatyva. Vienas svarbiausių
Nevyriausybinių organizacijų tikslų yra atstovauti narių interesus visose valstybinėse
įstaigose įskaitant ir visas įkalinimo įstaigas, ministerijas, savivaldybes ir visuomenines
institucijas, taip pat nevalstybinėse organizacijose ir komercinėse įstaigose, susijusiose su
atstovaujamuoju, ginti narių interesus, atstovauti jų interesus visų tipų (administraciniame,
civiliniame, baudžiamajame) ikiteisminiame procese, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti jų
interesus visuose Lietuvos ir tarptautiniuose teismuose. Tačiau Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekse (toliau – BPK) 55 straipsnio 2 dalyje nustatytas baigtinis,
fizinį asmenį galinčių atstovauti asmenų sąrašas, į šį sąrašą asociacija, kurios nariu yra fizinis
asmuo, nepatenka, todėl teismų praktikoje konstatuojama, jog nevyriausybinė organizacija
baudžiamojoje byloje negali atstovauti nuteistojo103. NVO, nesanti profesine sąjunga, teisės
atstovauti savo nariams administraciniame teisme taip pat neturi104, paminėtina, jog
atstovavimą pagal pavedimą administraciniame procese reglamentuoja specialusis
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Administracinių bylų teisenos įstatymas. Todėl ar gali NVO atstovauti savo narį
atitinkamame teisminiame procese (administraciniame, civiliniame, baudžiamajame),
sprendžiama pagal atitinkamą specialųjį procesinį įstatymą105. NVO veiklos tinkamas ir
išsamus teisinis reguliavimas yra itin reikalingas, nes jų veikla suprantama, kaip viešosios
organizacijos. Dažniausiai šios organizacijos visuomenėje vadinamos „trečiuoju
sektoriumi“, todėl jų veikla suprantama kaip viešojo sektoriaus ir rinkos palikta spraga, todėl
galima daryti prielaidą, jog NVO veiklos išsamus ir tinkamas reglamentavimas itin
reikalingas visuomenei106. NVO koordinuoja narių veiklą ir atstovauja narių interesams, juos
gina ar tenkina viešuosius interesus. Sąvoka „viešieji interesai“ reiškia naudą visuomenei ar
jos daliai, taip pat žmonių gerovę107. Todėl nevyriausybinių organizacijų veiklos poreikis yra
svarbus kiekvienos demokratinės valstybės egzistavimo elementas, tačiau kyla klausimas, ar
visuomenei pakankamai aiški nevyriausybinių organizacijų vykdoma veikla, ar nacionaliniai
teisės aktai tinkamai užtikrina šių organizacijų veiklą bei valdymą?
Tyrimo objektas. Nevyriausybinių organizacijų teisinė padėtis Lietuvoje.
Tyrimo tikslas. Atskleisti nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinio reguliavimo problemas Lietuvoje analizuojant teoriją ir praktiką.
Nevyriausybinių organizacijų samprata ir požymiai
Labdaros ir paramos fondai – pirmosios nevyriausybinės organizacijos, pastebimos
viduramžiais. Šios organizacijos užsiėmė benamių bei vargšų šelpimu ir buvo gana paplitusios. Tаčiau besikeičiаnt ekonominiаms, socialiniаms veiksniаms nevyriаusybinės orgаnizаcijos savo lаnkstumu gebа įvertinti situаciją ir reаguoti į šiuos pokyčius objektyviаu,
kai tuo tarpu valdžios institucijos sunkiai orientuojasi ir adaptuojasi, arba gan pavėluotai reaguoja į esamus pasikeitimus, kas ir pagrindžia didesnį NVO vaidmenį valstybėje ir nuolat
augantį šių organizacijų skaičių ir besiplečiantį jų veiklos įvaizdį. Nustatant NVO veiklą būtina jas atriboti ir išskirti, kaip nevyriausybinį sektorių – „ne valdžios įkurtas, ne pelno siekiančias organizacijas, tarnaujančias visuomenės labui“. Šiuo metu pasaulyje didėjanti NVO
įtaka lemia tai, kad pradėtas vartoti terminas – „trečiasis sektorius“, kuris ir akcentuoja piliečių iniciatyvą108. Nevyriausybinės organizacijos terminologijos apibrėžtis įtvirtina tai, kad
šios organizacijos yra atribojamos ne tik nuo valstybės sektoriaus, tačiau ir nuo kitų ūkio
subjektų (įmonių, politinių pаrtijų, profesinių sąjungų ir religinių bendruomenių). Šiuo metu
šalyje populiaru NVO grupei priskirti šias pavadinimų konstrukcijas: „nevyriausybinės organizacijos“ ir „ne pelno organizacijos“. Šie terminai iš dalies apgaubia vienas kitą: „visos
ne pelno organizacijos, išskyrus valstybines, gali būti vadinamos nevyriausybinėmis (ne
valstybinėmis), o visos nevyriausybinės (nevalstybinės) organizacijos, išskyrus tas, kurios
gali skirstyti pelną, - ne pelno“. Šios termino konstrukcijos gali būti interpretuojami dviprasmiškai, V. Ilgius teisingai apibendrina, „kad nevyriausybinių organizacijų terminas pačia
plačiausia prasme gali apimti netgi bažnytines (konfesines) organizacijas, profesines
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sąjungas, savišalpos kasas, kooperatyvus, nepriklausomas visuomenės informavimo priemones bei nepriklausomas švietimo įstaigas, taip pat neformalius judėjimus.“ NVO terminologija skirtingai aiškinama: „siaurąja prasme - tai tik tos organizacijos, kurias reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtina šių organizacijų ne pelno statusas, o plačiąja - visos organizacijos, kurios yra neskirtos pelno siekimui ir negali duoti kapitalo grąžos jų savininkams109“.
Konstitucinė teisė laisvai jungtis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra
įvairialypė, jos turinys susideda iš teisės steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas,
teisės įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų
ar asociacijų nariu, teisės išstoti iš šių susivienijimų. Aukščiausias Lietuvos Respublikos įstatymas laiduoja teisę asmeniui savo paties laisva valia pasirinkti, kokioms oragnizacijoms
jis nori priklausyti, ar tai būtų bendrijos, politinės partijos, asociacijos, tik asmuo gali nuspręsti, ar realizuoti šią konstitucinę teisę, ar ne.
Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalyje expressis verbis nustatyta, „kad niekas negali
būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai“. Ši nuostata
imperatyviai įtvirtina draudimą, kuris aiškiai užkerta kelią susivienijimams įtraukti asmenis
į savo veiklą, kurie nepritaria jos veiklai ir tikslų įgyvendinimui. „Asmens laisva valia – tai
pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas“. Tai kertinis konstitucinis principas, kuris yra privalomas teisės aktuose reguliuojant visų rūšių susivienijimų steigimą ir veiklą, narystės juose santykius, nežiūrint į tai, kokių teisėtų tikslų šie
susivienijimai siekia110. Konstitucinis Teismas taip pat yra pasisakęs, jog pagrindinis Konstitucijoje nurodytų susivienijimų konstitucinės teisinės padėties elementas, sudarytas iš atskirties nuo valstybės valdžios ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų. Tik būdamos nepriklausomos nuo valstybės valdžios ar kitų savivaldybės institucijų šios organizacijos užsitikrins efektyvų veikimą. Vadovaujantis šio mechanizmo modeliu, būtų galima užtikrinti demokratinės valstybės piliečių saviraiškos formą ir visuomeninio aktyvumo garantą. „Susivienijimų laisvė viešosios valdžios atžvilgiu suponuoja inter alia jų konstitucinę teisę laikantis įstatymų savarankiškai, savo aktais (įstatais, statutais ir pan.) reguliuoti savo vidaus
tvarką111“.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos112 11 straipsnyje yra įtvirtinta asmens teisė laisvai jungtis į asociacijas, kurio 1 dalyje nurodyta, „kad
kiekvienas turi teisę į taikių susirinkimų laisvę, taip pat laisvę jungtis į asociacijas kartu su
kitais, įskaitant teisę steigti profesines sąjungas ir stoti į jas, kad būtų ginami savi interesai“.
To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad norint pasinaudoti minėtomis teisėmis netaikomi
ribojimai, tačiau tik tokie, kurie yra nustatomi teisės aktais, privalomais demokratinėje visuomenėje, kad būtų saugomi valstybės interesai, ar visuomenės apsauga. Tokiu būdu užkertamas kelias viešosios tvarkos pažeidimams ir nusikalstamoms veikoms, o tai apsaugo
žmonių sveikatą ar moralę arba kitų asmenų teises ir laisves. Straipsnis nesudaro kliūčių
įvesti teisėtų naudojimosi šiomis teisėmis apribojimų asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajėgose, policijoje ar valstybės tarnyboje. Aptariamas Konvencijos straipsnis įgalina
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111
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas byloje Nr. 04/04 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ Valstybės žinios, 2005-02-12, Nr. 21-664.
112 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950 m. lapkričio 4 d.). Valstybės žinios,
2000-11-10, Nr. 96-3016.
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dvi lygias teises – „asmens teisę netrukdomam jungtis (nesijungti) ar stoti (nestoti) į asociaciją, ir asociacijos galimybę nusistatyti veiklos taisykles, tvarkyti savo vidaus reikalus, įskaitant teisę laisvai pasirinkti savo narius steigimo dokumentuose nurodytiems tikslams įgyvendinti“113. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra pasisakęs dėl Konvencijos
11 straipsnio, kad šio straipsnio nuostatos neįpareigoja asociacijas ar organizacijas priimti į
savo gretas bet kuriuos asmenis, kurie to pageidauja. „Ten, kur asociacijos yra suformuotos
iš žmonių, kurie palaikydami konkrečias vertybes ar idealus, ketina siekti bendrų tikslų, neturėjimas jokios galimybės kontroliuoti asociacijų narystės klausimų prieštarautų šios laisvės
efektyvumui. Susidūrus dviem konkuruojantiems – asociacijos ir jos nario – konvenciniams
interesams, kiekvienu atveju nustatytina teisinga ir tinkama pusiausvyra“114. Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas apie valstybės vykdomą visuotinai priimtinų teisių suvaržymą, atsižvelgia į savo jurisprudencijoje išplėtotomis skundžiamo ribojimo
„pateisinimo“ sąlygomis – teisėtumo, būtino demokratinėje visuomenėje (siekiant teisėto
tikslo) ir proporcingumo. „Šiame kontekste Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad, nors pliuralizmas, tolerancija ir plačios pažiūros yra demokratinės visuomenės
požymis ir kartais individo interesai turi būti subordinuoti grupės interesams, demokratija
nereiškia, kad daugumos nuomonė visada turi pirmenybę: kiekvienu atveju nustatytina pusiausvyra, garantuojanti teisingą ir tinkamą mažumų traktavimą ir vengiant bet kokio piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi115.“
Nevyriausybinės organizacijas – tai laisva piliečių valia įkurtos demokratinės organizacijos, kurios tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme. Šios organizacijos kuriasi iš piliečių iniciatyvos ir tvarkosi savivaldos pagrindais. Kalbant apie nevyriausybines organizacijas itin daug problemų sukelia
šių organizacijų apibrėžimas, nes skirtinguose šaltiniuose jos įvardijamos skirtingais terminais116.
Pažymėtina, nors nevyriausybinės organizacijos steigiamos laisva valia, piliečių
iniciatyva, tačiau narystė NVO ne visada pasirenkama laisvai, t.y. kai kuriose NVO narystė
yra privaloma nepaisant to, ar norima būti jos nariu, ar ne. Be kita ko neretai nutinka, kai
pelno nesiekianti ir valstybės valdžios institucijų nekontroliuojama NVO įgauna veiklos
kontrolę iš savivaldybės ar valstybės institucijų ir ši kontrolė „atsveria“ privačią iniciatyvą
organizacijoje. Nevyriausybinės organizacijos steigiamos siekiant tenkinti viešuosius interesus, tačiau asociacijos, kaip nevyriausybinės organizacijos rūšis, steigiama daugiau savo narių interesų tenkinimui. Konstitucijoje įtvirtinta absoliuti asociacijos veiklos laisvė, tačiau ji
neturi absoliučios teisės reikalauti nesikišti į jos veiklą, neturi neliečiamumo garantijų (imuniteto) prieš pagal įstatymus veikiančios teisminės valdžios įsikišimą.
Būtina paminėti NVO valdymo mechanizamą, kuris įvardijamas tinklaveikos modeliu (angl. cellular). Šiam valdymo metodui būdinga tarpinstitucinė sąveika ir nuolat diegiamos naujovės. „Šis modelis kyla iš tinklinės organizacijos formos, skatinančios lankstumą. Tokios NVO yra sudarytos iš junginių (nepriklausomos verslo sąjungos, savivaldžios
grupės, veiklos partneriai, kt.), kurie gali veikti pavieniui, tačiau sąveikaudami su kitais
113

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-485/2014.
114 Associated Society of Locomotive Enginers & Fireman (ASLEF) v. United Kingdom, no. 11002/05, judgment
of 27 February 2007.
115 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K7-470/2009.
116 Pipirienė, V., Sinkevičiūtė, E. (2010). Nevyriausybinės organizacijos: Šiuolaikinis požiūris. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. Viešasis administravimas. 73-80 p.
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suformuoja veiksmingesnį ir labiau konkurencingą organizacinį mechanizmą“. Šis priklausomybės ir nepriklausomybės derinys įgalina tinklines organizacijos formas kurti ir dalintis
žiniomis, kurios sukuria nuolatines inovacijas (Bradshaw ir kt., 2007). Tinklaveika grįstas
NVO valdymas, pasižymintis didesne išteklių mobilizacija, dalijimosi informacija, strateginiu koordinavimu, dalijimosi kaštais, turi didesnę galią daryti poveikį politiniams sprendimams117. Taigi peržvelgus esminius organizacijų valdymo modelius, būtina akcentuoti NVO
rūšių valdymą įstatymo reguliavimuose, kuriuose nurodomos NVO rūšių valdymo struktūros. Viešosios įstaigos valdymo organus sudaro: visuotinis dalininkų susirinkimas ir šios įstaigos vadovas (vienasmenis valdymo organas). Viešosios įstaigos vadovas atstovauja organizaciją santykiuose su kitais asmenimis, priima ir atleidžia darbuotojus. Viešosios įstaigos
dalininkų susirinkimui suteikiama absoliuti teisė priimti sprendimus, dėl nuosavybės teise
priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokiu valdymo modeliu grindžiamai organizacijai susidaro nepalankios sąlygos, kurios gali apriboti galimybes užsiimti investicine veikla. Labdaros ir paramos fondo valdymą sudaro šie organai: dalininkų susirinkimas ir organizacijos
vadovas (vienasmenis valdymo organas, direktorius). Organizacijos vadovas, kuris be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje numatytų funkcijų, priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus,
sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui fondo
veiklos ataskaitą, skirsto lėšas labdarai ir paramai, tvirtina turtinių įnašų įvertinimą, analizuoja fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus
vertybių apskaitos duomenis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka.
Akivaizu, kad labdaros ir paramos fondo valdymas apima didelių finasninių išteklių naudojimą, todėl tokia didelė įtakos koncentracija vienose rankose gali atnešti ilgalaikių
neigiamų padarinių visai organizacijai ir apskritai ne itin derinasi su fondo specifika (atsiranda rizika, kad fondo surinktą paramą taip pat pagal savo nuožiūrą galėtų „dalinti“ vadovas, nes formaliai dalininkų susirinkimas nelabai galėtų jam uždrausti tai daryti). Be abejo,
negalima sakyti, jog Labdaros ir paramos fondo įstatyme numatoma organų struktūra yra
vienareikšmiškai geresnė, tačiau Viešosios įstaigos įstatyme numatytas reglamentavimas
šiuo atveju atrodo „rizikingesnis“, nes anksčiau paminėtus dalykus numato griežtai bei tiesiogiai ir organizacijos įstatuose nepavyktų to „apeiti“118. Kaip numatyta Asociacijų įstatyme, asociacijos valdymo modelį sudaro visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių
susirinkimo teisių, joje taip turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus), kuris
priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis. Valdymo organas
taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip. Asociacijos organizacija yra labiausiai atitinkanti tinklaveika grįstam valdymo mechanizmui, kurio procesai yra grįsti tam
tikrais principais: koordinavimu, savivaldumu, tarpusavio priklausomybe. Organizacijos ir
institucijos, savo veikloje taikančios tinklaveikos procesus, veikia kartu ir tampa priklausomos viena nuo kitos išteklių prasme. Tinklaveikos procesą įgyvendinančių dalyvių tarpusavyje sukurti tinklai yra dalinai savarankiški nuo kitų sukurtų tinklų. Kadangi susiformavusio
tinklo dalyviai tarpusavyje yra susieti priklausomybės ryšiais, kaip konsensuso forma

