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Daugirdas V., Šležaitė J. SPATIAL DIFFUSION MODELS OF INNOVATIONS. Geografijos metraštis, 
49, 2016. 

Abstract. The topic of diffusion of cultural phenomena among researchers gained its highest attention 
in 1960 – 1975; Research papers, analysing the peculiarities of diffusion of innovations in territories 
were quite scarce during last decades both in the World and Lithuania.  Most recent situation once 
again demonstrates that the research of diffusion of innovations become important both from the 
epistemological and point of view and as important factor of regional development policies. The 
diffusion of innovation or cultural phenomena was discussed in Lithuanian scientific literature only 
in quite broad sense, while there were no specialised investigation in this field. The main purpose of 
the article is to introduce the methodological problems of cultural diffusion geography. For this 
reason, there were given the reviews of diffusionism theories and innovations‘ diffusion models  
(T. Hagerstrand, P. Haggett, E. M. Rogers, F. M. Bass, J. Friedmann, K. Puzanov), also it was pointed 
out their similarities and differences. Eventually, the geographical innovations‘ diffusion conception 
was discussed in this article.  

References 60, Figs 6, Tables 1. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: cultural diffusion, diffusion of innovations, diffusionism, diffusion models of innovations, 
cultural geography.  
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Įvadas 

Mokslinių tyrimų, bandančių paaiškinti inovacijų plitimo teritorijoje ypatumus, tiek 
pasaulyje, tiek ir Lietuvoje XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje nėra daug, ypač didelis 
susidomėjimas kultūros reiškinių difuzijos tyrimais buvo 1960–1975 metais. Dabar 
inovacijų erdvinės difuzijos tyrimai vėl tampa ne tik perspektyvūs pažintiniu požiūriu, bet 
ir turi nemažą taikomąją reikšmę. Nacionalinėje „Gerovės visuomenės“ mokslo programoje 
teigiama, jog Lietuvai yra būdingas žemas inovacinės veiklos lygis dėl nepakankamai 
efektyvios institucinės infrastruktūros, neišplėtotų mokslinių tyrimų, eksperimentinei 
(socialinei, kultūrinei) plėtrai skiriamo mažo finansavimo ir apsiribojimo technologinėmis 
inovacijomis formuojant strateginius inovacijų skatinimo dokumentus (Lietuvos..., 2015). 
Galima daryti prielaidą, kad būtent dėl šių veiksnių Lietuvoje apie inovacijų difuziją arba 
kultūros reiškinių plitimą dažniausiai kalbama ir rašoma tik pačiais bendriausiais bruožais, 
specialių išsamių tyrimų nesiimama. Labiausiai akcentuojama inovacijų reikšmė verslui, 
įmonėms, taip pat aptariami inovacinės veiklos organizavimo ypatumai ir skatinimo būdai 
(Kulviecas, 1991; Jakubavičius ir kt., 2003; Keršys, 2008; Ramanauskienė, 2010; Liutkutė, 
Vijeikis, 2012; Kirstukas ir kt., 2013), analizuojama inovacijų teikiama vertė ir nauda 
visuomenei, individui (Jurkuvienė, 2001), kaimo bendruomenėms (Butkevičienė, 2009), 
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aptariama inovacijų politika (Bagdzevičienė, Vasiliauskaitė, 2002; Bandzevičienė, 2007; 
Baležentis, Žalimaitė, 2012; Eriksonas ir kt., 2015).  

Vertėtų išskirti kultūrologo A. Andrijausko straipsnį „Difuzionizmas ir  
L. Frobeniuso lyginamoji istorinė kultūros morfologija“, kuriame autorius apžvelgia 
pagrindines difuzionizmo mokyklas bei nagrinėja difuzionizmo sąryšį su kultūros ratų 
teorija (Andrijauskas, 2000), ir kelis apžvalginius skyrius kultūrologijos teorijų raidai 
skirtose knygose (Andrijauskas, 2001: 295–308; Andrijauskas, 2003: 173–189, 250–258), 
kuriuose trumpai aptariamas ir žymaus geografo F. Ratzelio indėlis.  

Keletas įvairių kultūros reiškinių, inovacijų difuzijai skirtų studentų darbų parengta 
ir apginta Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje (Davidonis, 1998; 
Tonkalytė, 1999; Stančikaitė, 1999; Paltanavičiūtė, 2000; Vinciūnaitė, 2010; Milutytė, 2013; 
Mineikaitė, 2013). Juose mėginta pagvildenti politinės, religinės įtakos, netradicinės 
žemdirbystės, nusikalstamumo, greitojo maisto restoranų plitimo klausimus, įvertinti 
verslo inovacijų įtaka regionų vystymuisi. 2016 m. apgintas J. Šležaitės magistro darbas 
„Lietuva Europos inovacijų difuzijos erdvėje“, kuriame aptariami ir inovacijų erdvinės 
difuzijos modeliai (Šležaitė, 2016)1. Tačiau mokslinių kultūros ar inovacijų difuzijos 
geografijai skirtų publikacijų yra nedaug (Daugirdas, 2007). Kultūros reiškinių, arba 
inovacijų, difuzija – tai procesas, reikalaujantis daugelio mokslų žinias integruojančių 
tyrimų. Geografijai čia turėtų priklausyti prioritetas. Bet, deja, Lietuvoje kultūros difuzijos 
tyrimai beveik nėra plėtojami.  

Šio straipsnio objektas – teoriniai inovacijų difuzijos modeliai, tikslai – paskatinti 
teorinius ir empirinius kultūros reiškinių plitimo tyrimus Lietuvoje, atskleisti inovacijų 
difuzijos modelių raidą, jų panašumus ir skirtumus.  

1. Difuzionizmo teorijos 

Jau nuo XIX a. pabaigos būtent su inovacijų difuzija mėginta sieti kultūros, žmonijos 
pažangą, kultūrų ir civilizacijų raidą. Susiformuoja ir tampa populiari kultūros difuzijos 
teorija – difuzionizmas (lot. diffusio – sklidimas, išsiliejimas, prasiskverbimas), kultūrinis 
difuzionizmas (angl. cultural diffusion) arba tarpkultūrinis difuzionizmas (angl. trans-
cultural diffusion, inter-cultural diffusion) – kultūra plinta, yra platinama iš vieno ar kelių 
kultūros židinių žmonių migracijos, prekybos, kolonizacijos ir užkariavimų metu. 
Pirmiausia teorija įsitvirtina Vokietijoje ir Austrijoje (F. Ratzelis, L. Frobenius, F. Gräbneris, 
W. Schmidtas), vėliau – Didžiojoje Britanijoje (W. H. R. Riversas, G. E. Smithas), plinta 
kitose šalyse (Mathur, 2007). Kultūra, jos pasiekimai pradedami aiškinti kaip atsitiktinio, 
savaiminio arba prievartinio kultūros elementų plitimo, mėgdžiojimo, skolinimosi iš 
artimų ar tolimų tautų, kultūrų rezultatas. Todėl kultūros supanašėja. Kaip įtikinami 
pavyzdžiai buvo pateikiami žemės ūkio kultūrų paplitimo atvejai. Daugelis kultūros 
tyrinėtojų difuziją laikė efektyviausiu kultūrinių skirtumų ir panašumų paaiškinimu. 
Ankstyvasis difuzionizmas iš esmės neigė kultūros savitumo ir savarankiškumo idėją, 
nepripažino, jog kultūra gali formuotis veikiama specifinės geografinės aplinkos. 

Kultūros elementų, reiškinių panašumą ne visada galima sieti su kultūros difuzija. 
Dažnai kultūrų raidoje susiklosto taip, kad šimtmečiais artimai bendraujant ir keičiantis 

                                                           
1 Dalis šio darbo ir sąlygojo straipsnio atsiradimą. Numatoma parengti dar vieną straipsnį, kuriame bus atskleisti 
inovacijų difuzijos Lietuvoje analizės rezultatai, įvertinta Lietuvos padėtis Europos inovacijų difuzijos erdvėje. 
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inovacijomis, išlieka arba pasirenkamas skirtingas gyvensenos ir ūkinės veiklos tipas. 
Kartais kaimyninės kultūros išsaugo radikaliai priešingą gyvenseną ir kultūrinių skolinių 
netoleruoja. Be to, galima surasti daug pavyzdžių, kai panašūs kultūros elementai ar 
reiškiniai atsiranda ir susiformuoja skirtingose kultūrose nepriklausomai – jų panašumo 
kultūros difuzija pagrįsti negalima. Daugeliu atvejų kultūros panašumus formuoja 
panašios geografinės sąlygos ir aplinka. 

Galima išskirti kelias difuzionizmo kryptis. Pirmoji buvo geografinė, arba 
antropogeografinė, ją pradėjo vokiečių geografas F. Ratzelis (1844–1904), kuris įvedė patį 
„difuzijos“ terminą (Andrijauskas, 2000). Savo idėjas ir tyrimų rezultatus jis paskelbė 
veikaluose „Antropogeografija“ (1882–1891) ir „Tautotyra“ (1885–1895). Svarbiausias 
Ratzelio teiginys buvo, kad kultūros, jos elementų formavimuisi didžiausią įtaką daro 
geografinė aplinka, o plitimui – žmonių, tautų persikėlimai. Antroji buvo kultūrinės 
antropologijos, etnologijos ir archeologijos kryptis, kurios pradininku laikomas Ratzelio 
mokinys L. Frobenius (1873–1938) 1897–1898 m. paskelbęs darbą „Vakarų Afrikos kultūros 
ratai“. Jame rašoma apie kultūros plitimo procesą – idėjos, stiliai, religija, technologijos, 
kalba ir kt., kaip inovacijos, plinta iš vienos kultūros į kitą asmeninių kontaktų dėka. Vėliau 
„kultūros ratų“ (vok. Kulturkreiselehre) teoriją plėtojo etnologas F. Gräbneris (1877–1934) ir 
austrų teologas P. W. Schmidtas (1868–1954) (Graebner, 1903; Harris, 1968: 382–383). 
Kiekvienas kultūros elementas turi savo kilmės vietą, atsiranda tik vieną kartą ir vienoje 
konkrečioje geografinėje erdvėje, iš kurios paplinta kartu su žmonėmis arba savarankiškai 
kituose regionuose. Tolstant nuo kultūros centro inovacijos praranda savo svarbą, yra vis 
labiau iškraipomos. „Kultūros ratų“ teorijos šalininkai teigė, kad visa kultūros istorija – tai 
bangomis per visą Žemės rutulį sklindantys kultūriniai kompleksai, „ratai“, kuriuos 
Frobenius vadino „kultūrinėmis provincijomis“. Dėl senų ir naujų kultūros bangų sąveikos 
atsiranda nauji „kultūros ratai“ (provincijos), kurie savo difuzinėmis bangomis vėl veikia 
kitas kultūras (Winthrop, 1991: 83). Vokiečių mokyklos atstovai, priešingai nei kai kurie 
britų difuzionistai, laikėsi nuostatos, kad kultūros elementų plitimas galimas iš kelių 
kilmės židinių. 

Anglų difuzionistas W. H. R. Riversas (1864–1922) teigė, kad svarbiausia yra kultūrų 
sąveika, kultūros vystymasis įmanomas tik kultūrų kontaktų, maišymosi ir susiliejimo 
dėka (Harris, 1968: 380). G. E. Smithas (1871–1937) pasižymėjo kraštutiniu difuzionizmu, jis 
įrodinėjo (Smith, 1928: 393–394, 1933), kad žmonijos kultūra susiformavo Senovės Egipte ir 
iš ten paplito visame pasaulyje (panegiptizmas). Panašias mintis dėstė ir W. J. Perry (1887–
1949) (Белик, 1999; Mathur, 2007). Didesnio susidomėjimo britų difuzijos mokykla sulaukė, 
kai geografas P. Haggetas kartu su A. D. Cliffu ir A. Frey’umi 1977 m. išleido knygą 
„Vietovių tyrimas žmogaus geografijoje“ (Haggett et al., 1977). Šiame veikale Haggettas ne 
tik apžvelgė ankstesnius difuzijos geografijos tyrimus, bet ir išskyrė erdvinės difuzijos 
tipus, atkreipė dėmesį į barjerus bei difuzijos procesui svarbų „kaimynystės efektą“. Vėliau 
britų difuzionizmas pasuko ekonomikos link (Davies, 1979). 