117

Mikolaitytė, J., Mejerė, O. (2012). NVO valdymo konceptas: samprata, principai ir modeliai. Šiauliai: Šiaulių
universitetas. 56–64 p.
118 NVO teisės institutas. Fondų teisinė aplinka Lietuvoje ir JAV. Prieiga per internetą http://www.nvoteise.lt/lt/ne-pelno-teise/tyrimai-ir-analizes [žiūrėta 2020 04 17 d.].
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atsiranda derybos, kurių pagrindu yra formuojama strateginė veikla, tampanti rišamąja tinklo
dalimi119.
Nevyriausybinių organizacijų registravimo mastai augo apie 16 proc. (vidurkis nuo
2015 iki 2019 pabaigos)120:
1. Labdaros ir paramos fondai: 16 proc. (nuo 1.479 iki 1.712) įskaitant ir „Švietimo mainų paramos fondą“, kuris nėra priskiriamas prie NVO;
2. Asociacijos: 10 proc. (nuo 17.754 iki 19.540) įskaitant ir verslo asociacijas
bei kitas valstybės ir savivaldybių institucijų asociacijas, kurios nėra priskiriamos prie NVO;
3. Viešosios įstaigos: 22 proc. (nuo 9.205 iki 11.252) įskaitant ir valstybės bei
savivaldybių kontroliuojamas viešąsias įstaigas, kurios nėra priskiriamos prie NVO.
Atsižvelgiant į tai, kad viešosios įstaigos sudaro didžiąją dalį nevyriausybinių organizacijų, būtina nurodyti tokių įstaigų steigimo motyvą, kurio tikslas – tenkinti viešuosius,
t. y. visuomenės interesus mokslinėje, kultūrinėje, švietimo, sveikatos ir kitose srityse, kuris
ir pateisina šių įstaigų steigimo augimą. Tuo tarpu asociacijos tikslas yra atstovauti jos narių
– bendraminčių interesams, kurie susivienijo į asociaciją, kad būtų geriau „girdimi“ valstybinių institucijų, kad galėtų bendradarbiauti su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis. Todėl į asociacijas daugiausiai vienijasi asmenys ar įmonės pagal interesų grupes.
NVO steigimąsi nulemia ir jų pačių statusas, t. y., kokiu lygmeniu ir kokio pobūdžio NVO
yra steigiamos (1 paveikslas)121.
Verslo įmonių; fizinių asmenų;

Asociacijos

Profesinių interesų asociacijos.
NVO sąjungos; mišrūs susivienijimai

Valstybės/savivaldybės institucijų;
Viešosios įstaigos

Fiziniai asmenys, verslo įmonės
Į verslą orientuotos VŠĮ

Labdaros ir paramos
fondai

Tik fizinių ir privačių
Juridinių asmenų (valstybės
institucijos) negali)

1 pav. NVO statusas
Fig. 1. NGO status

Tollefson, C., Zito, T., Gale, F. (2012). Symposium Overview: Conceptualizing New Governance
Arrangements. Public Administration. 90, 3–18p.
120 Lietuvos statistikos departamentas. Pieiga internetu https://www.stat.gov.lt/ [žiūrėta 2020 04 17
d.].
121 Jonikienė, K. (2014). Nevyriausybinių organizacijų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Vilnius: Socialinių mokslų kolegija. 8-47 p.
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Lietuvoje veikia šios pagrindinės NVO teisinės formos – asociacija, viešoji įstaiga
bei labdaros ir paramos fondas. Kuriant NVO teisinę aplinką Lietuvoje šios teisinės formos
buvo akivaizdžiai atribotos viena nuo kitos, taigi jų pranašumas viena kitos atžvilgiu bendrąja prasme didele dalimi priklauso nuo to, kuriai iš šių formų „įstatymai labiau trukdo, nei
padeda“, t.y., kuriai iš jų įstatymai numato daugiau ribojimų bei draudimų122.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos vykdymo analizė
Pastaruoju dešimtmečiu ypač svarus vaidmuo NVO sektoriui priskiriamas sprendžiant socialines problemas. Teigiama, kad norint užpildyti esamas spragas srityse, kurios
susidaro, dėl nepakankamų valstybės garantijų ir rinkos teikiamų paslaugų, privalu naudotis
NVO teikiamomis galimybėmis. Šių organizacijų veiklos sritys ir vykdomos funkcijos apima
gana didelę dalį socialinių paslaugų. „Jų veikla apima paslaugų teikimą, naujų iniciatyvų
propagavimą tokiose srityse kaip žmogaus teisių apsauga ir mažumų integracija; kultūros,
religinių ir etinių vertybių puoselėjimą; švietimą, mokslą ir profesinį tobulinimą; neformalų
ir pilietinį ugdymą; veiklą sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, aplinkos apsaugos ir kitose srityse. NVO veikla teikiant socialines paslaugas ypač svarbi dėl dviejų priežasčių“. Būtina pažymėti tai, jog NVO - vienos pirmųjų organizacijų, kurios buvo steigiamos
benamių globai, našlaičių vaikų globai, ligonių, neįgaliųjų ir senų žmonių globai, kurios užpildė valstybės socialinių paslaugų sitemos spragas.123. Taigi Viešoji įstaiga – įstatymų numatyta tvarka pelno nesiekiantis, įregistruotas viešasis ūkio subjektas, kurio tikslas – tenkinti
viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros,
aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią
visuomenei naudingą veiklą. Remiantis 2 paveiksle pateiktais NVO atlaso duomenimis124,
aktyviausią veiklą viešosios įstaigos vykdo kultūros ir laisvalaikio srityse, kurios pasižymi
tokių, kaip pavyzdžiui, spektaklių bei koncertinių programų sukūrimu ir pristatymu tiek
Lietuvos, tiek ir užsienio žiūrovui, jaunimo užimtumu, supažindinimu su kultūra, svarbiausių
Lietuvos kultūros pokyčių stebėjimu bei analize, visuomenės informavimu apie Lietuvos
kultūros būklę. Vienos iš aktyvesnių veiklų, kurioms įgyvendinti steigiamos viešosios įstaigos, yra: švietimo ir mokslo, vaikų ir jaunimo, sveikatos, sveikos gyvensenos, socialinės
atskirties mažinimo. Šių veiklų tikslai būtų, pavyzdžiui, padėti skurstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems, gabiems vaikams, steigti naujus ir rūpintis jau įsteigtais dienos centrais; užsiimti vienišų žmonių globa ir rūpyba, organizuoti kūrybinius projektus su asocialiais
vaikais ir kt. Mažiau populiarios viešųjų įstaigų veiklos formos yra religijos, gyvūnų apsaugos, žmogaus teisių srityse.

NVO teisės institutas. Fondų teisinė aplinka Lietuvoje ir JAV. Prieiga internetu https://issuu.com/nvoteise/docs/fondu_reglamentavimas_lt_ir_jav [žiūrėta 2020 04 17].
123 Žalimienė, L., Rimšaitė, E. (2007). Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės – nuo labdaringos
pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas. 83 – 95 p.
124 NVO atlasas. Prieiga internetu https://nvoatlasas.lt/filtravimas/ [žiūrėta 2020 04 21].
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2 pav. Viešosios įstaigos veiklos sritys
Fig. 2. Areas of activity of a public institution
Labdaros ir paramos fondo teisinį statusą turinti organizacija, kaip matyti iš 3 paveiksle pavaizduotų duomenų125, stipriai pirmauja vaikų ir jaunimo veiklos srityje, tokios
organizacijos pagrindinė funkcija susideda iš paramos švietimo, mokslo, kvalifikacijos kėlimo, paramos prisidedant prie sporto srities programų ir socialinių projektų bei kitų visuomenei reikšmingų projektų siekiant sukurti geresnį pasaulį tiek dabartinei, tiek ateities lietuvių kartoms. Itin didelę iniciatyvą fondai rodo steigiant stipendijas besimokančiam jaunimui,
kurių tikslas paremti vaikus, jaunimą, asmenis, orientuotus į naudingumą ateities verslui.
Mūsų šalyje jau dabar talentų reikalaujantys verslai viliasi, kad didelė emigracija baigsis ir
studijuojantys užsienyje talentingi Lietuvos Respublikos piliečiai vis dėlto grįš į savo šalį.
Būten šioje situacijoje pasitelkiant fondų pagalba būtų galima padėti jaunimui gauti išsilavinimą Lietuvos ir užsienio mokyklose bei universitetuose. Tokiu būdu šis talentingas jaunimas atiduos savo žinias ir įgūdžius Lietuvos naudai ir ateities kartoms, taip populiarindamas
ir Lietuvos vardą. Tik tokiu būdu Lietuva taps stipri ir moderni valstybė, pristatanti save kaip
aukštųjų technologijų ir startuolių šalį. Fondas, finansuodamas Lietuvos jaunimą, sieks investuoti į perspektyvias sritis, kad talentų paskatinimas grįžti į Lietuvą,
taptų vienu svarbiausių prioritetų norint išlaikyti investicijų srautus Lietuvoje. Sekant fondo
tikslais ir idėjomis atsiras sąlygos įprasminti savo veiklą Lietuvoje. Fondo idėja steigti stipendijas jaunimui, remti vaikus, asmenis, orientuotus į naudingumą ateities verslui, tai kartu
puiki proga Lietuvos verslui sukurti „Talentų banką“, kuris turėtų tikslą – keisti reguliavimo
aplinką, spręsti problemas, su kuriomis susiduria ir norintys Lietuvoje įsikurti užsieniečiai126.
Taip pat būtina paminėti jog aiškiai nurodyta veikla socialinės atskirties mažinimo klausimų
srityje, kurioje aktyviai veiklą vykdo Labdaros ir paramos fondo organizaciją „Maisto bankas“. 2007 metais „Maisto bankas“ tapo savarankišku labdaros ir paramos fondu, kurio tikslas – padėti pamaitinti nepasiturinčiuosius, mažinti maisto švaistymą, skatinti visuomenės
solidarumą ir pilietiškumą. Per visus darbo metus buvo surinkta ir nepasiturintiesiems
Ten pat.
Labdaros ir paramos fondas „Futurum bonum“ https://futurumbonum.lt/fondas.php [žiūrėta
2020 04 21].
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maitinti perduota dešimtis tūkstančių tonų maisto. Vien 2018 metais išdalinta 8 174 tonų
maisto už 12,9 mln. eurų, ši parama dalinta 81 mieste, bendradarbiaujant su beveik 600 socialinių organizacijų. Šios organizacijos misija – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir
prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą. „Maisto bankas“ yra atvira, nešališka ir nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba127.
Kultūros veiklos srityje fondo tikslas sukaupti lėšas asmenų ar kolektyvų veiklos tautos suvienijimo vardan rėmimui mokslo, kultūros, meno, bei materialinių vertybių kūrimą. Mažiau
populiarios fondo veiklos formos yra religijos, gyvūnų apsaugos, žmogaus teisių apsaugos,
aplinkos apsaugos ir kitose srityse.
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Fig. 3. Activities of the Charity and Support Fund
Viena mažiausiai paplitusių NVO organizacinių formų – asociacija, NVO, atlaso
duomenimis128 aktyviai veikia šiose srityse (4 pav.). Vadovaujantis pateiktais duomenimis,
aktyviausią veiklą asociacijos vykdo kultūros ir laisvalaikio srityse, kurios vienija visus Lietuvoje veikiančius ir pasaulio Lietuvių kultūros centrus bendrai veiklai, svariai lemiant juridinės, teisinės bazės kūrimą ir politinių sprendimų kultūros srityje priėmimą, užtikrinant kultūros darbuotojų profesionalumą ir socialinę gerovę, garantuojant savo narių, kultūros centrų,
veiklos kokybę. Vienos iš aktyviausių veiklų, kurioms įgyvendinti steigiamos asociacijos,
yra: vaikų ir jaunimo, švietimo ir mokslo, sveikatos, sveikos gyvensenos, socialinės atskirties
ir kitos veiklos. Šių veiklų tikslai būtų: neformalus jaunimo ugdymas, socialinių problemų
sprendimas, globos namuose augančių vaikų ir paauglių integracija į bendruomenę ir visuomenę, sveikatos bei fizinio aktyvumo gerinimas, paskaitų, praktinių užsiėmimų rengimas,
konferencijų ir stovyklų organizavimas ir kt. Mažiau populiarios asociacijų veiklos formos
yra religijos, gyvūnų apsaugos, aplinkos apsaugos ir kt.
127