JAV kultūros difuzijos tyrimai pradėti gana anksti. Ypač svarus indėlis priklauso 
amerikiečių kultūros geografijos pradininkui C. O. Saueriui ir jo veikalui „Žemės ūkio 
kultūrų kilmė ir paplitimas“ (Sauer, 1952). Į kultūros difuzijos teorinius aiškinimus 
Amerikoje buvo žiūrima nuosaikiai (Боас, 1997; Harris, 1968: 374), kultūros difuzija buvo 
siejama su akultūracija, asimiliacija (Kroeber, 1940, 1948: 425), kraštutiniai variantai laikomi 
rasistiniais (Blaut, 1993). Dėl gana plataus ir laisvo difuzionizmo teorijos taikymo ji 
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susilaukė žiaurios istorikų kritikos, tačiau geografijoje ir toliau sėkmingai vystėsi darbuose 
apie Amerikos ir kitų kraštų kolonizavimą (Webb, 1931; Bowman, 1931; Joerg, 1932; 
Parsons, 1949; Farmer, 1957 ir kt.). Geografai R. Morrillas, G. L. Gaile’as ir G. I. Thrallas 
savo darbe „Erdvinė difuzija“ jau ne tik apžvelgė erdvinės difuzijos ypatumus, bet ir 
pateikė matematinio difuzijos proceso modeliavimo pavyzdžių (Morrill et al., 1988). 
Pažymėtina, kad JAV išsiskiria difuzijos tyrimų gausa. 

Didelio susidomėjimo sulaukė 1962 m. pasirodžiusi E. M. Rogerso knyga „Inovacijų 
difuzija“ (Rogers, 1995). Nors joje didelis dėmesys skiriamas ankstesniems tyrimams 
apibendrinti, tačiau taip pat aptariami ir difuzijos teorijai svarbūs aspektai – išskiriami 
pagrindiniai kultūros reiškinių (inovacijų) difuzijos proceso elementai, nagrinėjami 
difuzijos tinklai, inovacijų įsisavinimo procesas bei inovacijas priimančių adeptų 
kategorijos. Anot Rogerso, daugiausia dėmesio difuzijos tyrimams skiria sociologai, nes iš 
jo priskaičiuotų 4000 šios tematikos publikacijų 1177 priklauso būtent sociologams, kai tuo 
tarpu geografijai jis priskyrė tik 160 publikacijų (Rogers, 1995: 42–43). Žinoma, kultūros 
reiškinių (inovacijų) difuzija yra gana glaudžiai susijusi su socialiniu vystymusi, 
visuomenės pažanga, tačiau toks sociologijos indėlio sureikšminimas nėra teisingas –
Rogersas geografijai priskyrė tik geografų atliktus darbus. Tačiau ir ne geografų atliktas 
tyrimas, kuriame yra teritorinis aspektas, gali būti laikomas geografiniu. 

Apibendrinant išryškėja trys pagrindiniai difuzionizmo variantai (Белик, 1999):  
1) Invazionizmas (angl. invasion – įsiveržimas), kai kultūros pažanga siejama su svetimos 

kultūros atstovų įsiveržimu, kariniais užkariavimais arba imigracija (migracionizmas);  
2) Kultūrinio centro teorija, kai kultūros plitimas įsivaizduojamas kaip pažangesnės 

kultūros normų, vertybių natūrali sklaida periferijose iš vieno centro;  
3) Žmonijos kultūros raidą lemia kelių kultūros inovacinių židinių, „kultūros ratų“ įtaka.  
Difuzionizmas pradėjo prarasti savo pozicijas XX a. antrojo dešimtmečio viduryje. 

Kaip pažymi A. A. Belikas (Белик, 1999), šiuolaikiniu difuzionizmu remiasi daugelis 
istorijos, sociologinių ir kultūrologinių mokyklų, visuomenės modernizacijos, migrantų 
akultūracijos, kultūrinių išradimų ir inovacijų, kroskultūrinių tyrimų teorijos ir 
koncepcijos. Reikia pridurti, kad kultūrų kaimynystės poveikio taip pat negalima atmesti. 
Kultūros raida, jos tempas, kryptis, detalės gali priklausyti nuo kaimynystės efekto – 
kaimynai tarnauja inovacijų įsisavinimo pavyzdžiu. 

2. Geografinė inovacijų difuzijos samprata 

Pirmiausia derėtų trumpai aptarti pačios inovacijos sampratą. Jau XX a. pradžioje 
prancūzų sociologas ir teisininkas G. Tarde’as knygoje „Imitacijos teisės“ teigė, jog 
visuomenės pažanga priklauso nuo imitacijų, dabar suprantamų kaip inovacijos, kurių 
plitimas susijęs su asmeniniais kontaktais bei visuomenės reakcijomis į naujoves. Taip pat 
jis praktiškai pirmasis suformulavo inovacijos sąvoką (Tarde, 1903). Geografų požiūris į 
inovacijas pasižymi kompleksiškumu. Inovacija yra svarbus kultūros teritorinės 
organizacijos dalyvis – ir priežastis, ir procesas, ir to proceso sudėtinė dalis bei rezultatas 
(Дружинин, 1999; Шарыгин, Лядова, 2014). Ja gali būti laikomas bet kuris žmonių, 
visuomenės pasiekimas – socialinis, ekonominis reiškinys, idėja, procesas, elgesio forma, 
paprotys, technologija, produktas (prekė ar paslauga), įrankis (Rogers, 1995: 11; Daugirdas, 
2015). Kita vertus, kas inovacija laikoma vienoje kultūroje, nebūtinai bus taip pat 
traktuojama kitoje. Žinoma, inovacijų teritorinė difuzija yra neatsiejama ir nuo adaptacijos 
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proceso. Dažniausiai adapteriai (individai, grupės, organizacijos, visuomenė) nėra linkę 
rizikuoti ir būna priešiškai nusiteikę prieš bet kokius naujus pokyčius. Nuo plintančio 
objekto ar reiškinio savybių labai priklauso ir pats inovacijos plitimo greitis, jo pobūdis. 
Todėl tik per atitinkamą adaptacijos laikotarpį visuomenėje, teritorijoje inovacijos tampa 
daugelio ar daugumos individų savastimi (Haggett et al., 1977). Tačiau tam reikia, kad 
tradicinė kultūra jau būtų pasiruošusi priimti ją (Шарыгин, Лядова, 2014). Vertėtų 
pastebėti, jog visuomenėje, teritorijoje plinta ne tik pažangūs, bet ir žalingi, visuomenei 
nenaudingi dalykai, kartais jie yra net apgalvotai platinami. 

Esminis geografinės inovacijos sampratos skirtumas nuo kitų sampratų 
(kultūrologinės, ekonominės, sociologinės) yra tas, kad labai svarbiu laikomas teritorinis 
aspektas, inovacijos suvokiamos jau ne tik kaip visuomenėje įdiegtos ir prigijusios, bet ir 
teritorijoje paplitusios naujovės (Haggett et al., 1977; Morrill et al., 1988). Svarbu pabrėžti, 
jog geografijoje pats inovacijos plitimo, adaptacijos procesas dažniausiai yra laikomas 
svarbesniu nei jo teikiama nauda. Toks suvokimas ir sąlygojo inovacijų erdvinės difuzijos 
modelių, bandančių paaiškinti inovacijų plitimo teritorijoje ypatumus, atsiradimą. 

Na, o difuzijos teorija geografijoje yra laikoma viena iš pagrindinių teorijų, 
padariusių didelę įtaką visuomenės geografijos plėtrai. Vis didėjantis susidomėjimas 
difuzijos procesu sąlygojo ir kultūros geografijos šakos – difuzijos geografijos atsiradimą. 
Pirmosios difuzijos geografijos užuomazgos siejamos su Tarde’o, Sauerio, T. Hägerstrando 
darbais (Johnston et al., 1997: 132). Vertėtų išskirti švediškos difuzijos mokyklos pradininką 
Hägerstrand, kuris 1952-–1953 m. išleido įvairiems mokslo tyrimams įtakos turėjusius 
darbus apie inovacijų erdvinę difuziją (Hägerstrand, 1952, 1953). Jis pradėjo nuo 
mikrosociologinių tyrimų, kurių metu siekė išsiaiškinti inovacijų plėtrą (fermerių kreditai, 
galvijų vakcinos, dirvožemių žemėlapiai), jos būdus, priemones ir kelius kaimiškose 
teritorijose, ne tik apibendrino žemės ūkio naujovių plitimo Centrinėje Švedijoje tyrimus, 
bet ir mėgino atskleisti idėjų plitimo visuomenėje mechanizmą, pateikė difuzijos proceso 
modelius. Anot Hägerstrando, difuzija apima ir informacijos plitimą, ir pajėgumą priimti 
informaciją. Informacijos mazgai formuoja hierarchines sistemas, kurios funkcionuoja 
skirtingais teritoriniais lygmenimis ir sudaro atitinkamas įtakos zonas. Šie darbai susilaukė 
plataus pripažinimo ir itin aukšto vertinimo. Haggettas Lundo mokyklos indėlį vertino 
kaip svarbų visos visuomenės geografijos raidai (Хаггет, 1968, 1979). Vienu iš inovacijų 
geografijos pradininkų galima laikyti ir prancūzų ekonomistą F. Perroux (1903–1987).  
Jis XX a. šeštajame dešimtmetyje sukūrė ekonominių inovacijų generavimo ir difuzijos 
koncepciją – augimo polių teoriją (Перру, 2007). 

Ilgainiui geografijoje susiformavo inovacijų difuzijos samprata – tai procesas, kuris 
vykdamas erdvėje ir laike sąlygoja reiškinio plitimą už savo kilmės židinio ribų (Morrill et 
al., 1988: 7). Lietuvoje spaudai parengtame „Aiškinamajame geografijos terminų žodyne“, 
inovacijų difuzija traktuojama kaip „kultūrinių, socialinių, ekonominių, technologinių ir 
kitų naujovių, daiktų, idėjų, skvarbos, plitimo ir diegimo visuomenėje ir teritorijoje įvairiais 
komunikacijos kanalais procesas“ (Daugirdas, 2015). Tačiau, kaip teisingai pastebėjo rusų 
kultūrologas A. J. Flieras, kultūros difuzija yra tik vienas iš kelių kultūros raidos proceso 
tipų (Флиер, 2010). Kalbant apie difuzijos proceso elementus, jie dažniausiai išskiriami 
nevienodai (1 lentelė). Geografai (Hägerstrandas, Haggettas ir kt.) inovacijų difuzijos 
procese išryškina tokius geografinius elementus kaip teritorija, barjerai, inovacijos kilmės 
židinys ir išplitimo arealas, jos plitimo kryptys, kanalai, atstumas ir trajektorijos.   
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1 lentelė. Pagrindiniai difuzijos proceso elementai (pagal Rogers, 1995; Haggett et al., 1977; Hägerstrand, 1953) 

Table 1. The main elements of diffusion process (according to Rogers, 1995; Haggett et al., 1977; Hägerstrand, 1953) 

E. M. Rogers (1995) 
T. Hägerstrand (1953),  

P. Haggett (1977) 
 Inovacijos / Innovations 
 Komunikacijos kanalai / Communication 

channels 
 Laikas / Time 
 Socialinė sistema / Social system 

 Teritorija / Territory 
 Laikas / Time 
 Plintantis objektas, reiškinys (inovacija) / 

Innovations 
 Plintančio objekto, reiškinio kilmės vieta 

(židinys) / The origin of innovation 
 Objekto, arba reiškinio, (inovacijos) paskirtis / 

The purpose of innovation 
 Objekto, arba reiškinio, (inovacijos) plitimo 

trajektorijos / The directions of innovation diffusion 
 Barjerai / Barriers 

Pagal Hägerstrandą (Hägerstrand, 1953), inovacijos plinta teritorijoje, kurioje 
gyventojai susieti tarpasmeniniais ryšiais. Be to, difuzija iš pradžių vyksta lėtai, tik vėliau, 
kai padidėja adeptų skaičius, difuzija paspartėja, kol, reiškiniui tapus didžiosios daugumos 
savastimi, vėl sulėtėja (Morrill et al., 1988: 24). Taip pat Hägerstrandas laikėsi nuostatos, 
kad reiškinys, arba objektas, teritorijoje gali plisti per tiesioginius žmonių ryšius, kontaktus, 
kuomet informacija perduodama „akis į akį“. Šiuo atveju reikšmingu tampa vadinamasis 
„kaimynystės efektas“, kai potencialūs inovacijų perėmėjai, sekdami kaimynų pavyzdžiu, 
stengiasi pažinti ir įsisavinti naujovę (Morrill et al., 1988: 24).  

Barjerai – tai dar vienas ne mažiau svarbus difuzijos proceso elementas. 
Hägerstrandas, Haggettas akcentuoja fizinius, ekonominius, psichologinius barjerus 
(Hägerstrand, 1953; Haggett et al., 1977). Jie gali skirtis pralaidumo laipsniu (Morrill et al., 
1988: 37). Fiziniai barjerai – visų pirma, atstumas, taip pat ir upės, ežerai, jūros, kalnai, 
dykumos – pristabdo difuzijos procesą, difuzijos bangas nukreipia kita kryptimi. Tuo tarpu 
ekonominiai barjerai siejami su žmonių ištekliais, pajamomis, kadangi ne kiekvienas 
individas yra finansiškai pajėgus priimti inovaciją. Ekonomiškai nenaudingos inovacijos 
yra dažniausiai nepageidaujamos arba joms įsitvirtinti reikia ilgesnio adaptacijos 
laikotarpio. Psichologiniai barjerai lemia, ar kai kurie individai, grupės, organizacijos 
pasiryžta perimti inovacijas nepaisydami galimos rizikos, ar yra inovacijų priešininkai, 
pasisakantys už tradicijas ir nusistovėjusias elgesio formas (Morrill et al., 1988: 24). Šiais 
laikais visuomenės ar valstybės naudojamos priemonės nepageidaujamiems reiškiniams 
stabdyti parodo, jog difuzijos barjerai gali būti ne tik fiziniai, ekonominiai ar psichologiniai, 
bet ir teisiniai, politiniai, socialiniai, kultūriniai (Daugirdas, 2015).  

3. Inovacijų erdvinės difuzijos modelių įvairovė 

Inovacijų difuzijos tyrimai (Hägerstrandas, Haggettas, Rogersas, Friedmannas, 
Bassas, Puzanovas ir kt.) parodo, kad kultūros reiškinių (inovacijų) plitimą galima 
modeliuoti, tai yra numatyti proceso eigą. Todėl egzistuojantys inovacijų erdvinės difuzijos 
modeliai suteikia galimybę ne tik pagrįsti tam tikrus teritorinius inovatyvumo skirtumus, 
bet ir reguliuoti, skatinti, stabdyti ar nukreipti norima linkme patį difuzijos procesą. 
Pirmasis tai pabandė padaryti T. Hägerstrandas (Hägerstrand, 1953). Jis pateikė keturių 
stadijų inovacijų difuzijos modelį, atspindintį priklausomybę tarp inovacijos plitimo greičio 
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ir atstumo iki kilmės židinio (1 pav.). Anot autoriaus, pradinės stadijos metu (t1) susidaro 
inovacijų židiniai (d1), ir inovacijų išplitimas gana akivaizdžiai kontrastuoja su toliau nuo 
židinių esančiomis teritorijomis (d2 ir d3). Antroje, arba difuzijos, stadijoje (t2) inovacija 
pradeda sparčiai plisti ir jos teritorinio paplitimo kontrastingumas lyginant su pirmąja 
stadija mažėja. Trečioje kondensacijos stadijoje (t3) inovacijos paplitimas tampa gana 
tolygus, o inovacijos plitimo greitis jau beveik nepriklauso nuo atstumo iki inovacijos 
centro. Paskutinės, vadinamos prisotinimo, stadijos metu (tn) difuzijos procesas sulėtėja, kol 
galutinai sustoja – inovacija paplinta visoje teritorijoje ir ryškesnių teritorinių skirtumų 
nebelieka (Haggett et al., 1977: 232). 

 

1 pav. T. Hagerstrand inovacijų difuzijos stadijos (pagal Haggett ir kt., 1977: 233) 

Fig. 1. T. Hagerstrand‘s diffusion stages of innovations (according to Haggett et al., 1977: 233) 

Hägerstrando manymu, priklausomybė tarp inovacijos plitimo greičio ir atstumo iki 
kilmės židinio atsiranda priklausomai nuo kiekvieno individo turimo vadinamojo 
informacinio lauko. Daugelis individų daugiausia informacijos turi apie tas teritorijas, 
kurios yra arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Čia reikšmingu tampa vadinamasis 
„kaimynystės efektas“, kuris pasireiškia didesne potencialių inovacijos perėmėjų galimybe 
pažinti ir įsisavinti naujovę stebint, kaip tai pavyko kaimynui (Morrill et al., 1988: 24).  

Hägerstrando idėjos turėjo nemažai įtakos geografo P. Haggetto darbams, kuriuose 
jis taip pat akcentavo inovacijos kilmės židinio ir „kaimynystės efekto“ svarbą. 1965 m. 
Haggettas išskyrė kelis kultūros, arba inovacijų, erdvinės difuzijos tipus: plėtimosi 
(expansion diffusion), persikėlimo (relocation diffusion) ir plintančio persikėlimo (expansive 
relocation diffusion) (Хаггет, 1968; Haggett et al., 1977; 2 pav.). Jie apima įvairius kontaktinės 
(contagious diffusion) ir hierarchinės, arba kaskadinės, (hierarchical diffusion) difuzijos 
variantus (Daugirdas, 2007). Plėtimosi difuzija suvokiama kaip procesas, kurio metu 
inovacijos plisdamos iš vieno kilmės židinio (pvz., miesto, regiono, šalies ir kt.) suformuoja 
savo paplitimo arealą, kuriame kilmės židinys dažniausiai išlieka vyraujantis. Priešingai, 
persikėlimo difuzijos atveju inovacijos persikelia iš savo kilmės vietos į kitą teritoriją,  
o kilmės vietoje inovacija praranda savo reikšmingumą arba gali ir visiškai sunykti. 
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Galimas ir tarpinis pirmųjų dviejų difuzijos tipų variantas – plintantis persikėlimas.  
Jo metu inovacijos plinta iš savo kilmės vietos į kitą teritoriją  

 

2 pav. P. Haggett išskirti erdvinės difuzijos tipai: 1 – plėtimosi difuzija; 2 – persikėlimo difuzija;  
3 – plintantis persikėlimas (pagal Хаггет, 1979: 343) 

Fig. 2. P. Haggett‘s spatial diffusion types: 1 – expansion diffusion; 2 – relocation diffusion; 3 – expansive 
relocation (according to Хаггет, 1979: 343) 

Kaip ir Hägerstrandas, Haggettas manė, kad inovacijos teritorijoje dažniausiai plinta 
per tiesioginius žmonių ryšius, arba „akis į akį“ būdu, panašiai kaip infekcija arba gandai, 
todėl toks plitimo būdas neretai vadinamas epideminiu (epidemic diffusion). Kuo didesnis 
tiesioginių kontaktų tarp potencialių ir esamų inovacijų vartotojų skaičius, tuo inovacijos 
plinta greičiau. Kontakto tikimybė mažėja tolstant nuo inovacijos židinio (Haggett et al., 
1977: 247–248; 3 pav.).  

 

3 pav. Kontaktinis laukas (pagal Haggett ir kt., 1977: 248) 

Fig. 3. Contact field (according to Haggett and others, 1977: 248) 
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Amerikiečių sociologo E. M. Rogerso požiūris į inovacijų difuzijos procesą buvo 
kitoks, nors jis taip pat akcentavo asmeninių kontaktų svarbą. 1962 m. jis pasiūlė penkių 
stadijų modelį ir net pamėgino apskaičiuoti difuzijos procese dalyvaujančių visuomenės 
grupių dydį (Rogers, 1995). Pagal Rogersą, imliausių visuomenės narių, arba novatorių, yra 
labai negausu (2,5 proc.), ne itin daug yra ir ankstyvųjų sekėjų (13,5 proc.), ankstyvoji 
dauguma sudaro apie trečdalį (34 proc.), tiek pat – ir vėlyvoji dauguma (34 proc.),  
o atsiliekančiųjų, konservatyviausių yra tiek, kiek ir aktyvesnių proceso dalyvių (16 proc.) 
(4 pav.). Mažiausia visuomenės grupė – novatoriai – atlieka labai svarbų vaidmenį visame 
difuzijos procese, nes būtent per juos iš išorinių sistemų atkeliauja inovacijos (Rogers, 1995: 
264). Inovacija laikoma įdiegta, kai beveik puse visuomenės narių yra ją perėmę. Anot 
Rogerso, vėlyvoji dauguma tampa inovacijų perėmėjais tik dėl ekonominio būtinumo arba 
jausdami aukštesnės socialinės padėties atstovų spaudimą. Tuo tarpu atsiliekantieji 
dažniausiai yra priešiškai nusiteikę prieš bet kokius pokyčius. Jie turi ribotus finansinius 
išteklius, užima žemesnę socialinę padėtį visuomenėje bei paprastai yra užsidarę, 
bendraujantys tik su savo aplinkos individais. Būtent pastarasis bruožas sąlygoja žinių apie 
inovacijas trūkumą, kartu ir ilgiausiai užtrunkantį adaptacijos laikotarpį (Rogers, 1995: 265). 

 

4 pav. E. M. Rogers penkių stadijų inovacijų difuzijos procesas (pagal Rogers, 1995: 262) 

Fig. 4. E. M. Rogers‘ five stages of innovations diffusion process (according to Rogers, 1995: 262) 

Taigi Rogersas savo inovacijų difuzijos modelyje labiau pabrėžia socialinės sistemos 
svarbą, potencialių inovacijos perėmėjų supratingumą bei tarpasmeninių ryšių būtinumą. Dėl 
teritorinio aspekto ignoravimo šis modelis negali būti laikomas tipišku erdviniu, bet penkios 
difuzijos stadijos leidžia suvokti, kad inovacijos teritorijoje plinta tarsi pakopomis, bangomis.  

1963 m. amerikiečių ekonomisto F. M. Basso pasiūlytas naujų gaminių plitimo 
visuomenėje imitacinis, epideminis modelis (Bass, 1967; 5 pav.) turi tam tikrų panašumų su 
Rogerso idėjomis. Abu mokslininkai inovacijų difuzijos procese akcentuoja socialinę 
sistemą, asmeninius kontaktus, masinės informacijos priemones ir pan. Basso modelyje 
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remiamasi prielaida, kad naujų gaminių, technologijų plitimo greitis labiausiai priklauso 
nuo visuomenės inovatyvumo laipsnio, nuo priimančių inovacijas skaičiaus ir jo kaitos, 
taip pat reklamos ir informacijos apie produktą sklaidos bei asmeninių kontaktų gausos. Šis 
modelis išsiskiria tuo, kad adeptai (inovacijų perėmėjai) gali būti skirstomi į novatorius ir 
imitatorius. Pirmiausia inovacijos yra įsisavinamos novatorių, paskui atsiranda imitatoriai, 
kurie sekdami jų pavyzdžiu perima inovacijas (5 pav.). Bassas pastebi, jog novatoriai yra 
labiau veikiami masinės informacijos priemonių (reklamos, žiniasklaidos, televizijos, 
interneto, radijo ir kt.), o imitatoriams didesnės reikšmės turi asmeniniai kontaktai ir jų 
gausa (Bass, 1967). Basso pateiktas modelis taip pat nėra tipiškas inovacijų erdvinės 
difuzijos modelis.  