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ https://www.maistobankas.lt/misija-vizija [žiūrėta 2020 04
21].
128NVO atlasas. Prieiga internetu https://nvoatlasas.lt/filtravimas/ [žiūrėta 2020 04 21].
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4 pav. Asociacijų veiklos sritys
Fig. 4. Areas of activity of associations
Apibendrinant gautus rezultatus akivaizdu, kad Lietuvoje gausu veikiančių nevyriausybinių organizacijų, kurios užsiima visuomenės poreikių tenkinimu, socialinės atskirties
mažinimu. Iš gautų duomenų matyti, kad viešoji įstaiga aktyviausiai savo veiklą vykdo kultūros ir laisvalaikio bei vaikų ir jaunimo srityje. Labdaros ir paramos fondas didžiąją dalį
savo veiklos skiria vaikų ir jaunimo srityje, siekdamas padėti jaunimui gauti išsilavinimą
Lietuvos ir užsienio mokyklose bei universitetuose, teikti paramą švietimo, mokslo, kvalifikacijos kėlimo srityse, asmenims, kurie garsina ir/arba garsins Lietuvos vardą, atiduos savo
žinias ir įgūdžius Lietuvos naudai ir ateities kartoms, taip populiarindami ir Lietuvos vardą.
Būtina paminėti, jog aiškiai nurodyta veikla socialinės atskirties mažinimo klausimų srityje,
kurioje aktyviai veiklą vykdo Labdaros ir paramos fondo organizacija „Maisto bankas“. Aktyviausią veiklą asociacijos vykdo kultūros ir laisvalaikio srityse, kurios vienija visus Lietuvoje veikiančius ir pasaulio Lietuvių kultūros centrus bendrai veiklai.
Išvados ir pasiūlymai
1. CPK nauja redakcija iš esmės išsprendė procesines kliūtis nevyriausybinėms organizacijoms atstovauti savo nariams, jei jų įstatuose ar kituose steigimo dokumentuose tai
yra įtvirtinta. Tačiau Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse 55 straipsnio 2
dalyje nustatytas baigtinis fizinį asmenį galinčių atstovauti asmenų sąrašas, į šį sąrašą asociacija, kurios nariu yra fizinis asmuo, nepatenka. NVO nesanti profesine sąjunga, teisės atstovauti savo nariams administraciniame teisme taip pat neturi, paminėtina, jog atstovavimą
pagal pavedimą administraciniame procese reglamentuoja specialusis Administracinių bylų
teisenos įstatymas.
2. Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis
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viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos
tikslų įgyvendinimas. Išskiriami keturi pagrindiniai NVO požymiai: institucionalizavimas;
privatumas ir savivalda, pelno neskirstymas, savanoriškumas.
2004 m. vasario 14 d. Visuomeninių organizacijų įstatymui netekus teisinės galios dešimčiai
metų, iki įsigaliojant NVO plėtros įstatymui nuo 2014 m. balandžio 1 d., Lietuvoje nebuvo
teisės akto, tiesiogiai skirto reglamentuoti NVO, todėl su NVO plėtros įstatymo priėmimu
tik nuo 2014 metų Lietuvos Respublikos teisės sistemoje pradėtos pildyti buvusios teisinio
reglamentavimo spragos šioje srityje.
3. Asociacija yra labiausiai atitinkanti tinklaveika grįstam valdymo mechanizmui,
kurio procesai yra grįsti tam tikrais principais: koordinavimu, savivaldumu, tarpusavio priklausomybe. Viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas vienintelis gali priimti sprendimus dėl
viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo. Labdaros ir paramos fondo valdymas yra susijęs su
dideliais finansais ir iš to išplaukiančia didele atsakomybe. Nevyriausybinių organizacijų registravimo mastai augo apie 16 proc. (vidurkis nuo 2015 iki 2019 pabaigos). Viešosios įstaigos: 22 proc. (nuo 9.205 iki 11.252). Atsižvelgiant į tai, kad viešosios įstaigos sudaro didžiąją
dalį nevyriausybinių organizacijų, būtina nurodyti tokių įstaigų steigimo motyvą, kurio tikslas – tenkinti viešuosius, t. y. visuomenės interesus mokslinėje, kultūrinėje, švietimo, sveikatos ir kitose srityse, kuris ir pateisina šių įstaigų steigimo augimą.
Viešosios įstaigos gali būti pertvarkomos į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos
fondą. Tačiau į labdaros ir paramos fondą viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma tik tada, kai
jos dalininkais nėra valstybė ar savivaldybės. Labdaros ir paramos fondas gali būti pertvarkomas į viešąją įstaigą Civilinio kodekso 2.95 straipsnio nustatytais jungimo ir skaidymo
būdais ir tvarka, taip pat jis gali būti likviduojamas Civiliniame kodekse nustatytais juridinių
asmenų likvidavimo pagrindais ir tvarka. Asociacijos pertvarkomos, pasibaigia (reorganizuojamos ar likviduojamos) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
4. NVO Plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas NVO apibrėžimas reiškia,
kad Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtinta NVO samprata siaurąja prasme: Nevyriausybinė
organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Šio įstatymo
sąvoka išskiria tik jame numatytus kriterijus atitinkančias NVO formas, t.y. Asociacija, Viešoji įstaiga, Labdaros ir paramos fondas. Tačiau nuolat besikeičiantys ekonominiai bei socialiniai veiksniai gali apimti naujų NVO darinių kūrimąsi, todėl būtina įstatyme įtvirtinti
pelno nesiekimo principą. Siūloma nevyriausybinių organizacijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį
išdėstyti taip: Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios ir pelno siekimas arba vien tik
religijos tikslų įgyvendinimas.
5. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse 55 straipsnio 2 dalyje nustatytas baigtinis fiziniam asmeniui galinčių atstovauti asmenų sąrašas: advokatas arba advokato pavedimu advokato padėjėjas, o ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo leidimu – ir kitas aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo, kurį proceso dalyvis įgaliojo atstovauti savo interesams. NVO yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis visuomenės ar jos grupės naudai ir jeigu jo tikslas, įvardintas įstatuose, yra atstovauti savo narių interesams administraciniame, civiliniame ir (ar) baudžiamajame ikiteisminiame procese, taip pat Lietuvos
bei tarptautiniuose teismuose, ko nedraudžia NVO plėtros įstatymas - tai Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio 2 dalies pakeitimai yra būtini. Siūloma papildyti Baudžiamojo
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proceso kodekso 55 straipsnio 2 dalį, įtraukiant į sąrašą nevyriausybines organizacijas, jeigu
jų tikslas yra atstovauti savo narių interesus baudžiamąjame ikiteisminiame procese.
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Dalia Perkumienė1, Kristina Jonikienė2, Rasa Pranskūnienė 1
Legal aspects of regulation of non - governmental organizations
Summary
Non-governmental organizations play a wide variety of roles in society: social and
economic, public, and private. It should be noted that the scientific literature focuses on the
activities of non-governmental organizations, but the issue of legal regulation seems to be
left behind. The legal framework regulating non-governmental organizations in Lithuania is
inconsistent and incomplete. Until 2013 December 19, 2014, when the Law on NGO Development was adopted, which entered into force on April 1, 2014, the concept of Non-Governmental Organization was not even legalized. Lithuania has a large number of operating nongovernmental organizations that are engaged in meeting the needs of society and reducing
social exclusion.
Keywords: non-governmental organization, legal regulation, activities, legal status of non-governmental organizations
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KANONINĖ SANTUOKA LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE: ATITIKMENYS, SKIRTUMAI IR PROBLEMINIAI ASPEKTAI
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Religinių bendruomenių veiklos pripažinimas ir bendradarbiavimas nepaneigia valstybės pasaulietiškumo principo. Konstitucijoje nustatyti valstybės ir bažnyčios santykių pagrindai leidžia
daryti patikimą prielaidą, kad Lietuvos valstybė nėra neutrali (ar priešiška) religijos aspektui visuomenės gyvenime, tačiau nėra ir šališka (besitapatinanti) konkrečios vienos denominacijos atžvilgiu.
Šitokio bendradarbiavimo modelis yra taikomas daugelyje moderniosios Europos Sąjungos šalių,
įtvirtinant šitokį bendradarbiavimą kaip valstybės ir bažnyčios atskirumo principą. Valstybės ir religijos santykis gali būti įvairus dėl skirtingai susiklosčiusiu socialinių ryšių, kultūrinio paveldo ir
patirties, visa tai vienaip ar kitaip atsispindi ir teisės normose. Kanoninė santuoka sukuria du tarpusavyje nesusijusius, bet vieną kilmės šaltinį turinčius juridinius faktus: bažnytinę ir civilinę santuoką.
Santuokos galiojimo/negaliojimo procesai ir iš to kylančios teisinės pasekmės svarstomos teismuose
pagal kompetenciją (kanoninės – bažnytiniame teisme, o civilinės – civiliniame teisme).
Raktažodžiai: kanoninė santuoka, civilinė santuoka, šeima, teisinė sistema

Įvadas
Asmens religingumas arba religinė pasaulėžiūra yra labai svarbi valstybės ir visos
visuomenės sanklodos dalis. Valstybių Konstitucijose, Europos žmogaus pagrindinių teisių
ir laisvių apsaugos konvencijoje nustatyta ir saugotina žmogaus minties, sąžinės ir religijos
laisvė. Religinis visuomenės aspektas peržengia uždaros grupės veikimą ir neapsiriboja vien
tradicija ar dvasine / maldingumo praktikų raiška. Neišvengiamai asmens religingumas perkeliamas ir į jo kasdienio gyvenimo veiklos, politinių sprendimų, profesinių poelgių ir socialinių santykių sritį. Dar daugiau, tam tikros religinės bendruomenės, turinčios ilgą gyvavimo
laiką ir tam tikrą narių skaičių, kuriuos jungia ne tik dvasiniai, bet ir išorinės elgsenos normų
ryšiai, tampa regimais socialiniais dariniais, turinčiais visus institucinius požymius. Atsižvelgdama į tai, valstybė, siekdama įgyvendinti demokratinės ir pliuralistinės valstybės principus, yra atvira pripažinimui ir bendradarbiavimui su įvairiomis religinėmis bendruomenėmis. Religijos laisvės ir religinių bendruomenių pripažinimas nepanaikina valstybės pasaulietiškumo principo, bet priešingai, apjungia įvairias visuomenės grupes bendram ir kryptingam veikimui visos valstybės gerovei kurti.
Šeimos institutas, kaip valstybės ir visuomenės gerovės, gyvavimo ir ateities pagrindas, yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos str. 38, o Civilinio Kodekso 3.7
straipsnyje nustatyta, kad santuoka yra šeimos ryšius kuriantis institutas. Tačiau valstybės
pilietis, priklausantis religinei bendruomenei, santuokos sudarymą supranta ne vien kaip juridinį įvykį, sukeliantį tam tikras teisines pasekmes, bet ir kaip sakralų ir labai svarbų dvasinį
ir asmeninį vidinio apsisprendimo įvykį. Todėl demokratinės valstybės pripažįsta savo piliečių sąžinės laisvę sudaryti santuoką pagal jų išpažįstamą tikėjimą ir tokioms religinėms santuokoms pripažįsta civilines pasekmes. Tokių prielaidų perspektyvoje traktuotinas ir Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies reglamentavimas, kad valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Ši konstitucinė nuostata detalizuota ir Lietuvos Respublikos sutartyje su
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Šventuoju Sostu, kurioje nustatyta, kaip iš Kanoninės santuokos kyla ir civilinės teisinės pasekmės.
Reikia pripažinti ir kitą tendencingą kraštutinumą, kuris kartais kyla iš Katalikų
Bažnyčios pusės. Būtent pamirštant, kad Bažnyčios žinia skirta yra tik jos nariams, ir mokymo skelbimas yra kvietimas ir priminimas moralinės pareigos viešajame gyvenime elgtis
pagal Bažnyčios mokymą, kritikuotinos bet kokios pastangos, kuriomis Bažnyčia siekia būti
traktuojama, kaip viena iš valstybės sąrangos organizacijų, ir turėti tikrą ir tiesioginę įtaką
valstybės procesams. Šitie procesai pasakytini ir apie santuokos institutą129.
Susiklosčius tokioms aplinkybėms, konstitucinis Kanoninės santuokos valstybės
pripažinimas, tiek praktiniu, tiek teoriniu aspektu sukelia įvairių ir prieštaringų diskusijų Lietuvos akademinėje teisininkų bendruomenėje. Vieni autoriai akcentuoja galimas kitų religinių bendruomenių diskriminavimo prielaidas ar valstybės pripažintų bažnyčių privilegijuotą
padėtį, dar kiti teigia, kad bažnyčiose sudarytų santuokų pripažinimas neatitinka ne tik modernios Europos, bet ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyto pasaulietiškumo principo, kadangi konstituciškai įtvirtinta, jog Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Tuo tarpu kanonų teisės specialistai, dvasininkai ar pasauliečiai, labai dažnai remdamiesi santuokos sudarymo bažnyčioje faktu ir tos santuokos civilinių pasekmių įstatyminiu pripažinimu, kelia
hipotezes, kad šitokiu būdu valstybė pripažįsta, prisiima ir susitapatina su visu Bažnyčios
mokymu apie santuokos institutą.
Visos šios prielaidos, teiginiai ir nevienodi Konstitucijos ir kitų teisės aktų interpretavimo būdai nulėmė pasirinktos temos aktualumą.
Tyrimo problema. Iš Konstitucijos, įstatymų ir poįstatyminių aktų analizės išryškėjantis dviejų teisės sistemų, Kanonų ir Civilinės, koegzistavimas santuokos institute, tų
normų interpretavimas ir praktinis galiojančio reglamentavimo taikymas iškelia diskusinio
pobūdžio problemas.
Tyrimo objektas. Kanoninės santuokos valstybės pripažinimas pagal Konstituciją
ir kitus teisės aktus.
Tyrimo tikslas. Atskleisti Kanoninės santuokos pripažinimo ir reglamentavimo
probleminius apsektus Lietuvos teisės sistemoje.
Dviejų teisės sistemų normų taikymo problematika
Nepaisant pristatytų pripažinimo ir bendradarbiavimo principų tarp Valstybės ir
Bažnyčios įtvirtintų Konstitucijoje ir tarptautinėse sutartyse vis dėlto civilinės ir bažnytinės teisės santuokos srityje, teisės sistemų santykio ir dualizmo klausimas išlieka aktualus.
Lietuvos teisininkų publikacijose, įvairioje periodikoje ir teisinėje literatūroje
skiriama nemažai dėmesio civilinės ir bažnytinės santuokos sudarymo ir pripažinimo probleminiams aspektams pristatyti. Mokslininkai straipsniuose ir publikacijose, nagrinėdami
santuokos institutą kanonų ir civilinės teisės normose, pristato juridinę įtampą dėl dviejų
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Subačius P. Dvidešimt penkeri (1988-2013) religinės laisvės metai (I dalis). LKMA. Vilnius: 2015, pp. 193-194:
„Tiek Kanonų teisės, tiek civilinės teisės žinovai ir vėliau ne kartą teigė iš Konstitucijos ir faktinės padėties analizės kylančią poziciją, kad Valstybė turėtų be išlygų pripažinti bažnytines santuokas, jei jos sudarytos laikantis
Bažnyčios vidaus tvarkos. ... 2000 m. pavasarį episkopatas grįžo prie klausimo, kaip išvengti situacijų, kai žmonės, pavyzdžiui, našliai, siekdami neprarasti turėtų lengvatų, tuokiasi vien tik bažnyčioje, nes dėl to ir kunigai, ir
patys tikintieji atsiduria dviprasmiškoje padėtyje, ką ir kalbėti apie įstatymo pažeidimą. Vysk. Vaičius sakėsi davęs nurodymą savo kunigams, kad apskritai netuoktų tokių žmonių, kurie neketina įregistruoti santuokos civiliškai“.
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teisinių sistemų koegzistavimo. Analizuojant įvairių autorių publikacijas apie santuokas
sudarytas bažnytinėse bendruomenėse ir bendrijose ir jų pripažinimą Lietuvos Respublikoje galima išskirti pagrindinius probleminius apsektus, teisės dualizmo, kompetencijos ir
konkurencijos klausimus130. Įvairūs autorių pristatomi probleminiai aspektai glaustai ir sistemiškai pristatomi kituose šio poskyrio paragrafuose.
Konstitucinė nuostata: „Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“131 ir jos įstatyminis reglamentavimas įvairių autorių publikacijose analizuojamas pristatant praktiško įgyvendinimo problematiką. Teisės specialistai nesutaria ar bažnyčioje sudaryta santuoka pripažintina ir jos teisinės pasekmės kylą: a) nuo sudarymo akimirkos, b)
ar nuo pranešimo apie jos sudarymą, c) ar nuo įtraukimo į Civilinės Metrikacijos apskaitą
momento. Galiausiai nesutariama, ar ši Konstitucinė norma imperatyviai nustato, jog visos
santuokos privalo būti, įregistruotos ar įtrauktos į CM apskaitą, ar įregistravimas (įtraukimas į apskaitą) gali būti ir laisvu asmens pasirinkimu, per grynai bažnytinę santuoką prisiimti taip pat ir civilines pasekmes ir teises, kurias saugo ir garantuoja valstybė. Diskutuotina ir galiojanti norma, kad apie santuokos sudarymą religinėje bendruomenėje Civilinės Metrikacijos skyriui pranešti privalo religinės bendruomenės dvasininkas (arba teisėtas
atstovas). Ar šitokiu įstatyminiu reglamentavimu nėra pažeidžiami kiti Konstituciniai, kaip
privataus gyvenimo132, ar teisės tik privačiai praktikuoti tikėjimą 133 ir kiti su privataus asmens ar šeimos gyvenimo aspektais susiję principai. Civilinės būklės aktų registracijos
įstatymo ir taisyklių pakeitimai rodo, kad šitoje situacijoje dar tebesama diskusijų, polemikos ir autentiškiausio sprendimo paieškos kelyje.
Kiekviena Bažnyčia ar religinė bendruomenė vadovaujasi savo statutais, kanonais
ar vidaus tvarkos normomis. Visos bažnyčios ar religinės organizacijos turi ir savitą mokymą apie šeimos sampratą, jos vaidmenį viešajame gyvenime ir jos narių pareigas. Pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčios Magisteriumas ne tik reglamentuoja santuokos sudarymą ir
galiojimą, bet ir sutuoktinių savitarpio teises ir pareigas, kurios susijusios su vaikų auklėjimo (edukaciniais) praktiniais aspektais. Aukščiau minėtas principas, kad Valstybė pripažįsta Bažnytines santuokas, konkretizuojamas Civilinio Kodekso Trečios Knygos 3.123.17 straipsniuose, kuriose nurodyti tokių santuokų pripažinimo atitikties kriterijai. Tačiau
lieka klausimas, ar pripažįstant Valstybėje tokią santuoką, kuri atitinka Kodekso nustatytų
straipsnių sąlygas, pripažinimo faktu akceptuojamos ir tos Bažnyčios ar religinės organizacijos nustatytos sutuoktinių ir kitų šeimos narių teisės ir pareigos? Atrodo, jog remiantis
Konstituciniu pripažinimo principu būtų galima teigti, kad jeigu religinė santuoka atitinka
Civilinio Kodekso imperatyviąsias sudarymo sąlygų normas, bažnytinė santuoka pripažįstama su tokiomis teisėmis, pareigomis ir samprata, kuriai buvo ruoštasi ir kokia ji buvo
sudaryta konkrečioje bažnyčioje ar religinėje organizacijoje. Galima ir priešinga nuomonė,
kad religinėje organizacijoje sudarytai ir į apskaitą Civilinėje Metrikacijoje įtrauktai santuokai pripažįstamos tik Civiliniame Kodekse numatytos teisės ir pareigos. Tačiau tokiu
atveju Valstybė pripažįsta civilines santuokas, sudarytas bažnyčioje, bet ne Bažnytines
santuokas.
CK str. 3.26.1. numato, jog po santuokos sudarymo, vadinasi, ir po bažnyčioje
sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą, sutuoktiniai įgyja visas CK III knygoje nustatytas teises ir pareigas. CK 3.49 straipsnyje numatyta galimybė nutraukti santuokinį ryši,
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Juozapaitienė R. Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis // Kultūra ir visuomenė (Socialinių tyrimų žurnalas). Kaunas: 2011 2 (3), ISSN 2029-4573, pp. 101-123.
131 LR Konstitucija str. 38.4.
132 Ten pat, 22 str.
133 Ten pat, 26 str.
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galimybė, kuri, pavyzdžiui, nenumatyta Kanonų Teisės Kodekse: „Tikros ir įvykdytos santuokos negali išardyti jokia žmogiška galia ir dėl jokios priežasties, išskyrus mirtį“ (kan.
1141). Yra situacijos, kai dėl ardomųjų kliūčių išreiškiamos valios ar sudarymo formos
trūkumų, kanoninė santuoka gali būti paskelbta negaliojančia. Tačiau, pagal Kanonų Teisės Kodeksą, paskelbti santuoką negaliojančia yra išskirtinė bažnytinio teismo kompetencija (plg. kan. 1617). Turint omenyje santuokos sudarymo pagrindą – civilinį ar bažnytinį,
kai kurie autoriai tvirtina, kad civilinės ištuokos atveju, civilinis teismo sprendimas dėl
santuokos nutraukimo sukels atitinkamas civilines pasekmes, tačiau tokį teismo sprendimą
„greičiau būtų galima laikyti tik formaliu įrašo apie bažnytinės santuokos įtraukimą į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje panaikinimu ar pripažinimu negaliojančiu, nes santuokos akto įrašas atitinkamame bažnyčios registre, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio
teismo“134. Sekant šia pozicija kyla kitas probleminis aspektas – ar, likus galioti bažnytinei
santuokai, nebus pažeistas monogamijos principas, kai po civilinės ištuokos atsiranda galimybė sudaryti kitą civilinę santuoką135. Šitokioje teisės normų interpretavimo perspektyvoje keliama teismų kompetencijos abejonė teigiant, kad „sunku galutinai pasakyti, kiek
sprendžiant santuokines bylas yra kompetentingi civiliniai ir kiek bažnytiniai teismai“ 136.
Tai tik keletas pagrindinių probleminių aspektų, kuriuos savo studijose pristato
įvairūs autoriai. Aukščiau paminėtos situacijos gali būtį vertinamos ir žvelgiant į jas iš kitų,
juridinių situacijų, perspektyvų. Viena aišku, kad publikacijose keliami klausimai ir siūlomi sprendimo ar normų interpretavimo ar įgyvendinimo būdai gali priklausyti ir nuo autorių vidinių įsitikinimų arba jų visuomeninės padėties 137. Vienaip bažnytinės santuokos
ryšį su civilinėmis pasekmėmis matys ir pristatys katalikai teisininkai, o ypatingai dvasininkai, tuo pat metu pasauliečiai labiau palaikys didesnį kontrolės, apskaitos ir atskaitomybės svertų suteikimą civilinei valdžiai 138.
Skirtingą interpretavimą gali lemti ir Bažnytinės Kanonų Teisės ir Civilinio Kodekso normų ar įstatymų aiškinimo taikymo metodologija 139. Kiekviena teisė, tiek Kanonų,
tiek Civilinė turi būti suvokiama ir interpretuojama, kaip vientisa sistema, nes atskira
norma „veikia ne pati savaime, o kaip maža milžiniško mechanizmo detalė. Iš tokių detalių
konstruojami stambesni blokai (teisės institutai, šakos, posistemės), reguliuojantys tam
tikrą visuomeninių santykių dalį ir užtikrinantys vienas kito veikimą“ 140. CK str. 1.9., pristatydamas kodekso normų aiškinimo principą, pirmiausia nustato: „Siekiant užtikrinti šio
kodekso vientisumą ir atskirų struktūrinių dalių suderinamumą, taikant jo normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šio kodekso sistemą bei struktūrą“ (CK str. 1.9.1.)141. Kanonų
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Meilius K. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą // Jurisprudencija.
Vilnius: 28 (20), 2002, pp. 128-136, p. 132.
135 Ten pat.
136 Ten pat.
137 Posner R. Jurisprudencijos problemos. Eurigmas. Vilnius: 2004, p. 171: „Teisininkų profesijoje, kurios nariai
priklauso tai pačiai socialinei klasei ir turi tokį pat išsilavinimą, yra panašių politinių ir religinių pažiūrų, turi panašią profesinę patirtį, bus linkstama sutarti dėl prielaidų sprendimui priimti“.
138 Juozapaitienė R. Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis, p. 107.
139 Apie Kanonų ir romėnų teisė, kaip Europos ius commune, žr.: Machovenko J. Teisės istorija. Registrų centras.
Vilnius: 2013, pp. 232-267.
140 Ten pat, p. 30-31.
141 Mikelėnas V. ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras (Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos).
Justitia. Vilnius: 2001, pp. 84-85: „CK 1.9 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sisteminis teisės aiškinimo būdas. Jis reikalauja aiškintis taikomos teisės normos sisteminius ryšius su Konstitucija, bendraisiais teisės principais,
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Teisės Kodekse įstatymų aiškinimo taisyklės nustatomos 16-19 kanonuose. Įstatymų leidėjas kodekse sankcionuoja: a) autentišką aiškinimą, turintį įstatymo galią (plg. kan. 16);
b) visuminį, konteksto, įstatymo leidėjo minties ir žodinį aiškinimo taikymą (plg. kan. 17);
c) baudžiamųjų įstatymų aiškinimo taisykles (plg. kan. 18); d) panašių atvejų ir jurisprudencijos taikymo taisykles aiškinant įstatymą (plg. kan. 19).
Aukščiau išvardintais pastebėjimais nebandoma darytį prielaidų, kad santuokos
temą nagrinėjantys autoriai nesiremia visuminiu teisės normų interpretavimo principu, pasilikdami prie įstatymų lingvistinio teksto aiškinimo. Vis dėlto gilesnis ir sisteminis teisės
nuostatų, reguliuojančių santuoką arba susijusių su santuokos institutu aiškinimas, be kita
ko, reikalauja atsižvelgti ir į aktualius teisės principus įskaitant ir principus, kuriais subjektai, kuriantys šias nuostatas (Valstybė ir Bažnyčia), vadovaujasi nustatydami tarpusavio
santykius.
Ar valstybė, pripažindama tam tikros ar tam tikrų reginių bendrijų ar bendruomenių santuokos sudarymo faktą ir pripažindama tokioms santuokoms juridines civilines
pasekmes, nepraranda pasaulietiškumo? Ar bažnyčia, ar kita konfesija, bendradarbiaudama su valstybe tam tikroje srityje ir atlikdama tam tikrus veiksmus ir funkcijas, kurių
pagrindas dažniausia būną antgamtinis, nežengia pirmo žingsnio į savo dvasinės realybės
identiteto praradimą? Šitokių prielaidų paneigimui reikalingas, kad ir trumpas galiojančių
konstitucinių normų, įstatymų apibrėžimų ir teismų praktikos atskleidimas, kad būtų išryškintas ir suformuluotas autentiškas Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo modelis ir to
bendradarbiavimo turinys. Glaustas ekskursas apžvelgiant istorines aplinkybes atskleidžia
svarbius faktorius, per kuriuos formavosi vienas svarbiausių Vakarų teisės ir demokratinės
visuomenės principų – pasaulietinės valstybės principas.
Istorinių šaltinių išsamesnės studijos atskleistų, kad religinis aspektas yra glaudžiai susietas su valstybine sąranga ne tik socialiniais, bet ir teisiniais valstybės valdymo
elementais. Šitame susiliejimo procese būtent suverenas, siekiantis savo valdžios įtvirtinimo, buvo suinteresuotas susakralinti savo, kaip vadovo per se institutą arba pasitelkti
kulto asmenis, kurie religiniais argumentais įkvėpdavo paklusnumą valdovui 142. Tokia
tarptautine teise ir t.t. Aiškinant teisės normą sistemiški būtina atsižvelgti į jos ryšius su kitų įstatymų normomis,
į jos vietą CK struktūroje, į vidinę normos struktūrą ir t.t.“.
142 Istorikų mokslinės studijos atskleidžia kaip šis susiliejimas, kaip pasaulietinės valdžios iniciatyva, buvo nuolatinis reiškinys, prisitaikantis tiek prie aplinkybių tiek religijos išpažinimo turinio ar formos. Įvairių autorių citavimas atskleidžia kaip Romos Imperatoriai stengdavosi pajungti sau tiek pagoniškąjį tiek krikščioniškąjį tikėjimą.
Amon K. Katalikų Bažnyčios istorija (Pirmoji dalis). Leidykla Katalikų pasaulis. Vilnius: 1996:
p. 50: „Nuo seno (Romos imperijoje) buvo diegiama ideologija, kuri dievų kultą siejo su valstybės gerovę. Dievų
kultas buvo būtina imperijos egzistavimo ir visuotinės gerovės sąlyga“;
p. 56-57: „Įvedęs tetrarchiją, Diokletianas sukūrė naują politinę-administracinę sistemą. Imperijos valdžią imta
decentralizuoti: pasitelkęs pagalbon savo draugą Maksimianą ir jam atidavęs valdyti vakarinę imperijos dalį,
adaptavęs imperatorius Galerijų ir Konstancijų, jis lyg ir išsprendė paveldėjimo problemą. Šiai fiktyviai dinastijai
buvo būdinga religinė arogancija: Diokletianas, kaip Jovijus, priskyrė save prie Jupiterio, o Galerijus ir Konstancijus laikė save Heraklio palikuonimis“;
p. 88-89: „Įsitikinimas, kad dievų kulto dėka laikosi valstybė, Romos imperijoje ištisus šimtmečius buvo konflikto
su krikščionybe priežastis. ... Žlugus tokiai imperijos politikai, išvadas vertė pasidaryti ne įžvalga į krikščionybės
tiesas, o veikiau tradicinė religijos naudingumo nuostata. ... Imperatoriaus Diokletiano pastangos pertvarkyti
Romos imperiją ant paveldėto religingumo pamatų nebegalėjo sunaikinti krikščionybės. Per paskutinį Romos
valstybės ideologijos, orientuotos į dievus, ir Kristaus tikinčiųjų sankirtį pasimatė senosios religijos trapumas.
Jau Galerijus mirties patale pripažino, kad tokios krypties reformų politika sužlugdo. Taip buvo nutiestas kelias
pažangiam perorientavimui, kurį įgyvendinti ėmėsi Konstantinas Didysis (Milano Ediktas 313 m.)“;
p. 98: „Istorinės studijos, aprėpiančios ir Romos valstybingumo religinį pamatą, atmesdamos anachroniškas išvadas nušviečia imperatoriaus Konstantino įvykdyto religijos politikos posūkio savitumą. Vertinant šiuo požiūriu,
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ilgamete valdovų ir religinio kulto atstovų simbiozė tęsėsi ilgus šimtmečius iki Popiežiaus
Grigaliaus VII reformos XII amžiuje, kuri pagrįstai gali būti vadinama revoliucija. Grigaliaus VII reforma ne tik padėjo pamatus vėliau giliai Vakarų civilizacijos teisės aktuose
įtvirtintai žmogaus teisei į religijos laisvę, bet ir sugriovė Europoje ilgus šimtmečius trukusią religinės ir valstybinės teisinių sistemų sąveiką. Šią reformą teisės istorijoje galima
vadinti ribiniu atskirties tašku, tarp alfa ir omega, tarp Dievo dovanoto įstatymo ir karaliaus
kuriamo įstatymo143. Vis dėlto atsiskyrimo kelias, bažnytinės centralizuotos valdžios formavimasis ir pasaulietinės valdžios atsiskyrimas buvo ilgas. Vyraujantis vaidmuo šiame
procese siekiant užtikrinti bažnyčios laisvę nuo pasaulietinių įtakų atitenka Kliuni abatijai,
kurios centras - pietų Prancūzijoje. Taip vadinamoji Kliuni reforma sukūrė centralizuotą
valdymo sistemą, kuri vėliau tapo prototipu formuojant nuo pasaulietinės valdžios nepriklausomą Romos Katalikų Bažnyčios modelį144. Taigi bažnyčiai siekiant savo autonomijos,
o pasaulietiniams valdovams atsisakant teologinių valdžios legitimacijos argumentų, bet
pagal bažnyčios pavyzdį plėtojant teisę145, pasitelkiant romėnų bei kanonų teisės normas,
perimant kai kurias bažnytinės hierarchinės sąrangos idėjas – formavosi pasaulietinės valstybės principas. Tačiau todėl, kad nuo Viduramžių iki XVIII a. pabaigos (iki Moderniųjų
laikų) bažnyčia vis dar buvo perėmusi (arba jai suteikta arba palikta) nemažai valstybinių
funkcijų (taip pat ir santuokos sudarymo srityje) 146, pasaulietinės valstybės principas dažniausiai yra siejamas su valstybės siekiu išsivaduoti iš bažnyčios įtakos, o ne atvirkščiai.
Valstybės ir religijos santykis gali būti įvairus dėl skirtingai susiklosčiusių socialinių ryšių, kultūrinio paveldo ir patirties, visa tai vienaip ar kitaip atsispindi ir teisės normose. Tačiau ne visos formos, kuriomis yra grindžiamas valstybės santykis su religija, gali
būti priskiriamos demokratiniam pasaulietinės valstybės modeliui147. Teisinė literatūra
pristato tris pagrindinius modelius, kurie atitinka pasaulietinės valstybės įgyvendinimo