 

5 pav. F. M. Bass imitacininis inovacijų difuzijos modelis (pagal Bass, 1967) 

Fig. 5. F. M. Bass‘ imitative model of innovations diffusion (according to Bass, 1967) 

Svarbų vaidmenį atliko ir 1966 m. austrų kilmės Kanados geografo J. Friedmanno 
pasiūlytas teritorinės poliarizacijos „centro-periferijos“ modelis, kuriame ypatingas 
dėmesys skirtas inovacijoms (Friedmann, 1966). Nedidelė, įvairiais atžvilgiais 
dominuojanti, inovacijas kurianti, centrinė teritorija atskiriama nuo plačios periferijos, kuri 
yra inovacijų vartotoja. Taip pat išskiriama ir pusiauperiferija – tai buvę centrai arba su 
dabartiniu centru glaudžiais ryšiais susietos teritorijos. Svarbu ir tai, jog šis modelis gali 
būti taikomas ne tik regioniniu, bet ir lokaliniu ar globaliniu lygmenimis. Jis labai tinka ir 
hierarchinei difuzijai paaiškinti, kadangi ši difuzijos forma remiasi gyvenviečių (centrų) 
hierarchine sistema. Taigi modelis leidžia derinti tiek horizontalius, tiek ir vertikalius 
centrų ir teritorijų ryšius. Be to, verta pridurti, kad „centro-periferijos“ sistema nėra 
amžina, ji gali keistis arba būna keičiama gana reikšmingai. 

Vieną kompleksiškiausių inovacijų erdvinės difuzijos modelių, paremtą 14-os 
didžiųjų Rusijos miestų dažniausiai pasikartojančių inovacijų plitimo krypčių analize,  
2012 m. pasiūlė rusų geografas K. Puzanovas (Пузанов, 2012; 6 pav.). Jis tarsi jungia 



Inovacijų erdvinės difuzijos modeliai 

13 

Hägerstrando ir Rogerso modelius. Puzanovas teigia, kad inovacijos teritorijoje plinta 
hierarchiškai (iš didesnių miestų į mažesnius), iš centro į periferiją (iš aglomeracijų centrų į 
priemiesčius ir kitas gyvenvietes), iš pasienio regionų į centrines, tai yra toliau nuo sienos 
esančias teritorijas. Jis pažymi, kad Rusijoje vyrauja pirmosios dvi formos, ypač 
hierarchinis plitimas, kurį lemia hierarchinė gyvenviečių sistema, ne tiek fizinis, kiek 
hierarchinis gyvenvietės statusas ir atstumas. Be to, inovacijų difuzijos procesui ypač 
svarbus gyventojų ir teritorijos inovacinis potencialas, jo skirtumai ir informacinio lauko 
komunikacinės galimybės, kadangi komunikacijos kanalai nulemia inovacijų plitimo 
trajektorijas bei greitį, o nuo gyventojų inovacinio potencialo, tai yra požiūrio į inovacijas, 
labai priklauso adaptacijos proceso trukmė. Pavyzdžiui, didžiųjų miestų gyventojai, 
priešingai nei mažesnių, yra imlesni inovacijoms (Пузанов, 2012: 89).  

Kai kurių miestų tarpusavio ryšys perimant inovacijas yra labai silpnas. Tam įtakos 
gali turėti didelis atstumas, mažinantis inovacijų plitimo greitį, ir mažas gyventojų 
inovacinis potencialas. Kartais miestai iš esmės nėra linkę būti inovacijų kilmės židiniais. 
Pavyzdžiui, Permės ir Jekaterinburgo atveju, nepaisant nedidelio atstumo, tarpusavio ryšys 
yra labai silpnas (Пузанов, 2012: 95).  

 
6 pav. K. Puzanov inovacijų difuzijos modelis (pagal Пузанов, 2012: 95) 

Fig. 6. K. Puzanov model of innovations diffusion (according to Пузанов, 2012: 95) 

Išvados  

1. Nors difuzionizmas pradėjo prarasti savo pozicijas jau XX a. antrojo dešimtmečio 
viduryje, išryškėjusios svarbiausios difuzionizmo kryptys / mokyklos (geografinė, 
„kultūros ratų“, anglų, JAV) atliko svarbų vaidmenį kultūros difuzijos pažinimo 
procese, nauja, tarsi kompensacinė erdvinės difuzijos tyrimų banga formuojasi Rusijoje. 
Ankstesniais pasiekimais bei naujausiais tyrimais ir dabar remiasi daugelis istorikų, 
sociologų, kultūrologų ir ekonomistų. Kultūros ir inovacijų difuzijos tyrimai taip pat 
išlieka svarbia kultūros geografijos bei ekonominės geografijos kryptimi. 

2. Kai kuriuose aptartuose inovacijų erdvinės difuzijos modeliuose išryškėja svarbi 
metodologinė problema – kompleksinio požiūrio trūkumas. Dažniausiai į difuzijos 
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procesą žiūrima tik iš tos mokslinės pusės, kuriai atstovauja autorius. Hägerstrando, 
Haggetto, Rogerso, Basso, Friedmanno ir Puzanovo inovacijų difuzijos modeliai parodo, 
koks sudėtingas ir įvairialypis procesas yra inovacijų difuzija, svariai įtakojantis šalių ir 
teritorijų vystymosi procesą. Kultūros difuzijos geografijai ypač reikšmingais galima 
laikyti Hägerstrando, Haggetto, Friedmanno ir Puzanovo modelius, tuo tarpu 
sociologiniai Rogerso ir Basso modeliai yra vertingi kaip papildantys erdvinės difuzijos 
proceso supratimą.  

3. Difuzijos modelių reikšmė šiuolaikiniame globaliame, įvairialypiais ryšiais susietame 
pasaulyje kinta – modelių autorių akcentuota atstumo ir tiesioginių kontaktų svarba mažėja. 
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Summary 
The diffusion of innovation or cultural phenomena was discussed in Lithuanian scientific 

literature only in quite broad sense, while there were no specialised investigation in this field.  
The master thesis „Lithuanian in the field of innovation diffusions of Europe“ was defended in the 

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-nauki


Daugirdas V., Šležaitė J. 

16 

Department of Geography and Land Management of Vilnius University  by J. Šležaitė in 2016.  
The thesis analysed existing models of diffusion as well (Šležaitė, 2016). The part of the thesis was 
used for the preparation of this paper. The following paper devoted for the analysis of diffusion of 
innovations in Lithuania ir the context of EU is under preparation and should be published in the 
nearest future.   

The main purpose of the article is to introduce the methodological problems of cultural 
diffusion geography. For this reason, there were given the reviews of diffusionism theories and 
innovations‘ diffusion models (T. Hagerstrand, P. Haggett, E. M. Rogers, F. M. Bass, J. Friedmann,  
K. Puzanov), also it was pointed out their similarities and differences. Eventually, the geographical 
innovations‘ diffusion conception was discussed in this article. 

Despite the fact that diffusionism has already started to lose its positions in the middle of the 
second decade of the 20th century, the main diffusionism directions/schools (geographical, „culture 
circles“, English, USA) did the most important role in the recognition process of the cultural 
diffusion. Besides this, the new as compensational spatial diffusion researches wave is developing in 
Russia. The previous achievements and the latest researches are often used by many historians, 
sociologists, culturologists, economists. 

Some of the innovations‘ spatial diffusion models, which were discussed in the article, reveal 
the most important methodological problem – lack of complex approach. Mostly, it is watching to the 
diffusion process from that scientific side which is represented by author. Innovations‘ diffusion 
models of T. Hagerstrand, P. Haggett, E. M. Rogers, F. M. Bass, J. Friedmann and K. Puzanov show 
how complicated and miscellaneous is innovations‘ diffusion which weightily affects the developing 
process of countries and territories. The models of T. Hagerstrand, P. Haggett, J. Friedmann and  
K. Puzanov are especially significant for cultural diffusion geography, meanwhile sociological  
E. M. Rogers and F. M. Bass models are valuable as giving additional comprehension of spatial 
diffusion process. Besides this, it could be stated that in the modern with various connections related 
world the importance of diffusion models changes – the significance of distance and direct contacts is 
decreasing.  
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Tretjakova V. TRENDS AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF ADOLESCENT FERTILITY IN 
LITHUANIA. Geografijos metraštis, 49, 2016. 

Abstract. Based on aggregated statistical data the article analyses adolescent fertility in Lithuania – 
examines trends during the past 20 years, discusses them in the context of other European countries, 
investigates urban–rural divide and explores spatial differentiation at the municipality level over the 
period of 2010–2014. Adolescent fertility rate, defined as number of live births per 1000 women aged  
15-19 years, has decreased by a factor of 3 in Lithuania since 1994, however, it remains significantly 
higher than in most Western and Northern European countries. The results of the research indicate a
high degree of regional differentiation in adolescent fertility rate in Lithuania – on average the rate in
rural areas is almost twice as high as in urban areas and in some rural municipalities the rate is 4 or even
5 times higher than in the main city municipalities of Vilnius and Kaunas. The author of the article
hypothesizes that spatial differentiation in adolescent fertility is an indication of social and economic
inequalities among different regions in the country and might be related to lower economic, social
mobility and educational opportunities as well as inadequate access to reproductive health services for
teenagers in certain regions of Lithuania. More in-depth research on these aspects is needed.
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Įvadas 

Gimdymas jaunesniame nei 20 metų amžiuje yra siejamas su daugeliu neigiamų 
pasekmių tiek gimdyvei, tiek kūdikiui. Nėščios paauglės dažniau nei vyresnio amžiaus 
gimdyvės patiria persileidimą, neonatalinę kūdikio mirtį, pagimdo negyvą vaisių 
(Rizzo, 2014; Planned..., 2013). Merginos, kurios pirmo vaiko susilaukia būdamos jaunesnės 
nei 20 metų, taip pat neretai iškrenta iš ugdymo sistemos, rečiau įgyja vidurinį ar aukštąjį 
išsilavinimą, todėl dažniau susiduria su prasta ekonomine situacija, skurdu (ten pat). 
Paauglių motinų kūdikiai pasižymi mažesniu svoriu ir didesniu sergamumu nei vyresnių 
motinų kūdikiai (UNFPA, 2013; Gilbert et al., 2004). Dėl šių priežasčių gimdymo 
ankstyvame amžiuje situacijos analizė yra svarbi ne tik demografiniu, bet ir socialiniu, 
visuomenės sveikatos ir gerovės požiūriu.  

Tarptautinės organizacijos paauglių gimdymo rodiklį (adolescent fertility rate) naudoja 
reprodukcinės sveikatos, lyčių lygybės padėčiai įvairiose šalyse įvertinti. 2000 m. Jungtinės 
Tautos priėmė „Tūkstantmečio deklaraciją“ (United Nations Millenium Declaration) ir nustatė 
„Tūkstantmečio raidos tikslus“ (Millenium Development Goals). Šiame dokumente paauglių 
gimdymo rodiklis nurodomas kaip penktojo tikslo – gimdyvių sveikatos gerinimo – 
indikatorius (United Nations, 2015). 2015 m. Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija 



Tretjakova V. 

18 

šį rodiklį įtraukė į bendrą lyčių lygybės indikatorių sąrašą, o Jungtinių Tautų Statistikos 
komisijos Lyčių statistikos ekspertų grupė – į Pasaulinį minimalų rodiklių sąrašą Moters ir 
mergaitės vaiko žmogaus teisių srityje (Global Minimum Set of indicators in the domain Human 
Rights of Women and the Girl Child) (United Nations Economic..., 2015). Kitaip tariant, 
siekiant kokybiškai atlikti lyginamąją įvairių šalių analizę lyčių lygybės srityje, 
rekomenduojama įvertinti ir paauglių gimdymo rodiklių skirtumus. 