Konstantino posūkis į krikščionybę įvyko Antikos religingumo rėmuose: krikščionių Dievas užėmė henoteistinio
pobūdžio Apolono kulto vietą. Savo pergalę laikydamas Dievo pritarimu, imperatorius krikščionybę, kaip naują
religinį pamatą bei visuotinį kultą, siekė integruoti į valstybę. Tai buvo religinis politinis projektas“.
143 Plg. Machovenko J., Teisės istorija, p. 151.
144 Plg. Berman H. J. Teisė ir revoliucija. Pradai. Vilnius: 1999, pp. 127-128.
145 Apie Bažnytinės teisės įtaką LDK teisei pastebi: Machovenko J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai, Justitia. Vilnius: 2000, p. 35: „Kiekvienas krikščionis savo gyvenimą tvarkė ne tik derindamasis LDK pasaulietinės teisės, bet ir paklusdamas kanonų teisei. Kanonų teisė reguliavo šeimos santykius, paveldėjimą, globą,
teismo procesą, nustatė atsakomybę už religinius nusikaltimus. Pažymėtinas kanonų teisės indėlis į LDK civilinę
teisę. Per kanonus į LDK pasaulietinę teisę įsiskverbė romėnų civilinės teisės elementai, nes Bažnyčia perėmė
įvairias klasikinės ir poklasikinės romėnų teisės sąvokas ir normas, visa, kas jai atrodė reikalinga ir tinkama, ypač
nuosavybės, sutarčių ir paveldėjimo klausimais. LDK pasaulietinėje teisėje įkūnyta daug baudžiamosios kanonų
teisės laimėjimų. ... Valstybė sankcionavo kanonų teisę ir saugojo ją nuo pažeidimų. Bažnytinės, kaip ir pasaulietinės, teisės normų įgyvendinimą užtikrindavo priverčiamoji valstybės galią. Valstybinė prievarta turėjo būti
taikoma ginant Bažnyčios institucijas ir vykdant bažnytinių teismų sprendimus ir nuosprendžius“.
146 Apie bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje, istoriniais periodais, glaustai pateikia: Juozapaitienė R. Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis, pp. 107-110.
147 Du modeliai nesiderinantys su pasaulietinės valstybės forma:
1. Teokratijos modelis. Jis nesuderinamas su pasaulietinės valstybės principu, kadangi tokioje valstybėje visas
jos aparatas yra pajungiamas prievartiniam religijos mokymui ir normų įgyvendinimui. Nors vyriausio dvasininko
figūra ne gali ne visada sutapti su valstybes vadovo asmeniu, tačiau visi privalo paklusti tam, kuris kalba dievo
vardu, t.y. dvasiniam lyderiui.
2. Cezaropapizmo modelis. Šitokioje valstybės valdymo formoje, nors ir egzistuoja palankus požiūris į religiją,
tačiau ji yra visiškai pajungta konkretiems valstybinės politikos įgyvendinimo aspektams.
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principus šiuolaikinėje demokratijoje: valstybės ir bažnyčios griežto atskyrimo modelį,
valstybinės religijos modelį bei valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimo modelį 148.
Kanoninės santuokos pripažinimas ir taikymo problematika
Religinis visuomenės aspektas peržengia uždaros grupės veikimą ir neapsiriboja
vien tradicija ar dvasine / maldingumo praktikų raiška. Neišvengiamai asmens religingumas
perkeliamas ir į jo kasdienio gyvenimo veiklos, politinių sprendimų, profesinių poelgių ir
socialinių santykių sritį. Dar daugiau, tam tikros religinės bendruomenės, turinčios ilgą gyvavimo laiką ir tam tikrą narių skaičių, kuriuos jungia ne tik dvasiniai, bet ir išorinės elgsenos
normų ryšiai, tampa regimais socialiniais dariniais, turinčiais visus institucinius požymius.
Tam tikrų bažnyčių ar religinių bendruomenių institucinį aspektą pripažįsta ir tarptautinė
teisė. Europos Žmogaus Teisių Teismas, nagrinėdamas bylas dėl Konvencijos 9 straipsnio
pažeidimų, bandydavo ignoruoti religinį institucinį aspektą galimų socialinių grupių žodžio
ir minties laisvės ar žmonių susibūrimo teisės pažeidimų perspektyvoje149. Paskutiniais metais vis daugiau Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, svarstant galimus Konvencijos
9 straipsnio pažeidimo atvejus išryškina tiek asmens, tiek religinių bendruomenių kaip institucijos teisių pažeidimą, religinio aspekto perspektyvoje150. Taigi tikrai demokratinės ir pliuralistinės Valstybės deda pastangas pripažinti ir gerbti savo piliečių priklausomumą religinei
bendruomenei ir įsipareigojimą tos konfesijos teisei151.
Tas pats pasakytina ir apie santuokos institutą. Kai kurie autoriai pristatydami santuokos aiškinimo teorijas, daro skirtumą tarp santuokos kaip sutarties, santuokos, kaip mistinės paslapties ir santuokos kaip emocinio/jausminio ryšio įtvirtinimą siekiant dvasinių
tikslų152. Abejotinos tokios atskyrimo prielaidos, kadangi giliausia prasme, ne tik santuoka,
bet ir kiekviena sutartis savyje turi ne tik išorinius juridinius veiksmus, bet ne mažiau svarbius kiekvienos sutarties, galėtume sakyti, dvasinius aspektus, tokius, kaip asmens vidines
intencijas, šalių viltis, tikėjimą ir pasitikėjimą kita sutarties šalimi153. Todėl CK prievolių ir
sutarčių reglamentavime akcentuoja vidinių/dvasinių aspektų (sąžiningumas, protingumas,
teisingumas) juridinę svarbą (plg. CK str. 6.4, 6.158 ir kt.). Net Romėnų teisėje, kuria remdamiesi kai kurie autoriai bando akcentuoti išskirtinai išorinį sutartinį santuokos aspektą,
santuoka apibrėžiama, kaip: „Santuoka yra vyro ir žmonos sąjunga, viso gyvenimo
148

Plg. Doe N. Law and Religion in Europe. Oxford University Press. New York: 2011, p. 39.
Plg. Robbers G. Legal aspects of religiuos freedom. Ural Vlade. Ljubljana: 2008, pp. 11-15.
150 Plg. ten pat, p. 14. Tekste autorius teiginių patvirtinimui pristato ir teismo praktikos atvejų:
Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Katalikų Bažnyčia v. Graikija, Nr.
25528/94.
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Hasan ir Chaush v. Bulgarija, Nr.
30985/96.
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimas Maskvos Išgelbėjimo Armija (Salvation Army)
v. Rusija, Nr. 72881/01.
151 Brilius, V. Sakramentinės santuokos pripažinimo problemos Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje // Soter 10
(38), Kaunas: 2003, pp. 47-59, p. 49.
152 Mikelėnas, V. Šeimos teisė, p. 139: „Istoriškai yra susiklostę trys santuokos, kaip teisinės kategorijos, teorijos.
Pirma, sutartinė santuokos aiškinimo teorija, atsiradusi dar senovės Romos laikais. ... Bažnyčiai sutartinė santuokos aiškinimo teorija nebuvo priimtina, todėl kanonų teisė pateikė santuokos, kaip mistinės paslapties, apibrėžimą. ... Santuoka – tai etinė kategorija, nes ją sudarant siekiama ne tik ekonominių, bet pirmiausia dvasinių
tikslų, santuoka grindžiama visų pirma meile, o ne ekonomine nauda ir panašiai“.
153 De Agar, J.T.M. Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell‘Unione Europea // Matrimonio canonico e
ordinamento civile. LEV. Citta del Vaticano: 2008, pp. 125-126, p. 125.
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bendrumas, dieviškosios ir žmogiškosios teisės susivienijimas“154. Nepaisant konkrečių aplinkybių daromus skirtumus santuokos realizavime (pvz. cum manu ar sine manu) ar santuokos sudarymo formose (pvz. confarreatio, usu ar coemptio), taikytose Romėnų teisėje, šitos
teisinės kategorijos nėra suprantamos moters, kaip daikto perėmimas į nuosavybę ar sutartinis moters įsigijimas, kaip pirkimas, kuris buvo praktikuojamas kitose tautose. Istorikai akcentuoja, kad šitokios išorinės išraiškos formos buvo archainės santuokos teisės kūrimo proceso neišvengiama dalis, kurios aspektai vėliau tapo tiek įvaikinimo ar emancipacijos institutų formavimosi dalimi155.
Kanonų Teisė sukurta Romos Teisės principų ir terminologijos pagrindu, dėl įvairių istorinių ir politinių aplinkybių turėjo didžiulę įtaką Europos teisei, todėl teisės istorikų
laikoma Europos ius commune156. Turint omenyje ir to meto Europos religinį kontekstą susiformuoja praktika, kad santuokos instituto klausimų reglamentavimas tampa išskirtine
Bažnyčios kompetencija. Šiuo istoriniu periodu Kanonų Teisė nustato sąlygas galiojančiai
santuokai, sutuoktinių teises ir pareigas bei sprendžia teisinius sutuoktinių klausimus. Pasaulietinės valdžios kompetencija santuokos ir sutuoktinių klausimais ribojosi siauru turtinių ir
paveldėjimo klausimų sprendimu157. Su Liuterio Reforma (1517 m.), kuri neigia dvasinį /
sakramentinį santuokos aspektą, prasideda kompetencijų, santuokos instituto reglamentavimo klausimais atskyrimo procesas (Olandijoje 1580 m., Austrijoje 1783 m.)158, kurio kulminacinis taškas buvo Prancūzijos Konstitucija (1791 m.) ir Napoleono Kodeksas (1804 m.).
Taigi po Prancūzijos revoliucijos civilinė santuoka, kaip atskiras institutas, įvedamas į pagrindines to meto Europos valstybes159.
Nepaisydamos teisinėmis normomis įtvirtintos atskirties tarp civilinės ir religinės
santuokos, kaip atskirų teisės sistemų, Europos valstybės negalėjo ignoruoti savo piliečių
religinių ir sąžinės teisių ir iš to kylančio santuokos dvasinio/religinio suvokimo. Valstybės
pilietis, priklausantis religinei bendruomenei, santuokos sudarymą supranta ne vien kaip juridinį įvykį, sukeliantį tam tikras teisines pasekmes, bet ir kaip sakralų ir labai svarbų dvasinį
ir asmeninį vidinio apsisprendimo įvykį. Todėl tikrai demokratinės valstybės pripažįsta savo
piliečių sąžinės laisvę sudaryti santuoką pagal jų išpažįstamą tikėjimą ir tokioms religinėms
santuokoms pripažįsta civilines pasekmes. Kiek ir kaip pripažįstamos religinės santuokos
atskirose valstybėse priklauso ir nuo tradicinių, kultūrinių ar istorinių aplinkybių bei nuo to,
kaip konkreti valstybė supranta tarptautiniuose dokumentuose įtvirtiną religijos laisvę160.
Pirmųjų dviejų skyrių doktrininė ir teisės normų analizė atskleidė Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo pagrindus ir teisines prielaidas, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 ir 43 straipsniai. Buvo atskleistos kanoninės santuokos pripažinimo
sąlygos, atitiktis ir skirtumai. Šio skyriaus tikslas, analizuojant galiojančias normas iškelti
šių normų taikymo problemas.
Vertinant Europos Sąjungos šalių, kurios pripažįsta religines santuokas, normas
pastebimas pripažinimo skirtumas. Protestantiškos tradicijos šalyse religinė santuoka traktuojama, kaip iškilmingas civilinės santuokos sudarymas. Tuo tarpu Katalikiškos tradicijos
šalyse religinės santuoka yra traktuojama pirmiausiai, kaip religinės santuokos sudarymas,
154

Nekrošius, I. ir kt. Romėnų teisė. Justitia. Vilnius: 2007, p. 156.
Voci, P. Istituzioni di Diritto Romano. Giuffre Editore. Milano: 2004, p. 516.
156 Machovenko, J. Teisės istorija. Registrų centras. Vilnius: 2013, pp. 232-267.
157
Licastro, A. Il diritto statale delle religioni nei paesi dell’Unione Europea. Giuffre Editore. Milano: 2012, p.
149.
158 Moneta, P. Il matrimonio nel nuovo diritto canonico. Edizioni culturali internazionali. Genova: 1986, pp. 5-7.
159 Licastro, A. Il diritto statale delle religioni nei paesi dell‘Unione Europea, p. 150-151.
160 Doe, N. Law and Religion in Europe. Oxford University Press. New York: 2011, pp. 214-216.
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kuriai pripažįstamos ir civilinės teisės pasekmės161. Todėl kanoninės santuokos reglamentavimas Europos valstybėse dažniausiai reglamentuojamas pasirašant sutartį tarp šalies ir
Šventojo Sosto. Kadangi kanoninės santuokos atveju susiduriame su teisės sistema, kurios
normos reglamentuoja tiek patį santuokos institutą, tiek reikalavimus tokiai santuokai sudaryti, tiek juridines pasekmes162.
Suomija, Švedija, Danija, Norvegija. Ne tik protestantiškos tradicijos, bet ir Valstybinės religijos šalys. Pokyčius Kanoninės Santuokos pripažinimo srityje lėmė tiek pačių
Protestantiškų bažnyčių pastangos atsiriboti nuo Valstybės įtakos163, tiek Valstybių įstatymuose sankcionuotas religijos laisvės principas164, kuris atvėrė pradžią Kanoninių Santuokų
pripažinimui. Suomijos Santuokos Įstatyme nustatyta, kad piliečiai gali rinktis tiek civilinę,
tiek religinę santuoką Liuteronų ar kitoje registruotoje bažnyčioje (str. 17). Tačiau religinės
bendruomenės atstovas, kurio akivaizdoje sudaroma santuoka, turi turėti įgaliojimą tokioms
santuokoms, o sužadėtiniai iki santuokos turi gauti pažymą dėl laisvo stovio (kad nėra kliūčių) iš Registrų Įstaigos (str.16). Švedijoje galimybė sudaryti katalikiškas santuokas numatyta 1987 metų įstatymu, kuriuo nustatoma, kad civilinė santuoka gali būtį sudaryta ir kitoje
registruotoje bažnyčioje. Danijos Santuokos Įstatymas galimybę rinktis sudaryti santuoką
kitoje, nei Liuteronų bažnyčioje, numato nuo 1999 metų. Šias visas šalis jungiantis bruožas,
kad kanoninė santuoka sudaroma, kaip civilinė santuoka, todėl dvasininkai turi turėti leidimą
iš Civilinių Registrų įstaigų ar kito Valstybės kompetentingo organo, o sužadėtiniai turi gauti
pažymą, kad nėra jokių kliūčių tokiai santuokai.
Jungtinė Karalystė. Iki 1836 metų Jungtinėje Karalystėje buvo tik religinės santuokos, Anglijoje Anglikonų, o Velse Presbiterionų bažnyčios santuokos. Santuokos įstatymas (1836 m.), nustatęs galimybę sudaryti ir civilinę santuoką, atvėrė kelią ir kanoninės santuokos sudarymui ir pripažinimui. Nuo 1949 metų nustatyta, kad santuokos sudarymo forma
numato būsimųjų santuokų skelbimą (parapijose – bažnytinės santuokos ir Registrų įstaigoje
– civilinės santuokos atveju). Tuo tarpų sudarant kanoninę santuoką santuokos skelbiamos
Valstybės Registrų įstaigoje, o katalikų dvasininkai turi gauti leidimą iš Registrų Įstaigos
kompetentingo pareigūno165.
Čekija. 1963 metų įstatymas, numatantis privalomą civilinę santuokos registraciją,
Čekijos Respublikoje buvo pakeistas 1992 metais. Galiojantis įstatymas numato galimybę
rinktis tik santuokos sudarymo formą, kai santuoka sudaroma dalyvaujant Valstybės atstovui
arba dalyvaujant pasirinktos bažnyčios arba religinės bendruomenės atstovui. Tačiau net dalyvaujant dvasininkui, tokia santuoka traktuojama, kaip civilinės santuokos sudarymas166.
Graikija. Iki 1982 metų egzistavusi tik ortodoksiškoji religinė santuokos sudarymo
forma, dėl Civilinio Kodekso reformos buvo numatyta, kad sužadėtiniai gali pasirinkti, ar
santuoką sudaryti civiline ar ortodoksine religine, ar kita Graikijoje patvirtinta religine
forma, kurios normos neprieštarauja viešajai tvarkai (str. 1367).
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Traktavimo skirtumas kyla todėl, kad Protestantų tikėjime nėra nei santuokos sakramento, nei normų reglamentuojančių santuokos institutą. Nuo pat protestantizmo pradžios, santuokos institutas suprantamas kaip
civilinis institutas reglamentuojamas civilinių normų.
162 Moneta, P. La disciplina matrimoniale nei concordati // Studi in onore di prieto Agostino D‘Avack. Vol. III.
Milano: 1976, pp. 297-327, p. 299.
163 Pvz. Suomijoje nuo 1869 metų prasidėjo įstatyminiai pokyčiai, kuriais Protestantų bažnyčia vis mažiau buvo
Valstybės įtakoje ir pradeda vadintis „Folk Church“.
164 Pvz. Švedijoje nuo 1951 galioja religinės laisvės įstatymas.
165 Diaper, P.A. Law and Religion in England between 1532-1994. S. Ferrari. Roma: 2000, pp. 407-408.
166 De Agar, J.T.M. Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell‘Unione Europea // Matrimonio canonico e
ordinamento civile, p. 135.
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Kipras. Kipro Konstitucija (2004 metų redakcija) santuokos instituto klausimų reglamentavimą priskiria išskirtinai religinėms bendruomenėms, būtent Graikų Ortodoksų ir
Musulmonų bendruomenėms, taip pat kitoms pripažintoms religinėms bendruomenėms167.
Šių religinių bendruomenių nariai santuokas turi sudaryti savo bažnyčiose, o užsieniečiams
ar kitų, nepripažintų bendruomenių nariams numatyta galimybė sudaryti civilinę santuoką
(str. 22, 90, 111).
Estija ir Latvija. Dvi protestantiškos tradicijos Baltijos šalys, kuriose katalikų tikėjimo atstovų yra mažuma. Šių valstybių pasirašyta tarptautinė sutartis su Šventuoju Sostu
(Estija – 1999 metais, Latvija – 2000 metais) numato Kanoninės Santuokos pripažinimą,
panašų, kaip ir aukščiau išvardintose Protestantiško tikėjimo šalyse. Abiejų šalių pasirašytose sutartyse (Estija str. 8, Latvija str. 8) nustatyta, kad Kanoninė Santuoka sukels civilines
pasekmes, jeigu apie tokių santuokų numatomą sudarymą bus skelbiama viešai ir sudarytos
bus užregistruojamos registrų sąrašuose. Tačiau skirtingai nuo Estijos, kurioje visos būsimos
santuokos skelbiamos valstybiniame registre ir joms asistuoti dvasininkas turi turėti Vidaus
reikalų ministro įgaliojimą (plg. Santuokos Įstatymas 130), Latvijos teisinėje sistemoje numatyta, kad pripažintų religinių bendruomenių atvejų168, būsimų santuokų skelbimas atliekamas pagal religinės bendruomenės tvarką ir dvasininkams nereikia valstybinio įgaliojimo
(plg. Latvijos Civilinis Įstatymas str. 26 ir sekantys).
Lenkija, Kroatija, Slovakija ir Lietuva. Skirtingai nuo Latvijos ir Estijos šių valstybių sutartyse su Šventuoju Sostu kanoninė santuoka traktuojama, kaip savarankiškas teisinis institutas, kuris savo teisiniu reglamentavimu nustato galiojimo, sudarymo, pasekmių ir
nutraukimo normas (Lenkija 1993 m. str. 10; Kroatija m. 1996 str. 13; Slovakija 2000 m. str.
10; Lietuva 2000 m. str. 13)169. Taigi skirtingai nuo Estijos ir Latvijos šių šalių sutartyse
aiškiai nustatytas Kanoninės Santuokos pripažinimas (sutartyse kalbama apie Kanoninę Santuoką, o ne religinę santuoką), kurios sudarymas sukelia civilines pasekmes, jeigu nėra civilinėje teisėje numatytų kliūčių ir yra įtrauktos į Valstybinį registrą (Lenkija – turi būti pranešta per 5 dienas nuo kanoninės santuokos sudarymo dienos str. 10.3; Kroatija – turi būti
pranešta pagal civilinių įstatymų normas str. 13.2; Slovakija – pranešimo laikas ir būdas nustatomas Valstybinės teisės str. 10.1; Lietuva – laiką ir būdą nustato kompetentingos institucijos, suderinusios su Vyskupų Konferencija str. 13.2).
Pastebėtina, kad visose sutartyse nustatyta kompetencija Bažnytiniam Teismui
skelbti kanoninės santuokos negaliojimą, tačiau įtvirtinta ir pareiga apie tokius sprendimus
informuoti ir kompetentingas valstybines institucijas (Lenkija str. 10.5; Kroatija str. 13.4;
Slovakija str. 10.2; Lietuva str. 13.4). Lenkijos Respublikos pasirašytoje sutartyje aiškiai
nustatyta, jog kanoniniai procesai liečia tik bažnytinę sferą, tuo tarpu visoms santuokos byloms dėl civilinių pasekmių nustatyta aiški Lenkijos Valstybės Teismų kompetencija (str.
10.4). Svarbu pažymėti, kad Lenkijos sutartyje nustatyta, kad patys sutuoktiniai, sudarantys
Kanoninę Santuoką, gali nuspręsti, ar nori, kad jų santuoka būtų pripažinta valstybės ir sukeltų civilines pasekmes (str. 10.1.2).
Ispanija, Italija, Malta ir Portugalija. Katalikiško tikėjimo tradicijų šalių pasirašytos sutartys su Šventuoju Sostu (Ispanija 1979 m. str. VI, Italija 1984 m. str. 8, Malta 1993
m. str. 1, Portugalija 2004 m. str. 13) uždaro aukščiau pristatytą Kanoninės Santuokos pripažinimo Europos Sąjungos Valstybėse schemą. Sutartinio Kanoninės Santuokos
167

Armėnams Maronitams ir Lotynų Apeigų Katalikams.

168 Latvijos Respublikoje pripažintos religinės bendruomenės: Evangelikų Liuteronų, Romos Katalikų, Ortodoksų,

Sentikių, Metodistų, Baptistų, Septintos dienos Adventistų, Judėjų.
169 De Agar, J. T.M. Studio comparativo dei concordati tra la Sannta Sede e gli Stati dell‘europa Centrale e Orientale. Libreria Editrice Vaticana. Citta del Vaticano: 2003, p. 65.
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reglamentavimo pavyzdys galėtų būtį Italija, kurios sutartyje atsispindi kitų, aukščiau išvardintų (Ispanijos, Maltos ir Portugalijos) šalių susitarimo dėl kanoninės santuokos aspektai.
Sutartyse išryškinama kanoninė santuoka, kaip sutuoktinių stovį ir šeimos teisinius santykius
kuriantis įvykis. Tokios santuokos sudaromos pagal Kanonų Teisės normas, sąlygas ir formą.
Kad kanoninė santuoka sukeltų ir civilines pasekmes, sutartyje nustatyta, kad kanoninės santuokos ceremonijos pabaigoje dvasininkas perskaitys sutuoktiniams Civilinio Kodekso
straipsnius170 apie sutuoktinių teises ir pareigas ir duos pasirašyti specialią formą, kurią per
penkias dienas dvasininkas įpareigotas pristatyti kompetentingam pareigūnui, kad santuoka
būtų įtraukta į apskaitą. Vis dėlto nustatyta, kad kanoninė santuoka nesukels civilinių pasekmių, jeigu neatitiks civilinės teisės normų dėl sutuoktinių amžiaus ar kitų nustatytų kliūčių
(plg. str. 8.1 a) ir b).)171. Svarbu akcentuoti, kad Italijos sistemoje numatyta galimybė sužadėtiniams rinktis, ar jie nori sudaryti tik religinę santuoką be civilinių pasekmių, ar nori sudaryti kanoninę (sutartinė santuoką), kurios sukels ir civilines pasekmės, atlikus įstatymų
numatytus veiksmus. Taip pat numatytas Bažnytinio Teismo sprendimų pripažinimas dėl negaliojančiai sudarytos santuokos. Kad Bažnytinio Teismo negaliojančia paskelbta santuoka
sukeltų ir juridines pasekmes, sutartyje nustatyta, kad toks sprendimas turi būti patvirtintas
Apeliacinio Bažnytinio Teismo, dėl tokio sprendimo pripažinimo civilinėje plotmėje į civilinį teismą turi kreiptis šalys ar viena iš šalių. Tačiau kompetentingas civilinis teismas turės
įvertinti: Bažnytinio Teismo teismingumą (Kanonų Teisės prasme), ar buvo užtikrintos gynybos ir pozicijos pareiškimo teisės šalims, kitų normų, taikomų užsienio šalių santuokoms,
atitikimą. Tuo tarpu dėl materialinių klausimų sprendimo lieka išskirtinė civilinio teismo
kompetencija (plg. str. 8.2).
Glausta Europos Sąjungos Valstybių normų apie Kanoninės Santuokos pripažinimą analizė atskleidė keletą svarbių ir visoms šalims bendrų aspektų. Nepaisant pripažinimo
būdo (konstitucinis, įstatyminis ar sutartinis) ir sudarymo formos (sudaroma, kaip civilinė ar
sudaroma, kaip religinė su civilinėmis pasekmėmis) išryškėjusių skirtumų galima apibendrinti pripažinimo kriterijus. Taigi, kad Kanoninė Santuoka sukeltų civilinės teisines pasekmes:
• Sutuoktiniai turi būti supažindinami su civilinėmis teisėmis ir pareigomis;
• Besituokiantieji turi atitikti civilinei santuokai keliamus reikalavimus ir sąlygas;
• Apie sudarytą santuoką turi būti pranešta kompetentingoms valstybinėms institucijoms;
• Bažnytinio Teismo sprendimai dėl negaliojančios santuokos nėra pripažįstami
automatiškai. Kompetentingas civilinis teismas peržiūri tokių sprendimų pagrįstumą, įvertina šalių gynybos ir pozicijos išreiškimo įgyvendinimo faktus,
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Italijos Civilinio kodekso straipsniai:
143: ištikimybės, moralinės ir materialinės pagalbos pareiga ir teisė; pareiga pagal savo prisidėti prie šeimos
gerovės;
144: bendro gyvenimo būsto prievolės pareiga ir teisė;
147: abiejų sutuoktinių pareiga ir teisė išlaikyti, auklėti ir rūpintis vaikais.
171 Remiantis pasikartojančiomis situacijomis kai religinė santuoka negalėdavo būti pripažįstama kaip sutartinė
santuoka nuo 2012 metų Italijoje pakeista įstatyminė reglamentacija. Dabar sutuoktiniai, norėdami sudaryti
kanoninę santuoką, su civilinėmis pasekmėmis, iki religinės santuokos sudarymo turi pristatyti kompetentingam dvasininkui pažyma iš Registrų centro, kad nėra kliūčių tokiai santuokai. O dvasininkas po sutartinės santuokos sudarymo pranešti Registrų centrui turi per 48 valandas.