Lietuvos demografinių gimstamumo tyrimų moksliniame diskurse specifinei 
gimdymo ankstyvame amžiuje problematikai iki šiol nebuvo skiriamas dėmesys.  
Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje prasidėjo spartus gimstamumo mažėjimas, 
reikšmingai prisidėjęs prie intensyvios šalies depopuliacijos. Todėl demografiniuose 
gimstamumo tyrimuose koncentruotasi į mažo gimstamumo veiksnių, gimstamumo 
didinimo prielaidų analizę (Stankūnienė, Mitrikas, 1997; Stankūnienė ir kt., 2005; Stankūnienė, 
Baublytė, 2009; Stankūnienė ir kt., 2013). Šio straipsnio tikslas – remiantis agreguotais 
einamosios statistikos duomenimis nustatyti paauglių gimdymo rodiklių raidos Lietuvoje 
tendencijas ir teritorinę diferenciaciją, aptarti esamą situaciją sąlygojančius veiksnius. 

Straipsnį sudaro 6 dalys. Pradžioje aptariami naudoti duomenys ir jų šaltiniai bei 
paauglių gimdymo rodiklio skaičiavimo formulė. Antroje dalyje pristatoma gimdymo 
jaunesniame nei 20 metų amžiuje Lietuvoje kaita nuo 1994 m., trečioje – Lietuvos situacija 
aptariama Europos Sąjungos šalių kontekste. Ketvirtoje dalyje apžvelgiami gimstamumo 
paauglystėje lygį sąlygojantys veiksniai, penktoje analizuojama miesto-kaimo ir teritorinė 
savivaldybių lygmens diferenciacija Lietuvoje. Pabaigoje pateikiamos išvados. 

1. Duomenys ir metodai 

Pagrindinis gimdymo ankstyvame amžiuje situaciją nusakantis rodiklis yra 
vadinamasis paauglių gimdymo rodiklis2 (adolescent/ teenage fertility rate, adolescent/ teenage 
birth rate). Tai yra specialusis gimstamumo pagal moters amžių demografinis rodiklis (age-
specific fertility rate), kuris nurodo, kiek gyvų kūdikių gimė 1000-čiui 15–19 metų amžiaus3 
moterų (United Nations, Department..., 2013; Higienos..., 2010). Jis apskaičiuojamas gyvų 
gimusių kūdikių moterims iki 19 metų (imtinai) skaičių padalijus iš vidutinio metinio 15–19 
metų amžiaus moterų skaičiaus ir padauginus iš 1000. Analizuojant gimstamumą 
paauglystėje, jei turima pakankamai duomenų, rodiklis dažnai „skaidomas“ į dvi amžiaus 
grupes – 15–17 metų ir 18–19 metų. Tokiu būdu įvertinama jauniausio amžiaus merginų, 
kurioms gimdymas paauglystėje gali sukelti daugiausia neigiamų pasekmių, padėtis ir 
situacija vyresnio amžiaus merginų grupėje. 

Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių paauglių gimdymo rodikliai (šalies lygmeniu) 
buvo apskaičiuoti naudojant EUROSTAT duomenų bazę (EUROSTAT..., 2016). Paauglių 
gimdymo rodiklio skaitiklis apskaičiuotas sudėjus kūdikių, gimusių 15, 16, 17, 18 ir 19 

                                                           
2 Lietuviškame demografijos moksliniame diskurse nusistovėjusi praktika anglišką terminą fertility versti į 
„gimstamumas“, atitinkamai verčiami ir rodiklių pavadinimai, pavyzdžiui, total fertility rate – „suminis 
gimstamumo rodiklis“. Tad autorė pirminėje straipsnio versijoje sąvoką adolescent fertility rate vertė į „paauglių 
gimstamumo rodiklis“. Vis dėlto sulaukus pastabų iš recenzentų, kad tokia formuluotė gali klaidinti, nes susidaro 
įspūdis, kad gimsta paaugliai, ir pasikonsultavus su kalbininkais, sąvoka pakoreguota į „paauglių gimdymo 
rodiklį“. Nors tenka pripažinti, kad tai nėra pats tiksliausias angliško termino atitikmuo, nes „gimstamumas“ 
žymi demografinį procesą, o „gimdymas“ – fiziologinį reiškinį, šiame kontekste sąvokos vartojamos sinonimiškai.  
3 Pasaulio sveikatos organizacija paauglyste laiko periodą nuo 10 iki 19 metų amžiaus imtinai. 
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metų amžiaus moterims, skaičių su kūdikių, gimusių 10–14 metų amžiaus merginoms, 
skaičiumi. Kadangi specialiesiems demografiniams rodikliams pagal amžių apskaičiuoti 
vardiklyje naudojamas vidutinis metinis tos amžiaus grupės gyventojų skaičius (Preston et 
al., 2001), o duomenų bazėje pateikiamas 15–19 metų moterų skaičius tik metų pradžioje 
(sausio 1 d.), vidutinis 15–19 metų moterų skaičius kiekvienais analizuojamais metais 
apskaičiuotas kaip šio amžiaus moterų skaičiaus laikotarpio pabaigoje ir pradžioje 
aritmetinis vidurkis. 

Paauglių gimdymo rodikliams Lietuvos savivaldybėse apskaičiuoti naudota 
Lietuvos statistikos duomenų bazė (Lietuvos..., 2015). Siekiant įvertinti galimus metinius 
rodiklių svyravimus (kai rodiklis vienais kalendoriniais metais yra neįprastai didelis arba 
mažas) ir išvengti netikslumų dėl mažo atvejų skaičiaus, paauglių gimdymo rodikliai 
apskaičiuoti penkeriems metams – 2010–2014 m. laikotarpiui. Rodiklių skaitiklį sudarė 
konkrečioje savivaldybėje 2010–2014 m. gimusių kūdikių, kurių susilaukė jaunesnės nei  
20 metų amžiaus moterys, skaičius. Vardiklį – tos savivaldybės vidutinio metinio 15–19 
metų amžiaus moterų skaičiaus kiekvienais analizuojamais metais suma. Tiriamu 
laikotarpiu visoje Lietuvoje užregistruoti 6694 gimimai jaunesnėms nei 20 metų moterims. 
Dėl itin mažo atvejų skaičiaus kai kurių savivaldybių paauglių gimdymo rodikliai 
apskaičiuoti kartu su greta esančių savivaldybių rodikliais: Birštono – su Prienų r., 
Neringos – su Klaipėdos r., Palangos m. – su Klaipėdos m. savivaldybių rodikliais. Miesto 
ir kaimo diferenciacijos Lietuvoje analizei naudoti įvairių metų Demografijos metraščių 
duomenys (Demografijos..., 2008; Demografijos..., 2013; Demografijos..., 2015). 

2. Paauglių gimdymo rodiklio kaita Lietuvoje nuo 1994 metų 

Per pastaruosius dvidešimt metų bendras paauglių gimdymo rodiklis Lietuvoje 
sumažėjo net 3 kartus – nuo 41,7 kūdikio tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų 1994 m. 
iki 13,7 kūdikio 2014 m. (1 pav.). Vis dėlto 2011 m. rodiklis nežymiai „ūgtelėjo“ ir 
pastaruosius ketverius metus iš esmės nekinta. Taigi, stebima rodiklio raidos stagnacija. 

Analizuojant rodiklio kaitą nuodugniau, išskaidžius jį į dvi amžiaus grupes, matyti, 
kad didžiausi pokyčiai įvyko vyresnėje – 18–19 metų amžiaus – grupėje. 1994 m. 
tūkstančiui šio amžiaus grupės moterų teko 78,9 kūdikio, o 2014 m. – 24,1 kūdikio.  
Ši tendencija visų pirma sietina su nuo XX a. paskutinio dešimtmečio prasidėjusiais 
esminiais gimstamumo pokyčiais Lietuvoje – nuo 1990 m. gimstamumas sparčiai mažėjo 
(2002 m. pasiekęs kritiškai žemą ribą – suminis gimstamumo rodiklis nesiekė 1,3), 
gimdymus pradėta atidėti vyresniam amžiui, pradėjo plisti nesantuokinis gimstamumas 
(Stankūnienė, Baublytė, 2009). Vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų amžius 1990 m. 
siekęs 23,28 metų (Demografijos..., 2008) per dvidešimt ketverius metus ūgtelėjo iki 26,93 
(Demografijos..., 2015). 1990–1995 m. nemaža dalis 18–19 metų moterų susilaukdavo vaikų 
(ypač pirmo), o piką gimstamumo rodikliai pasiekdavo 21–22 metų amžiaus moterų 
grupėje (Stankūnienė, 2006). Taigi, kai minėtu laikotarpiu vaikų susilaukdavo 18–19 metų 
amžiaus moterys, tai atitiko to meto gimstamumo modelį, todėl gimstamumo rodiklių 
sumažėjimas šioje amžiaus grupėje XX a. paskutinį dešimtmetį iliustruoja pakitusį 
prokreacinės elgsenos modelį, bet ne „gimdymo paauglystėje“, taip kaip jis yra 
konceptualizuojamas šiuo metu, problemos mažėjimą.  
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1 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. 15–17, 18–19 ir 15–19 m. amžiaus moterų 
Lietuvoje 1994–2014 m.  

Fig. 1. Live births per 1000 women aged 15–17, 18–19 ir 15–19 years in Lithuania during the period  
of 1994–2014 

Jauniausio amžiaus – 15–17 metų – grupėje gimstamumo rodikliai taip pat mažėjo 
nuo 1994 m., tačiau ne taip sparčiai kaip 18–19 metų amžiaus grupėje. Be to, daugiau nei 
dešimtmetį rodiklis iš esmės nekito – 2001 m. jis siekė 8,5 kūdikio tūkstančiui 15–17 metų 
amžiaus moterų, 2014 m. – 6,2. Atsižvelgiant į tai, kad daugelyje Vakarų ir Šiaurės Europos 
šalių šio amžiaus grupės paauglių gimdymo rodikliai yra artimi nuliui, tokia rodiklio 
dinamika Lietuvoje, tikėtina, indikuoja tam tikras įsisenėjusias problemas. 

3. Lietuvos paauglių gimdymo lygis Europos Sąjungos šalių kontekste 

Pasaulio mastu Lietuva su tokiu paauglių gimdymo rodiklio dydžiu (2014 m. 
duomenimis, 13,7) patenka tarp šalių, kuriose šie rodikliai žemiausi. Jungtinių Tautų 
ekonomikos ir socialinių reikalų departamento Gyventojų padalinio 2013 m. parengtoje 
apžvalgoje, kaip kito gimdymo ankstyvame amžiuje tendencijos po 1994 m. Kaire 
įvykusios Tarptautinės gyventojų ir vystymosi konferencijos (International Conference on 
Population and Development (ICPD)), gimstamumo paauglystėje lygis laikomas aukštu, kai 
šalyje 1 tūkst. 15–19 metų moterų tenkantis kūdikių skaičius yra didesnis nei trečiasis visų 
šalių kvartilis (daugiau nei 80 kūdikių 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų), vidutiniu, kai 
paauglių gimdymo rodiklis yra tarp antro ir trečio visų šalių kvartilių (nuo 19 iki 80 
kūdikių), ir žemu, kai rodiklis yra mažesnis už pirmąjį kvartilį (mažiau nei 19 kūdikių) 
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(United Nations, Department..., 2013). Aukštu gimstamumo paauglystėje lygiu pasižymi 
dauguma Afrikos šalių, dalis Lotynų Amerikos šalių (ypač Centrinėje Amerikoje), keletas 
Azijos šalių. Vidutinis lygis fiksuotas Azijoje, Lotynų Amerikoje, Karibų jūros regione, kai 
kuriose Europos šalyse (daugiausia Rytų ir Vidurio Europoje), Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Žemu gimdymo paauglystėje lygiu pasižymi Vakarų ir Šiaurės Europos šalys 
(išskyrus Jungtinę Karalystę), Kanada, Australija, Kinija, Japonija ir dalis Šiaurės Afrikos 
šalių. Akivaizdu, kad analizuojamo rodiklio variacija tarp įvairių pasaulio regionų ir šalių 
yra didžiulė. Atsižvelgiant į tai, kad žemiausio paauglių gimdymo lygio šalyse rodiklis yra 
bent 6 kartus mažesnis nei aukščiausio lygio šalyse, gali atrodyti, kad šio pogrupio šalyse 
(įskaitant ir Lietuvą) gimdymo ankstyvame amžiuje klausimas nebeaktualus, 
neprobleminis. Vis dėlto šio proceso prigimtis ir raiška besivystančiose ir 
industrializuotose valstybėse iš esmės skiriasi: pirmuoju atveju gimdymas paauglystėje yra 
ankstyvų santuokų pasekmė ir dauguma vaikų yra laukti, norimi, antruoju – nėštumas 
dažniausiai yra nepageidaujamas, negebėjimo atidėti vaikų susilaukimo vėlesniam amžiui 
pasekmė, nesusietas su santuoka (Rizzo, 2014). Todėl atidesnė paauglių gimdymo rodiklių 
analizė industrinėse šalyse gali padėti identifikuoti reprodukcinės sveikatos paslaugų 
prieinamumo, pasiekiamumo paaugliams problemas. Toliau Lietuvos situacija aptariama 
Europos Sąjungos šalių kontekste, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos, Rytų ir Vidurio 
Europos šalims bei Vakarų ir Šiaurės Europos šalims.  