127

sprendžia dėl civilinių: turtinių ir kitų teisių bei pareigų, susijusių su santuokos
nutraukimu.
Šie apibendrinimai bus svarbūs kituose paragrafuose analizuojant Konstitucijos 38
straipsnio 4 dalies interpretavimo bei normų dėl Kanoninių Santuokų įtraukimo į apskaitą
probleminius aspektus.
Kanoninės Santuokos pripažinimas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. Šio darbo pirmajame skyriuje (žr. paragrafą
1.1.) buvo pristatyti įvairių autorių teiginiai ir Konstitucinės nuostatos interpretavimai, kad
bažnytinę santuokos registraciją valstybė turi pripažinti be jokių išlygų ir tokios santuokos,
kaip juridinį faktą sukeliantį civilines teisines pasekmes, nereikia vėliau perregistruoti civilinės metrikacijos įstaigoje172. Todėl, anot kai kurių autorių173, valstybė, pripažindama bažnytinės, taigi ir Kanoninės santuokos registraciją:
•
Ipso facto tokiai santuokai suteikia visas Civiliame Kodekse numatytas teises;
•
Pripažįsta visas teisės ir pareigas, numatytas sutuoktiniams Kanonų Teisėje;
•
Nustato, kad Kanoninės Santuokos juridinių situacijų (negaliojimas, ryšio
nutraukimas, separacija) sprendimai yra išskirtinė Bažnytinio Tribunolo kompetencija, sukeliantys ir civilines pasekmes.
Dėl besąlyginio ir tarytum automatinio bažnytinės santuokos pripažinimo nereikalaujant jokio paskesnio veiksmo dar 1994 metais pasisakė Konstitucinis Teismas, kad „valstybė įstatymu turėtų nustatyti aiškią ir nuolatinę bažnytinės santuokos registracijos oficialios
apskaitos, šios santuokos pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių realizavimo, ginčų dėl jų
sprendimo tvarką“174. Taigi Konstitucinis Teismas, kaip autentiškas Konstitucijos interpretavimo ir aiškinimo subjektas175, paneigia automatinio pripažinimo hipotezę, nurodydamas,
kad iš Kanoninės Santuokos kylančios civilinės teisinės pasekmės įgyvendinamos, įtraukus
į oficialią apskaitą. Nutarime pasisakė dėl valstybės pareigos reglamentuoti įtraukimo į apskaitą tvarką, teisines pasekmes, jų realizavimo būdus ir iš santuokos instituto kylančių procesų sprendimo tvarką. Panašus teisinis reguliavimas yra nustatytas ir Lietuvos Respublikos
sutartyje su Šv. Sostu: „Laikas ir būdas, kaip kanoninė santuoka privalo būti įrašyta valstybiniame santuokų registre, nustatoma kompetentingos Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos, suderinus su Lietuvos Vyskupų Konferencija“176. Vadinasi, kad Kanoninę Santuoką
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Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokos sąlygos ir jų vykdymas, p. 45.
Prielaidos kaip turėtų būti pripažįstama Kanoninė Santuoka sukonkretintos iš šių autorių publikacijų:
Brilius V. Sakramentinės santuokos pripažinimo problemos Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje // Soter 16
(44), Kaunas: 2003, pp 47-59. Meilius K. Bažnytinė santuoka civilinių ir bažnytinių teismų praktikoje // Soter 11
(39), Kaunas: 2003, pp. 43-54.
Meilius K. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą // Jurisprudencija 28
(20), Vilnius: 2002, pp. 128-136.
174 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 straipsnio antrosios dalies, 11 straipsnio ir 12 straipsnio antrosios dalies atitikimo
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 6/94.
175 Kūris, E. (mokslinis redaktorius) ir kt. Konstitucinis Teismas // Lietuvos Teisinės Institucijos. Registrų centras.
Vilnius: 2011, pp. 69-110, pp. 77-81.
176 Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, str.
13.2.
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sudarę asmenys galėtų tapti visais Civilinio Kodekso numatytų teisių ir kitų teisinių normų,
kuriomis saugomos ir ginamos sutuoktinių teisės, subjektais, tokia santuoka įstatymo nustatytu būdu turi būti įtraukta į oficialų registrą, kuris įgalintų valstybę tokius asmenis identifikuoti kaip sutuoktinius177.
Atskirų autorių pozicija, kad Kanoninės Santuokos pripažinimu į civilinę plotmę
perkeliami ir visi Kanonų Teisės normų apie santuokos institutą aspektai taip pat yra kritikuotini. Konstitucinis Teismas178 2000 metų nutarime išaiškino konstitucinį valstybės ir Bažnyčios atskirumo principą akcentuodamas, kad tiek valstybė, tiek Bažnyčia - autonomiškos
viena kitos atžvilgiu, Bažnyčia laisvai tvarkosi pagal savo kanonus ir kitas normas. Taigi
kanoninės santuokos pripažinimas valstybėje nereiškia kanonų perkėlimą į valstybės teisės
sistemą. Susitarime su Šventuoju Sostu nustatyta: „Kanoninė santuoka nuo pat religinio jos
sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei
yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai“179. Sutartyje yra aiškiai
išreikštas Katalikų Bažnyčios Šventojo Sosto asmenyje siekis susitarti su valstybe, kad Kanoninėms santuokoms būtų pripažįstamos tik civilinės pasekmes ir Katalikų Bažnyčios įsipareigojimas, kad tokios santuokos atitiks CK numatytus reikalavimus (plg. CK str. 3.123.17). Kaip jau buvo pristatyta antrame skyriuje, šios civilinio kodekso nustatytos santuokos
sudarymo sąlygos yra analogiškos ir kanonų teisės reikalavimams.
Bandymai priskirti Bažnytinių Teismų sprendimams civilinės teisės pripažinimą ir
pasekmes neatitinka ne tik Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies autentiško išaiškinimo ar galiojančio įstatyminio reglamentavimo, bet ir pačios Kanonų Teisės reglamentavimo ir minties. Remdamiesi Kanoninės santuokos dvasiniu / sakramentiniu aspektu ir iš to kylančia
Bažnytinių Tribunolų kompetencija spręsti kanoninės santuokos negaliojimo bylas (plg. kan.
1671 ir 1673), autoriai teigia, kad civilinio teismo sprendimas santuokos nutraukimo bylose
traktuotinas - tik kaip formalus įrašas, tuo tarpu visišką santuokos pabaigą nulemia Tribunolo
sprendimas. Todėl nesant tokio Bažnytinio Teismo sprendimo, dėl negaliojančios santuokos,
vien civilinio teismo santuokos nutraukimo pagrindu sudaromos naujos santuokos, galimai
pažeidžia monogamijos principą (plg. CK 3.16)180. Dar daugiau, autoriai teigia, kad civiliniam teismui nusprendus bažnyčioje sudarytos ir civilinėje metrikacijoje užregistruotos santuokos pabaigą, paneigiamas pats Konstitucinis bažnytinės santuokos pripažinimas181. Tačiau tokių prielaidų pagrįstumą paneigia išsamesnė Kanonų Teisės Kodekso normų analizė.
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Mikelėnas, V ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras (Trečioji knyga. Šeimos teisė). Justitia.
Vilnius: 2001, pp. 61-62: „Bažnytinės (konfesinės) santuokos pripažinimas nėra ir negali būti absoliutus. Todėl
jis nereiškia, kad valstybė pripažįsta bet kur ir bet kaip sudarytą santuoką. ... valstybė gali pripažinti tik tai, kas
jai yra žinoma. Todėl atitinkama religinė konfesija, norėdama, kad valstybė pripažintų jos įregistruotą santuoką,
privalo apie tokios santuokos įregistravimą informuoti valstybę CK 3.304 straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybė
tokiu atveju santuoką pripažįstą ir įtraukia ją į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Pažymėtina, kad pagal
Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalį civilinės būklės aktų, taigi ir santuokos registravimas yra išimtinė valstybes
prerogatyva. Taigi bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos valstybės pripažįstamos įtraukiant jas į apskaitą viešuose registruose. Tokia santuokų apskaita būtina tiek valstybės interesais (statistikos
duomenų rinkimas, poligaminių santuokų prevencija ir pan.), tiek pačių sutuoktinių interesai“.
178 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2
punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2,3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir
38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 23/98, str. I.7.
179 Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, str.
13.1.
180 Meilius, K. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų kelias į pripažinimą, p. 132.
181 Brilius, V. Sakramentinės santuokos pripažinimo problemos Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje // Soter 16
(44), Kaunas: 2003, p. 56.

129

Įtraukimas į apskaitą pagal CK ir poįstatyminius teisės aktus
Nuo LR Konstitucijos įsigaliojimo, kurioje numatytas bažnytinių santuokų pripažinimas (plg. Konstitucija str. 38.4) ir dėl to kilusių ir kylančių teisės taikymo klausimų,
intensyviai kito ir teisinis reguliavimas dėl bažnytinių santuokų įtraukimo į valstybės apskaitą tvarkos182. Teisės aktų pakeitimai išsaukdavo įvairias diskusijas mokslinėje literatūroje
dėl galiojančių normų reglamentavimo ir taikymo. Svarbu akcentuoti, kad galiojusių normų
analizė atskleidžia visus normų pakeitimus vienijantį bendrą reglamentavimo aspektą: a)
bažnyčioje sudaryta santuoka turi atitikti CK str. 3.12 – 3.17 nustatytas santuokos sudarymo
sąlygas; b) kad bažnyčioje sudaryta santuoka sukeltų ir civilines pasekmes, apie ją turi būti
pranešta, t.y. tokia santuoka turi būti įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje. Šiuos
jau Konstitucinio Teismo išsakytus principus (1994 m.) nuolat patvirtino ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai183. Tuo tarpu įvairūs teisės srities autoriai mokslinėse publikacijose, analizuodami galiojančias normas, keldavo kitus su normų interpretavimu ir taikymu
kylančius aktualius klausimus, kaip: ar bažnytinė santuoka, neatitinkanti CK str. 3.12-3.17
sąlygų, sukelia civilines pasekmes, remiantis Konstituciniu pripažinimu; ar bažnytinė santuoka sudaryta nesilaikant Kanonų normų (pvz. sudarant prieš teisės neturintį dvasininką),
bet atitinkanti CK reikalavimus, pripažintina civilinėje plotmėje; ar, pasibaigus nustatytam
laikui, pranešti apie santuokos sudarymą ir jam pasibaigus registruojant tik nuo pranešimo,
o ne sudarymo dienos, toks reglamentavimas nėra neracionalus ir neproporcingas; keliami
disputai dėl kompetencijų dualizmo ir negalėjimo vesti bendros apskaitos, kai religinė santuoka sudaroma jau po civilinės santuokos ir kiti aktualūs klausimai184.
Kai kurie publikacijose svarstyti kanoninės santuokos įtraukimo į apskaitą probleminiai aspektai, pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui, nebėra aktualūs, kai kurie aspektai, patvirtinti arba paneigti Teismų praktikos, kai kurie nėra iki šiol vienareikšmiškai vertinami ir interpretuojami. Vengiant atkartoti įvairius svarstymus ir pasiūlymus, šiame paragrafe bus bandoma išryškinti kai kuriuos iki šiol nesvarstytus, bent jau iš prieinamos ir analizuotos literatūros, kanoninės santuokos įtraukimo į apskaitą probleminius arba diskutuotinus
aspektus, būtent: 1) dėl Sutarties su Šv. Sosto str. 13.3 įgyvendinimo; 2) dėl bažnytinės
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Bažnytinių santuokų apskaitos tvarkos pokyčių chronologija:
1. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas dėl Civilinės būklės aktų registravimo laikinosios tvarkos:
1999 m. kovo 26 d., Nr. 65;
2. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas: 2001 m. liepos 1 d., str. 3.304;
3. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas dėl Civilinės metrikacijos taisyklių: 2001 m. birželio 29 d.,
Nr. 129;
4. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas dėl Civilinės metrikacijos taisyklių: 2006 m. gegužės 19
d., Nr. 1R-160;
5. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas dėl Civilinės metrikacijos taisyklių: 2012 m. kovo 26 d.,
Nr. 1R-92;
6. Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas: 2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111;
7. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės
būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo: 2016 m. gruodžio 28 d., Nr. 1R-334.
183 Plg. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. birželio 19 d. nutartis. Civilinė byla Nr. 3K-7-430/2001;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 28 d. nutartis. Civilinė byla Nr. 3K-3-107/2005;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis. Civilinė byla Nr. 3K-3-163/2005;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 6 d. nutartis. Civilinė byla Nr. 3K-7-563/2005;
184 Chronologinę normų apžvalga ir kylančius probleminius aspektus išsamiai pristato: Juozapaitienė R. Bažnytinės santuokos registracija Lietuvoje: istorija ir dabartis // Kultūra ir visuomenė (socialinių tyrimų žurnalas) Nr. 2
(3), Vilnius: 2011, pp. 101-123.
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santuokos atitikimo CK str. 3.12-3.17; 3) dėl privalomo bažnytinės santuokos įtraukimo į
valstybinę apskaitą.
Kanoninės Santuokos įtraukimo į apskaitą tvarką reglamentuoja: a) Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių
aspektų (plg. str. 13); b) Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas (plg. str. 3.304); c) Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (plg. str. 20); d) Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtintos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės (plg.
str. 81-94) ir e) Lietuvos Vyskupų Konferencijos išleistos Instrukcijos185 dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo
Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo (n. 6)186.
Galiojančių normų analizė įgalina pristatyti pagrindinį Kanoninės santuokos įtraukimo į apskaitą principą: apie pagal kanonų teisės normas sudarytą santuoką religinės bendruomenės atstovas, t.y. klebonas (pagal teisę atstovaujantis parapiją kaip juridinį asmenį) per
dešimt dienų privalo pranešti vietos civilinei metrikacijai, pateikdamas teisingumo ministro
nustatytos formos pranešimą, o civilinė metrikacija, remdamasi šiuo pranešimu, įtraukia santuokos sudarymo faktą į apskaitą, jeigu kanoninė santuoka atitinka CK str. 3.12-3.17 sąlygas.
Tačiau aukščiau išvardintų galiojančių normų dėl santuokos įtraukimo į apskaitą visuminė
analizė įgalina išryškinti kai kuriuos probleminius įgyvendinimo aspektus ir diskutuotiną
reglamentavimą.
Dėl bažnytinės santuokos atitikimo CK str. 3.12-3.17
Kanoninei santuokai, sudarytai pagal Katalikų Bažnyčios normas, pripažįstamos
civilinės pasekmės ir tokia santuoka įtraukiama į apskaitą, tik jeigu ji atitinka CK str. 3.123.17 nustatytas sąlygas187. Šią nuostatą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nutartyse tvirtindamas, kad jeigu kanoninė santuoka neatitinka nurodytų Civilinio Kodekso
straipsnių reikalavimų, tokia santuoka traktuotina, kaip negaliojanti, taigi nesukelianti teisinių situacijų nuo pat sudarymo momento civilinių pasekmių prasme188. Kaip jau buvo pristatyta antrame skyriuje CK str. 3.12-.3.17, nustatytos santuokos sudarymo sąlygos atitinka ir
Kanonų Teisės normų sąlygas. Todėl ruošiantis kanoninei santuokai, atsakingi asmenys turi
galimybę įsitikinti daugelio Civilinio Kodekso sąlygų atitiktimi ir išpildymu. Tačiau neturint
galimybės naudotis bendra informacine sistema, neįmanoma patikrinti sužadėtinių atitikimą
CK. 3.15 - 3.17 straipsnių normoms, kadangi tokia informacija yra arba gali būti tik Valstybinėse duomenų bazėse. Atsižvelgdamos į tai, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
nustato papildomų dokumentų svarbą kanoninės santuokos, kai viena šalis yra užsienio pilietis, įtraukimui į apskaitą (plg. str. 85). Tuo tarpu Lietuvos Vyskupų Konferencijos
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Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties str. 13.2 numato, kad santuokos įtraukimo į Valstybinė apskaitą tvarka bus nustatyta kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos suderinus ir susitarus su Lietuvos
Vyskupų Konferencija. Šitoks susitarimas taro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvyko 2012 m. kovo 23 dieną,
po kurio Vyskupų Konferencija išleido Instrukciją katalikų dvasininkams ir bažnytinėms institucijoms: Plg. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo // Bažnyčios Žinios Nr.
5/383. Kaunas: 2012, pp. 7-9.
186 Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės
metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo (papildyta 2016 m.
rugsėjo 20 d. redakcija) // Bažnyčios Žinios Nr. 9/435. Kaunas: 2016, pp. 30-31.
187 Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, str. 20.2. Lietuvos Respublikos Teisingumo
ministerija. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, str. 90.
188 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis. Civilinė byla Nr. 3K-3-148/2008.
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Instrukcijoje nurodyta, kad „santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai“ (plg. n. 5). Kanoninės santuokos sąlygų išpildymui yra nustatyta sužadėtiniams pareiga pristatyti bažnytines
pažymas arba liudijimus, kuriais patvirtinamą apie tai, kad nėra sudaryta ankstesnė bažnytinė
santuoka (plg. n. 3). Svarstytina, kad remiantis aukščiau išdėstytu Europos Sąjungos šalių
reglamentavimu dėl kanoninės santuokos įtraukimo į apskaitą tvarka, Vyskupų Konferencijos Instrukcijos papildymas, prieš tai Susitarimu suderinus su Teisingumo ministerija, reikalavimu, kad sužadėtiniai kartu su bažnytinėmis pažymomis pristatytų ir Civilinės Metrikacijos pažymą apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, įgalintų maksimaliai apsaugoti tiek
santuokos institutą, tiek viešąją tvarką, tiek atskirų santuokos šalių ar net trečiųjų asmenų
teises189.
Dėl privalomo bažnytinės santuokos įtraukimo į Valstybinę apskaitą
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 83 straipsnyje nustatyta religinės bendruomenės įgalioto asmens (kanoninės santuokos atveju – klebono) pareiga pranešti apie sudarytą religinę santuoką. Tuo tarpu Lietuvos Vyskupų Konferencija Instrukcijoje nustato ir
galimą atsakomybę už šios pareigos neįvykdymą: „Parapijos klebonui per šį laiką (10 dienų
/ aut. past.) nepranešus apie šios santuokos sudarymą civilinės metrikacijos įstaigai, civilines
teisines pasekmes ši santuoka sukels nuo jos įtraukimo į valstybinę apskaitą momento, o
iškilusiuose teisiniuose ginčuose materialinė atsakomybė tenka parapijos klebonui bei vietos
parapijai“ (n. 6). Vadinasi, sutuoktiniai, kurių santuoka nebuvo įtraukta į valstybinę apskaitą,
dėl šios pareigos neįvykdymo gali teikti ieškinius dėl materialinių nuostolių atlyginimo. Nekvestionuojant galiojančios tvarkos ir dėl to galimų įgyvenimo probleminių situacijų kyla
nuostatos „pareiga pranešti“ apie kanoninę santuoką reglamentavimo teisėtumas. Privalomos
pareigos pranešti apie kanoninę santuoką reglamentavimas kelia abejonę, jog šitoks reglamentavimas galimai kertasi ne tik su Kanonų Teisės Kodekso normomis, bet prieštarauja
tiek tarptautinėms ir konstitucinėms asmenų teisių nuostatoms, tiek neatitinka teismų formuojamos praktikos.
Vyskupų Konferencijos priimtas minimalus sutuoktinių amžiaus kriterijus (abu turi
būti sulaukę 18 metų amžiaus) yra reikalavimas teisėtam santuokos sudarymui (plg. kan.
1083 2), todėl tokios santuokos sudarymas, kai sutuoktiniai yra tik minimalaus amžiaus,
pagal Kanonų Teisės normas (plg. kan. 1083) nedarytų santuokos negaliojančia. Taip pat
prievolė pranešti apie sudarytą kanoninę santuoką pažeidžią numatytos slaptos santuokos
sudarymo galimybę (plg. kan. 1030-1033), kuri numatyta dėl svarbių priežasčių. Pagal Kanonų reglamentavimą, šitokia santuoka yra slapta ne tik prieš valstybines institucijas, bet ir
pačioje bažnytinėje bendruomenėje. Kadangi nei Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, nei Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nenumato teisinių pasekmių religinės
bendruomenės įgaliotam asmeniui nepranešusiam apie kanoninės santuokos sudarymą, galima daryti prielaidą, kad sutuoktiniams, aiškiai atsisakius civilinių pasekmių ir išreiškus
motyvuotą prašymą sudaryti slaptą santuoką, nekiltų materialinė atsakomybė klebonui ar parapijai pagal Vyskupų Konferencijos Instrukciją (plg. n. 6), nes priešingu atveju būtų
189

Remiantis Kanonų Teisės Kodekse nustatytų santuokos kliūčių pagrindų analizei, autoriai išskiria tokių kliūčių
pagrindus, išryškindami, kad kliūtimis yra saugotinos ne tik Bažnyčios teisės ir viešoji tvarka ar santuokos instituto svarba ir vertė, bet kai kurios kliūtys liečia ir asmenų teisėtų lūkesčių, gero vardo ir reputacijos apsaugą.
Manytina, kad kai kurių santuokos sąlygų, nustatytų CK pagrindimą irgi galima priskirti, kaip vieną iš draudimo
pagrindų, asmenų teisių apsaugą. Plg. Sabbarese L. Il matrimonio canonico nell‘ordine della natura e della grazia, p. 232-235.
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pažeistas Konstitucijoje nustatytas principas, kad bažnyčios laisvai tvarkosi pagal savo kanonus (str. 43.4).
Tačiau numatytas privalomas pranešimas galimai pažeidžia ir pačių sutuoktinių religinio gyvenimo, kaip privataus gyvenimo sferos ir laisvės sudaryti sutartis principą (plg.
CK str. 6.156). Europos Žmogaus Teisių Konvencijoje (plg. str. 9), Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (plg. str. 7)190, JT Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (plg. str.
18) ir LR Konstitucijoje (plg. str. 26) nustatytas bendrasis principas, kad pilietis turi teisę
kartu su kitais ar asmeniškai išpažinti savo tikėjimą. Todėl pagal galiojantį reglamentavimą
privalomas pranešimas apie religinę santuoką galimai pažeidžia piliečio teisę sudaryti tik
religinę santuoką, o vėliau siekiant civilinių pasekmių (teisių apsaugos) galbūt sudaryti civilinę santuoką, tuo būdu nedeklaruojant valstybei savo religinių įsitikinimų, kurie yra jo ir jo
šeimos privataus gyvenimo sritis, saugoma įstatymo191. Juo labiau, kad pagal 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, religiniai
įsitikinimai priskiriami specialiųjų kategorijų duomenų rūšims, kuriems taikoma ypatinga
apsaugos reglamentacija192.
Kartu pastebėtina, kad kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse formuojama
teismų praktika išryškina tendenciją ne tik iš santuokos kildinti šeimos ryšius, bet ir kitos
situacijos gali būti šeimos ryšių juridinė pradžia193. Galiausiai net ir Lietuvos Konstitucinis
Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime konstatavo, kad šeimos, kaip konstitucinės vertybės
sukūrimo pagrindas gali būti ne tik santuokos institutas194.
Apibendrinant galima teigti, kad būtinas galiojančio teisinio reglamentavimo keitimas. Keistini ne tik kai kurie techniniai reglamentavimo aspektai, keliantys taikymo ir interpretavimo problematiką, bet ypatingai svarstytina ir galimybė numatyti piliečių laisvę apsispręsti, ar religinei santuokai jie nori suteikti ir civilines pasekmės. Todėl galėtų būti numatytos dvi galimybės asmenų laisvam pasirinkimui, besituokiantiems Katalikų Bažnyčioje
(ar kitoje Konstitucijos pripažintoje religinėje bendruomenėje): asmenys gali pasirinkti tik
bažnytinę santuoką (religinę), arba ir civilinę (sutartinę santuoką) santuoką, kai kanoninei
santuokai patiems besituokiantiems pageidaujant suteikiamos ir civilinės pasekmės195. Tačiau turint omenyje Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimo modelį bei Valstybės teisėtą
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Apie teisę ir pagarbą privačiam šeimos gyvenimui, pagal Chartijos str. 7, žr.: Žaltauskaitė-Žalimienė S. (mokslinė redaktorė) Europos Sąjungos pagrindinių teisių Chartijos taikymas. Vilniaus Universiteto Leidykla. Vilnius:
2019, pp. 275-299.
191
Apie privataus gyvenimo aspektus žr.: Meškauskaitė L. Teisė į privatų gyvenimą. Registrų centras. Vilnius:
2015.
192 Zaleckis, J. Europos Sąjungos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė.
Registrų centras. Vilnius: 2019, p. 235: „Minėtiems duomenims, kurie pagal savo pobūdį yra susiję su pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis bei dėl to neskelbtini, turėtų būti užtikrinta ypatinga apsauga, nes atsižvelgiant į jų
tvarkymo aplinką galėtų kilti didelis pavojus pagrindinėms teisėms ir laisvėms“.
193 Vokietijos Aukščiausiasis Teismas 2002 suformavo kitus, šeimos santykius kuriančius, kriterijus: 1) asmenų
tarpusavio santykių pobūdis; 2) tokių santykių trukmė; 3) santykių ekonominis pobūdis; 4) asmeninių santykių
pobūdis. Apie teismų praktiką priskirti šeimos ryšius kitoms formoms, negu santuoka, išsamiai kritines įžvalgas
pristato Vaišvila A. „Kitos šeimos formos“ arba bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo // Socialinių mokslų studijos Nr. 4 (3): 2012, pp. 953-972.
194 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo
2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politiko koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos respublikos Konstitucijai, Nr. 21/2008,
str. IV. 14.
195 Tokio, bažnyčioje ar religinėje bendruomenėje sudaromų santuokų, skirstymo (religinė arba sutartinė santuoka) pavydžių gali būtį Italijos ir Lenkijos reglamentavimas nustatytas sutartyse su Šv. Sostų (žr. šio darbo
3.1.2.).
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interesą196 dėl praktinių priežasčių žinoti savo piliečių civilinės būklės pasikeitimus, tik kanoninės santuokos atveju Bažnyčia informuotų Valstybės kompetentingas institucijas, pranešdama tokių santuokų (religinių santuokų) skaičių, tuo tarpu besituokiančių ir siekiančių
civilinių pasekmių santuokų (sutartinių santuokų) atveju, būtų ir toliau laikomasi įstatymų ir
poįstatyminių aktų reglamentavimo dėl kanoninių santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą
tvarkos.
Išvados
1. Dviejų teisės sistemų koegzistavimo santuokos institute, bažnytinės ir civilinės
santuokos, ir normų taikymo pagrindas yra konstitucinis bažnytinių santuokų pripažinimas
ir iš to kylantis teisinis reglamentavimas Civiliniame Kodekse, įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose.
2. Šitoks dviejų teisės sistemų egzistavimas, susiliejimas ir persipynimas išryškėja
iš fakto, kad skirtingų teisinių sistemų skirtingose normose aptinkame nuorodas į kitos sistemos reglamentavimą.
3. Bažnytinių santuokų valstybės pripažinimas yra vienas iš pliuralistinės ir demokratinės valstybės bendradarbiavimo su kitomis socialinėmis, taigi ir religinėmis, grupėmis išraiškos būdas.
4. Valstybėje pripažįstamos tik tos bažnyčių ar religinių bendruomenių santuokos,
kurios sudarytos: 1) tradicinėse ar valstybės pripažintose bažnyčiose ar religinėse organizacijose, 2) tų religinių organizacijų ar bažnytinių bendruomenių santuokos samprata neprieštarauja pamatiniams dorovės principams bei imperatyvioms įstatymo normoms.
5. Civilinio Kodekso normos atskleidžia santuokos sampratos pamatinius dorovės principus ir imperatyvias santuokos sudarymo sąlygas, kurias turi atitikti religinė santuoka, kad jai būtų pripažįstamos civilinės teisinės pasekmės. Taigi religinė santuoka: 1)
turi būti sudaryta pagal atitinkamos religijos vidaus teisės nustatytą procedūrą; 2) Sudarant
santuoką negali būti pažeistos CK str. 3.12 – 3.17 straipsnių nuostatos; 3) Sudaryta santuoka
turi būti įtrauka į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje.
6. Taigi Kanoninė santuoka sukuria du tarpusavyje nesusijusius, bet vieną kilmės
šaltinį turinčius juridinius faktus: bažnytinę ir civilinę santuoką. Kitais žodžiais – sudarant
bažnytinę kanoninę santuoką jai yra priskiriamos ir civilinės teisinės pasekmės. Todėl santuokos galiojimo / negaliojimo procesai ir iš to kylančios teisinės pasekmės svarstomos teismuose pagal kompetenciją (kanoninės – bažnytiniame teisme, o civilinės – civiliniame
teisme).
Pasiūlymai
1. Įpareigoti sužadėtinius kartu su bažnytinėmis pažymomis (apie priimtą Krikšto ir
Sutvirtinimo sakramentą; Laisvo stovio liudijimą, Leidimą tuoktis už parapijos ribų) pristatyti ir civilinės metrikacijos pažymą, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal CK str. 3.123.17 normas. Tokios pareigos įvykdymui turėtų būti papildoma Vyskupų Konferencijos Instrukcija, kurioje nurodoma, kokias pažymas turi pristatyti norintys susituokti ir civilinės būklės aktų registravimo taisykles, kuriose būtų nustatytos sąlygos ir kriterijai tokiai pažymai
gauti.

196

Mikelėnas, V. ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras (Trečioji knyga. Šeimos teisė), p. 62.
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2. Papildyti Teisingumo ministro ir Vyskupų Konferencijos nustatytą santuokos sudarymo formą, kuri pildoma ir pasirašoma kanoninės santuokos sudarymo parapijoje įtraukiant
į ją taip pat santuokos civilines teisines pasekmes, sužadėtinių, kaip būsimųjų sutuoktinių, ir
tėvų civilines teises ir pareigas, ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių (plg. CK str. 3.12-3.17)
santuokai sudaryti nuslėpimą.
3. Papildyti Vyskupų Konferencijos Instrukciją, kurioje būtų nustatytas laikas, būdas
ir vieta dėl sutuoktinių supažindinimo su civilinėmis teisėmis ir pareigomis, o sužadėtinių
anketoje nustatyti būdą, kuriuo būtų įformintas tokios pareigos atlikimas.
4. Papildyti galiojančias normas, kad tik ordinariniu (ne tik materialiųjų sąlygų, bet ir
sudarymo formos prasme) sudarytai kanoninei santuokai pripažįstamos civilinės teisinės pasekmės.
5. Keistinas Civilinio Kodekso ir kitų teisės aktų reglamentavimas, pagal kurį nustatyta pareiga privalomai pranešti apie kanoninės santuokos sudarymą numatant laisvą sutuoktinių apsisprendimą, ar jie nori savo bažnytinei santuokai siekti tik religinių ar ir civilinių
teisinių pasekmių.
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Marius Venskus, Dalia Perkumienė
Canonic marriage in the Lithuanian legal system: correlations, differences, and problem aspects
Summary
The recognition and cooperation of the activities of religious communities does not
deny the principle of the secularity of the State. The foundations of the relations between the
State and the Church established in the Constitution allow to make a reliable assumption that
the Lithuanian State is not neutral (or hostile) to the aspect of religion in public life, but is
also not biased (identifying) with respect to a specific denomination. Such a model of cooperation is applied in many countries of the modern European Union, establishing such cooperation as a principle of separation between the State and the Church. The relationship between the State and religion can be diverse, due to different social relations, cultural heritage
and experience, all of which are reflected in one way or another in legal norms. Canonical
marriage creates two unrelated but single-source legal facts: ecclesiastical and civil marriage.
The processes of marriage validity / invalidity and the legal consequences arising from it are
considered in the courts according to their competence (canonical - in the ecclesiastical court,
and civil - in the civil court).
Keywords: canonical marriage, civil marriage, family, legal system.
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