Rytų ir Vidurio Europoje itin aukštais paauglių gimdymo rodikliais išsiskiria 
Bulgarija ir Rumunija: pirmojoje 2014 m. 1 tūkst. 15–19 m. amžiaus moterų teko net  
43,4 kūdikio, antrojoje – 36,6 (2 pav.). Šiose šalyse itin dideli ne tik bendri paauglių 
gimdymo rodikliai, bet ir rodikliai 15–17 metų amžiaus merginų tarpe: Bulgarijoje – 35,3, 
Rumunijoje – 29. Mažiausias paauglių gimdymo rodiklis yra Slovėnijoje – 5 kūdikiai  
1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų. Kaimyninėse Baltijos šalyse rodiklis didesnis nei 
Lietuvoje: Latvijoje jis siekia 19,9, Estijoje – 15,5. Dar didesni rodikliai, tiesa, gerokai 
mažesni nei Rumunijoje ir Bulgarijoje, fiksuojami Vengrijoje ir Slovakijoje – atitinkamai  
23,3 ir 24. Be Slovėnijos, mažesni nei Lietuvoje rodikliai fiksuojami tik Čekijoje (11,9) ir 
Lenkijoje (13,2). Taigi vertinant Rytų ir Vidurio Europos šalių kontekste paauglių gimdymo 
Lietuvoje lygis yra vidutinis, nežymiai didesnis už ES (28 šalių) vidurkį, siekiantį  
11,5 kūdikio 1 tūkst. 15–19 metų moterų.  

Vertinant Lietuvos paauglių gimdymo rodiklį Vakarų ir Šiaurės Europos šalių 
kontekste, matyti, kad Lietuvoje padėtis yra gerokai prastesnė (2 pav.). Išskyrus Jungtinę 
Karalystę, visose aptariamose šalyse rodiklio vertė yra mažesnė nei Lietuvoje, daugeliu 
atvejų net keletą kartų. Pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Danijoje 2014 m. jis siekė 3,7 kūdikio 
1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų, Švedijoje – 5, Belgijoje – 6,9, Suomijoje – 7,2. Tuo tarpu 
Lietuvoje, kaip jau buvo minėta, 2014 m. paauglių gimdymo rodiklis buvo lygus 13,7,  
t. y. 2–4 kartus didesnis nei išvardytose šalyse. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dar 
didesni skirtumai išryškėja lyginant gimstamumo rodiklius jauniausioje amžiaus grupėje: 
Lietuvoje tūkstančiui 15–17 metų merginų teko 6,2 kūdikio, tuo tarpu Danijoje, 
Nyderlanduose, Švedijoje šios amžiaus grupės merginų rodikliai svyravo nuo 1,1 iki 1,5. 
Vadinasi, Europos Sąjungos šalių vidurkio (28 šalys) nereikėtų laikyti orientyru – jį gerokai 
kilsteli dideli Rytų ir Vidurio Europos šalių rodikliai, o Vakarų ir Šiaurės šalių duomenys 
rodo, kad Lietuvoje yra nemažas rezervas paauglių gimdymo lygiui mažėti. Toliau 
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straipsnyje aptariamos šio proceso įsibėgėjimui būtinos prielaidos ir paauglių gimdymo 
skirtumų įvairiose šalyse pagrindiniai veiksniai. 

 

2 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. 15–17 m. ir 15–19 m. amžiaus moterų 
Europos Sąjungos šalyse 2014 m. 
Fig. 2. Live births per 1000 women aged 15–17 years and 15–19 years in EU countries in 2014 

4. Gimdymą paauglystėje sąlygojantys veiksniai 

Tyrimai industrinėse šalyse, kurių patirtis Lietuvai aktualesnė, gimdymą 
ankstyvame amžiuje analizuoja seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių kontekste, 
akcentuodami makroaplinkos (socialinių, kultūrinių, ekonominių veiksnių) poveikį 
paauglių seksualiniam elgesiui ir siekdami identifikuoti tinkamas socialinės politikos 
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priemones gimstamumui paauglystėje mažinti. Todėl tiriamos lytinio ugdymo mokyklose 
ir paauglių gimdymo rodiklio sąsajos (European..., 2013; Planned..., 2013; Stanger-Hall, 
Hall, 2011; Kirby, 2007; Bay-Cheng, 2003) bei rodiklio ryšys su kitais socialinės ir 
ekonominės nelygybės indikatoriais (Santelli et al., 2013; Schoff, Yang, 2012). Viena vertus, 
vaiko susilaukimas paauglystėje padidina riziką tiek paauglei, tiek jos vaikui, patirti 
socialinę ir ekonominę atskirtį ateityje, kita vertus, šiuo metu vis dažniau pripažįstama, kad 
egzistuoja ir atvirkštinis ryšys – socialinė ar ekonominė atskirtis yra svarbus gimdymo 
paauglystėje veiksnys. 

Paauglių gimdymo rodikliai netiesiogiai atspindi paauglių seksualinę ir 
kontraceptinę elgseną (United Nations, Department..., 2013). Žinojimas apie būtinybę 
lytinių santykių metu naudoti kontraceptines priemones ir jų naudojimo specifiką siejamas 
su kokybišku lytiniu švietimu ugdymo įstaigose. Europos Parlamento 2013 m. parengtoje 
lytinio ugdymo mokyklose praktikų ES šalyse apžvalgoje (European..., 2013) 
konstatuojama, kad kokybiškiausias lytinis švietimas yra Beneliukso, Šiaurės šalyse, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tai kaip tik ir yra tos šalys, kuriose gimdymo ankstyvame 
amžiuje rodikliai yra mažiausi. Tuo tarpu Rytų ir Vidurio Europos šalyse lytinis švietimas 
laikomas nekokybišku arba jo išvis nėra. Būtent šiame regione (Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Estijoje) bei Jungtinėje Karalystėje, Pasaulio sveikatos 
organizacijos duomenimis (2000–2010), fiksuojamas didžiausias paauglių gimdymo lygis. 
Čia kūdikiai, gimę paauglėms, sudaro nuo 2 iki 5 proc. visų gimusiųjų (Lietuvoje 2014 m. – 
apie 4 proc. (autorės skaičiavimais, pagal (Demografijos..., 2015)). Daugumoje kitų ES šalių 
paauglių gimdymo lygis yra mažesnis nei 2 proc. (European..., 2013).  

Kartais lytinis švietimas laikomas grėsme, manant, kad jis paskatins paauglius turėti 
seksualinių santykių kuo anksčiau. Tačiau moksliniai tyrimų rezultatai rodo, kad yra 
atvirkščiai – kokybiškas lytinis švietimas siejamas su pirmųjų lytinių santykių atidėjimu ir 
atsakingesniu elgesiu jų metu, pavyzdžiui, dažniau pirmų lytinių santykių metu 
naudojamos kontraceptinės priemonės (Lindberg, Maddow-Zimet, 2012). Atitinkamai, 
nevisavertis, netinkamas lytinis švietimas arba jo nebuvimas veda prie gimstamumo 
rodiklių paauglystėje didėjimo, didesnio ŽIV ir kitų lytiniu keliu plintančių infekcijų 
paauglių tarpe paplitimo (Planned..., 2013; Kirby, 2007; Bay-Cheng, 2003). Todėl 
kokybiškas lytinis švietimas yra universaliai laikomas tinkamu būdu užkirsti kelią šiems 
neigiamiems reiškiniams. Programos metu rekomenduojama aptarti ne tik fiziologinius ar 
biologinius reprodukcijos aspektus, bet ir etinius, moralinius, emocinius bei bendresnio 
pobūdžio klausimus, pavyzdžiui, pagarbą kitam asmeniui (WHO..., 2010). 

Nevisaverčiu, nekokybišku lytiniu švietimu laikomos tos programos, kuriose 
susilaikymas nuo lytinių santykių (dažnai – iki santuokos) pateikiamas kaip vienintelė 
galima alternatyva apsisaugoti nuo nėštumo (abstinence-only sex education). Tačiau vis 
dažniau socialinių mokslų tyrimuose seksualiniai santykiai paauglystėje 
konceptualizuojami kaip normali ir tikėtina patirtis (Pearson, Wilkinson, 2013), tad galima 
rekomenduoti paaugliams susilaikyti nuo lytinių santykių iki pilnametystės, bet tuo pačiu 
būtina suteikti kokybišką, mokslu grįstą informaciją apie efektyvias kontraceptines 
priemones, apsisaugojimo nuo ŽIV / AIDS ir kitų lytinių infekcijų būdus. Skaičiuojama, 
kad tose JAV valstijose, kuriose taikomas abstinencija grįstas lytinis švietimas, paauglės 
turi žymiai didesnę tikimybę pastoti – 3 kartus didesnę nei prancūzės ir 6 kartus didesnę 
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nei olandės (Stanger-Hall, Hall, 2011). Taip pat nėra įrodymų, kad susilaukimu iki 
santuokos grįstos lytinio ugdymo programos pavėlintų pirmus lytinius santykius tarp 
paauglių (Dillon, Cherry, 2014).  

2013 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas, svarstydamas vaiko teisių padėtį 
Lietuvoje, atkreipė dėmesį į tai, kad paauglių reprodukcinės sveikatos užtikrinimo srityje 
esama rimtų problemų (United Nations Committtee..., 2013). Komitetas konstatavo, kad 
lytinio švietimo lygis vidurinio ugdymo įstaigose yra nepakankamas, ir rekomendavo 
lytinio švietimo pamokas įtraukti į mokymo programas kaip atskirą privalomą dalyką. 
Pagal šiuo metu galiojančią 2007 m. patvirtintą „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 
programą“, tokios pamokos nėra privalomos, joms nėra numatytas atskiras laikas, jas savo 
nuožiūra mokytojas gali įtraukti arba neįtraukti į savo dėstomą dalyką (Lietuvos..., 2007). 
Komitetas taip pat pažymėjo, kad Lietuvoje nepakankamas paaugliams draugiškų 
seksualinės ir reprodukcinės sveikatos medicininių paslaugų prieinamumas, sunkiai 
prieinamos ir kontraceptinės priemonės.  

5. Teritorinė Lietuvos paauglių gimdymo rodiklių diferenciacija 

Lietuvos demografiniai procesai pasižymi dideliu diferenciacijos pagal įvairias 
sociodemografines gyventojų charakteristikas (gyvenamąją vietovę, išsilavinimą, tautybę) 
laipsniu (Jasilionis ir kt., 2015). Gimdymo paauglystėje atveju paauglių gimdymo rodiklių 
skirtumai atspindi egzistuojančias socialines ir ekonomines nelygybes tarp šalių, regionų 
(Coyne, D’Onofrio, 2012; Koreman, Fales, 2011), tad šia prasme itin aktuali teritorinė 
reiškinio diferenciacija, galinti atskleisti socialinių ir ekonominių veiksnių įtaką šio proceso 
raiškai Lietuvoje. Remiantis agreguotais einamosios statistikos duomenimis 
(Demografijos..., 2013; Demografijos..., 2015; Lietuvos..., 2015), galima įvertinti kaimo ir 
miesto bei teritorinius (savivaldybių lygmeniu) skirtumus.  

Kaime paauglių gimdymo rodiklis gerokai didesnis nei mieste: 18,2 kūdikio 1 tūkst. 
15–19 metų amžiaus moterų (mieste – 10,3) (3 pav.). Įdomu tai, kad nors nuo 2001 m. 
skirtumas tarp miesto ir kaimo mažėjo, jis išlieka gana didelis – 1,8 karto (2001 m. buvo  
2,2 karto). Tokia situacija nuosekli bendrų gimstamumo tendencijų Lietuvoje atžvilgiu – 
kaime moterys vaikų susilaukia anksčiau nei gyvenančios mieste (Jasilionis ir kt., 2015). 
Taip pat tikėtina, kad aukštas kaimo paauglių gimdymo rodiklis susijęs su sudėtingesniu 
nei miestuose reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumu. 

Paauglių gimdymo rodiklių savivaldybėse analizė patvirtina miesto ir kaimo 
skirtumus ir atskleidžia dar didesnę teritorinę gimstamumo paauglystėje variaciją 
Lietuvoje (4 pav.). Visais atvejais miestų savivaldybėse paauglių gimdymo rodiklis 
mažesnis nei rajonų savivaldybėse, kai kuriuose didžiuosiuose miestuose siekiantis itin 
žemas vertes, pavyzdžiui, Vilniuje 6,5 kūdikio 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų, Kaune 
– 8,5. Tuo tarpu kai kuriose labiau kaimiškose savivaldybėse rodiklis yra net 5 ar 4 kartus 
didesnis: Pagėgių savivaldybėje jis siekia 30,9, o Kalvarijos – net 36 kūdikius 1 tūkst. 
moterų. Šių kaimiškų savivaldybių rodiklis taip pat yra 2,2 ir 2,6 karto didesnis nei rodiklis 
visos šalies mastu, kuris 2010–2014 m. sudarė 14 kūdikių tūkstančiui 15–19 metų amžiaus 
moterų. Tai rodo išties didelę gimdymo ankstyvame amžiuje teritorinę diferenciaciją. 
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3 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. 15–19 m. amžiaus moterų mieste ir kaime 
Lietuvoje 2001–2014 m. 

Fig. 3. Live births per 1000 women aged 15–19 years in urban and rural areas in Lithuania in 2001–2014 

 
4 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. 15–19 m. amžiaus moterų savivaldybėse 
2010–2014 m. (PGR – paauglių gimdymo rodiklis) 

Fig. 4. Live births per 1000 women aged 15–19 years in municipalities in 2010–2014 (PGR – adolescent 
fertility rate) 
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Didžiojoje dalyje Lietuvos savivaldybių paauglių gimdymo lygis varijuoja nuo 10 iki 
20 kūdikių 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų. Aukščiausi rodikliai užfiksuoti Kalvarijos 
savivaldybėje – 36 kūdikiai 1 tūkst. moterų, toliau eina Pagėgių (30,9), Šalčininkų r. (26,5), 
Šilutės r. ir Kazlų Rūdos (24,3), Akmenės r. (24), Varėnos r. (23,2), Radviliškio r. (22,5), 
Zarasų r. (21,9), Alytaus r. (21,4), Telšių r. (21,3), Pasvalio r. (20,8) savivaldybės. Rodiklio 
vertė varijuoja apie 20 dar keturiose savivaldybėse: Rietavo (20,5), Kelmės r. ir Mažeikių r. 
(20,1), Pakruojo r. (20). Daugelis šių savivaldybių išsidėsčiusios šiaurės, šiaurės vidurio ir 
vidurio vakarų Lietuvoje (4 pav.). Dar vienas aukštų paauglių gimdymo rodiklių arealas 
formuojasi pietų Lietuvoje, ypač pietryčiuose. Šiaurės rytų Lietuvoje taip pat yra 
savivaldybė (Zarasų r.) su aukštu paauglių gimdymo lygiu, tačiau šiuo atveju apie 
besiformuojantį arealą kalbėti negalime, nes ji išsiskiria iš kaimyninių savivaldybių. 

Kaip minėta anksčiau, tarptautinėje lyginamojoje analizėje šalys priskiriamos mažo 
paauglių gimdymo lygio regionui, jei rodiklio vertė ne didesnė nei 19 kūdikių 1 tūkst.  
15–19 metų amžiaus moterų (United Nations, Department..., 2013). Vertinant visos šalies 
mastu, Lietuva šį kriterijų tenkina. Tačiau vertinant detalesniu – savivaldybių lygmeniu,  
21 iš 60 savivaldybių kriterijaus netenkina (5 pav.). Taigi net 35 proc. Lietuvos savivaldybių 
priskirtinos ne žemo, o vidutinio paauglių gimdymo lygio kategorijai.  

Keliant hipotezes, kas lemia paauglių gimdymo teritorinę diferenciaciją Lietuvoje, 
aktualu  tai,  kad  dauguma  aukštu  paauglių  gimdymo  lygiu  išsiskiriančių  savivaldybių 

 
5 pav. Savivaldybės, kuriose gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. 15–19 m. amžiaus 
moterų yra didesnis ir mažesnis nei 19, 2010–2014 m. (PGR – paauglių gimdymo rodiklis) 

Fig. 5. Municipalities with adolescent fertility rate higher and lower than 19 live births per 1000 women aged 
15–19 years, 2010-2014 (PGR – adolescent fertility rate) 
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ekonominių rodiklių prasme yra didžiausio periferingumo (Pociūtė, 2014). Akmenės r., 
Rietavo, Kelmės r., Radviliškio r., Pasvalio r., Pagėgių, Zarasų r., Kalvarijos, Varėnos r., 
Šalčininkų r. savivaldybės pasižymi prasčiausiais įvairaus lygmens ekonominiais 
rodikliais. Taip pat dalis savivaldybių išsiskiria itin prastais socialiniais rodikliais – 
Akmenės ir Šalčininkų rajonuose didžiausias nedarbo lygis, didesnis nei likusioje šalies 
dalyje nedarbo lygis ir Pasvalio, Radviliškio, Kelmės, Šilutės, Alytaus rajonuose. Akmenės 
r., Kalvarijos, Šalčininkų r., Šilutės r., Kelmės r. savivaldybėms tenka ir didžiausias 
santykinis (lyginant su gyventojų skaičiumi) socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Galima 
daryti prielaidą, kad, kaip ir kitose šalyse (pvz., JAV (Schoff, Yang, 2012)), paauglių 
gimdymo teritorinei raiškai Lietuvoje įtakos turi šalies socioekonominė regionų 
diferenciacija. Vis dėlto siekiant nustatyti šiuos sąryšius, reikėtų plėtoti tolesnius šios temos 
tyrimus ir analizuoti metodologiškai žymiai daugiau informacijos teikiančių seniūnijų 
lygmens duomenis. Vienas iš šiame straipsnyje pristatytų tyrimo ribotumų kaip tik susijęs 
su tuo, kad viešai prieinama gimstamumo statistika tik savivaldybių lygmeniu. Taip pat 
nebuvo galimybės paauglių gimdymo rodiklių savivaldybėse skaičiuoti siauresnėms 
amžiaus grupėms, nes Lietuvos statistikos duomenų bazėje pateikiami duomenys tik apie 
gimusius savivaldybėse jaunesnėms nei 15 metų ir 15–19 metų amžiaus moterims. 

Išvados 

Per pastaruosius dvidešimt metų paauglių gimdymo rodiklis Lietuvoje sumažėjo  
3 kartus – nuo 41,7 kūdikio 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų 1994 m. iki  
13,7 kūdikio 2014 metais. Vis dėlto tam didžiausią įtaką turėjo pokyčiai vyresnėje – 18–19 
metų amžiaus – moterų grupėje. Taigi rodiklio mažėjimas neturėtų būti vienpusiškai 
interpretuojamas kaip gimstamumo paauglystėje situacijos gerėjimas, bet labiau sietinas su 
visos populiacijos prokreacinės elgsenos modelio pokyčiais, kai pirmo vaiko susilaukimas 
atidedamas vyresniam amžiui.  

Vertinant Europos Sąjungos šalių kontekste paauglių gimdymo lygis Lietuvoje yra 
vidutinis, nežymiai didesnis už ES (28 šalių) vidurkį. Vis dėlto šį vidurkį gerokai kilsteli 
dideli Rytų ir Vidurio Europos šalių rodikliai, tad jo nereikėtų laikyti orientyru. Tuo tarpu 
Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse rodiklio vertės dažnu atveju yra 2–4 kartus mažesnės nei 
Lietuvoje, tad Lietuvoje yra didelis rezervas rodikliui mažėti, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
pastaruosius ketverius metus jis iš esmės nekinta. Tokia raidos stagnacija, kai rodiklis 
nebemažėja, vertintina neigiamai.  

Tyrimas atskleidė didelę teritorinę paauglių gimdymo diferenciaciją. Kaime rodiklis 
beveik dukart didesnis nei mieste, o kai kuriose kaimiškose savivaldybėse – 4 ar net  
5 kartus didesnis nei Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse. Kai kuriose savivaldybėse 
rodiklis siekia 36 ir 30,9 kūdikio 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų, taigi atitinkamai 2,6 ir 
2,2 karto daugiau nei rodiklis visos šalies mastu. Taip pat 35 proc. Lietuvos savivaldybių 
viršija 19 kūdikių 1 tūkst. 15–19 metų amžiaus moterų ribą – kriterijų, pagal kurį 
tarptautinėje lyginamojoje analizėje šalys priskiriamos žemo paauglių gimdymo lygio 
kategorijai. Taigi nors laikoma, kad Lietuvoje paauglių gimdymo lygis yra žemas, šalies 
vidurkis yra klaidinantis, neatskleidžiantis analizuojamo demografinio proceso raiškos, nes 
daugiau nei trečdalis savivaldybių kriterijaus netenkina ir priskirtinos ne žemo, o vidutinio 
paauglių gimdymo lygio kategorijai. 
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Dauguma aukštu paauglių gimdymo lygiu išsiskiriančių savivaldybių pasižymi 
prasčiausiais įvairaus lygmens ekonominiais ir socialiniais rodikliais. Todėl galima daryti 
prielaidą, kad šio demografinio proceso teritorinė raiška Lietuvoje yra socialinių ir 
ekonominių nelygybių tarp šalies regionų atspindys, susijusi su mažesnėmis 
ekonominėmis, socialinio mobilumo, išsilavinimo įgijimo galimybėmis ir nepakankamu 
reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumu paaugliams tam tikruose šalies 
regionuose. Siekiant atskleisti paauglių gimdymo ir regionų socioekonominių rodiklių 
sąsajas, reikėtų plėtoti nuodugnesnius šios srities tyrimus. 
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Summary 
Adolescent fertility is associated with a number of negative consequences for both mother and 

infant. Pregnant teenagers are more likely than older women to suffer a miscarriage, experience 
neonatal death of the infant and stillbirth (Rizzo, 2014; Planned..., 2013). Girls, who have their first 
child before the age of 20, often drop out of the education system, seldom acquire a secondary or 
higher education and in consequence are often faced with poor economic situation and poverty. 
Babies of teen mothers have a lower birth weight and a higher morbidity rate than infants of older 
mothers (UNFPA, 2013; Gilbert et al., 2004). Because of these reasons, the analysis of adolescent 
fertility is important not only demographically, but also from the point of view of public health and 
social wellbeing. 

The demographic fertility research in Lithuania so far has not addressed the specific issue of 
adolescent fertility. After the restoration of independence fertility levels started to decline rapidly in 
Lithuania, contributing significantly to the country's intensive depopulation. Therefore, demographic 
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fertility studies focused on the determinants of low fertility and possible policy measures to increase 
the birth rate (Šeima, 1997; Stankūnienė et al., 2005, 2013; Lietuvos, 2009).  Thus, the aim of this article 
is to examine the situation of adolescent fertility in Lithuania. Based on aggregated statistical data the 
paper analyses trends in adolescent fertility in Lithuania during the past 20 years, discusses them in 
the context of other European countries, investigates urban–rural divide and explores spatial 
differentiation at the municipality level over the five-year period of 2010–2014. 

During the past 20 years adolescent fertility rate, defined as number of live births per 1000 
women aged 15-19 years, has declined in Lithuania by a factor of 3 from 41.7 births per 1000 15-19 
year old women (in 1994) to 13.7 births (in 2014). However, the analysis has revealed that this was 
mostly due to the decline of fertility rates in the older age group of 18-19 year old women. Therefore, 
this trend should not be construed as significant improvement in the situation of adolescent fertility 
but should rather be attributed to the overall shift in fertility behaviour characterized by lowering 
fertility levels and postponement of first births that started to manifest itself in Lithuania since the 
1990s. At the same time, adolescent fertility rate in Lithuania remains significantly higher than in 
most Western and Northern European countries.  

The results of the study indicate a high degree of spatial differentiation in adolescent fertility 
rate – the rate in rural areas is almost twice as high as in urban areas and there are some rural 
municipalities where the rate is 4 or even 5 times higher than in the main city municipalities of 
Vilnius and Kaunas. In some municipalities the rate is as high as 36 or 30,9 per 1000 15-19 year old 
women – respectively 2.6 and 2.2 times higher than the national average. Furthermore, 35 percent of 
Lithuanian municipalities exceed 19 births per 1000 adolescent girls – the threshold used in 
international comparative analysis based on which United Nations Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division classifies countries as low adolescent fertility rate countries 
(United Nations, Department..., 2013). Therefore, even though Lithuania is considered to have a low 
teenage birth rate, the country average is somewhat misleading, as more than one third of the 
country’s municipalities do not qualify for the low adolescent birth rate category and rather fall into 
the medium adolescent birth rate category.   

The author of the article hypothesizes that spatial differentiation in adolescent fertility is an 
indication of social and economic inequalities among different regions in the country and might be 
related to lower economic, social mobility and educational opportunities as well as inadequate access 
to reproductive health services for teenagers in certain regions of Lithuania. More in-depth research 
on these aspects is needed. 
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Abstract. This article presents the analysis of Lithuanian accommodation service enterprise territorial 
distribution and transformation since soviet times till 2015. The object of the article is to underline the 
general development tendencies of accommodation services during the period 1990-2015 and to 
analyse the current (2015) accommodation services’ distribution in Lithuania. The article emphasises 
on rural territories but it also involves in a general context accommodation services’ enterprise data of 
the cities and resorts.  
The analysis shows that during the period 1990-2015 the accommodation enterprise was growing. 
The flashpoints of territorial concentration of accommodation services compared with the soviet 
times remained the same: the major cities, resorts, suburban territories and the holiday regions that 
are well known for recreational resources. 
It was identified that the majority of all stationary number of beds (>80%) in Lithuania are 
concentrated in Vilnius and Kaunas regions, also in Western, Southern and North-eastern parts of 
Lithuania. The analysis also revealed that during independence period the accommodation services’ 
enterprise in rural territories in Lithuania has significantly increased: according to 2015 data 30% of 
all stationary number of beds in Lithuania were in farmsteads in rural territories. The accommodation 
services’ enterprise in the rural territory does not constitute the significant part in general population 
employment structure; however, it might be distinguished local territories where this type of 
enterprise is very important. 

References 34. Figs 3. Table 4. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: accommodation services, rural tourism, recreational geography. 

Received: December 2016, accepted: December 2016 

Įvadas 

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje vyko ir vyksta labai intensyvi tiek miestų, 
tiek kaimiškų vietovių visuomenės teritorinės organizacijos transformacija. Kaimo 
vietovėse mažėja tradicinėse kaimo teritorijoms veiklose (žemės, miškų ūkyje) dirbančių 
gyventojų dalis, bet auga kitų kaimo funkcijų, ypač tų, kurios susijusios su miesto 
gyventojų aptarnavimu, reikšmė (Kriaučiūnas ir kt. 2014). Viena iš tokių funkcijų – 
apgyvendinimo ir kaimo turizmo paslaugos teikimas.  

Sovietmečiu visas oficialusis apgyvendinimo organizavimas priklausė valstybės ar 
atskirų įmonių ir organizacijų kompetencijai. Apgyvendinimas privačiose sodybose buvo 
nelegalus ar pusiau legalus. Po nepriklausomybės atkūrimo dauguma buvusių poilsio 
bazių buvo privatizuotos, kitos – apleistos. Dalis gyventojų, kurie sovietmečiu savo 
sodybose priiminėjo poilsiautojus, jose įkūrė kaimo turizmo sodybas. Tolesnė 
apgyvendinimo verslo raida priklausė nuo daugelio priežasčių, tačiau svarbus buvo 
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geografinės padėties veiksnys – teritorijos padėtis rekreacinių išteklių bei miestų atžvilgiu. 
Šis veiksnys lemia apgyvendinimo paslaugų paklausą, o kartu ir apgyvendinimo verslo 
plėtros galimybes konkrečioje teritorijoje. 

Kaimo turizmo paslauga Lietuvoje pradėta vystyti paskutiniame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje: pirmoji oficiali kaimo turizmo sodyba įkurta 1994 m., o masinis jų kūrimasis 
prasidėjo 1997-aisiais (Sirusienė-Lajauskienė, Lamauskas, 2010). Reikia pažymėti, kad kai 
kuriuose regionuose – Dzūkijoje, o labiausiai šiaurės rytų Lietuvoje (Ignalinos ir Zarasų 
rajonuose) – kaimo turizmas turi senas dar sovietmetį menančias tradicijas. Poilsiauti į regioną 
atvykdavo iš Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) ir Maskvos (Budraitė, 1971; Lenkaitytė, 
1977); dalis jų įsikurdavo palapinėse prie ežerų, o kiti apsistodavo pas vietinius gyventojus. 
Tai iš esmės galima vadinti kaimo turizmu, nors tokio termino anuomet dar nebuvo. 

Šio straipsnio tikslas – išryškinti bendrąsias apgyvendinimo paslaugų sektoriaus 
raidos tendencijas 1990–2015 m. ir išanalizuoti dabartinę (2015 m.) apgyvendinimo 
paslaugų verslo teritorinę sklaidą Lietuvoje. Straipsnyje aptariama apgyvendinimo įstaigų 
ir nakvynės vietų sklaida sovietmečiu bei fiksuojama ir analizuojama dabartinė (2015 m.) 
apgyvendinimo paslaugų sektoriaus teritorinė sklaida. Svarbiausias dėmesys skiriamas 
kaimiškoms teritorijoms, tačiau bendrame kontekste taip pat pateikiami ir analizuojami 
miestų bei kurortų apgyvendinimo duomenys. 

1. Metodika 

Apgyvendinimo paslaugų teritorinė sklaida moksliniame lygyje Lietuvoje analizuota 
gana fragmentiškai. Būtina išskirti sovietmečiu vykdytus darbus, kai apgyvendinimo vietų 
apskaita buvo gana detali ir dažniausiai susijusi su rajoniniu planavimu (Схема..., 1961; 
LTSR poilsio zonų..., 1968; Daniulaitis, Stauskas, 1980; Каваляускас, Игнатонис, 1988 ir 
kt.). Po nepriklausomybės atkūrimo apgyvendinimo paslaugų teritorinė sklaida taip pat 
dažnai aprašoma įvairaus lygio teritorinio planavimo studijose. Tokios studijos yra 
parengtos visoms Lietuvos savivaldybėms; taip pat kitiems teritorinio planavimo 
vienetams (apskritims, valstybiniams parkams ir kt.). Be to, egzistuoja gausybė teminių 
(vandens, dviračių, kulinarinio paveldo, įvairiausių teminių turistinių maršrutų ir kt.) 
turizmo planavimo studijų, kuriose daugiau ar mažiau analizuojama ir apgyvendinimo 
paslaugų būklė. Mokslinėje literatūroje dažniausiai nagrinėjama apgyvendinimo verslo 
vadyba ir marketingo klausimai (Mačerinskiene, Mikaliūnienė, 2014; Kučinskienė, 
Mačerinskienė, 2013; Svetikienė, 2002 ir kt.); taip pat bendrieji turizmo ir rekreacijos 
klausimai, kartu paliečiant ir apgyvendinimo aspektą (Stanaitis, 2008; Stanaitis, 
Baranauskas, 2006; Stanaitis, Brazauskas, 2010). Šio straipsnio autorius su kolegomis yra 
analizavęs kaimo turizmo sklaidos dėsningumus Lietuvos nacionaliniuose parkuose 
(Kriaučiūnas, Alksnytė, 2010–2011); apgyvendinimo teritorinė sklaida bendrais bruožais 
aptarta nagrinėjant Lietuvos ekoturistinį potencialą (Burneika, Kriaučiūnas, 2007; 
Kriaučiūnas, 2009). Apgyvendinimo paslaugos nagrinėjamos ir studentų baigiamuosiuose 
darbuose (Meškauskas, 2009; Jurčiukonytė, 2013; Žostautaitė, 2015 ir kt.). 

Šiame straipsnyje pristatomi Lietuvos apgyvendinimo paslaugų verslo teritorinės 
sklaidos ir transformacijų nuo sovietmečio iki 2015 m. tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas 
naudojant: 

1) oficialius LR statistikos departamento pateikiamus duomenis (Lietuvos statistikos..., 
1990; Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė, 2016; 1994–2016 m. leidiniai 
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„Turizmas Lietuvoje“);  
2) savivaldybių administracijų ir jų turizmo informacijos centrų internetiniuose 

puslapiuose pateikiamus duomenis, taip pat interneto portalų http://www.kaimai.lt, 
http://www.turizmas.lt ir http://www.atostogoskaime.lt pateikiamus duomenis, kurie buvo 
naudojami nakvynės vietų Lietuvos savivaldybių ir seniūnijų kaimiškose teritorijose 
inventorizacijai; 

3) autoriaus ir kitų mokslininkų atliktų tyrimų ir studijų medžiagą (Burneika, 
Kriaučiūnas, 2007; Kriaučiūnas, 2009; Kriaučiūnas, Alksnytė, 2010–2011; Ekoturizmo 
plėtros..., 2005; Daniulaitis, Stauskas, 1980; Каваляускас, Игнатонис, 1988). 

Straipsnyje pristatomam tyrimui naudoti statistinės ir lyginamosios analizės, 
mokslinių šaltinių analizės, kartografinis ir loginės analizės metodai. Apgyvendinimo 
paslaugų teritorinė sklaida analizuojama remiantis 2015 m. būkle, kuri fiksuota naudojantis 
dviem duomenų šaltinių blokais: apgyvendinimo įmonių skaičius fiksuotas pagal 
Statistikos departamento pateiktus duomenis; kita dalis, santykinai pavadinta 
apgyvendinimu „apgyvendinimo paslaugų sodybose kaimo vietovėje“, inventorizuota 
pagal reklamą interneto portaluose. Ši duomenų dalis žemiau aprašyta atskirai.  

Statistikos departamentas kaimo turizmo duomenis atskiria nuo apgyvendinimo 
paslaugų ir pateikia atskirai. Nors įstatymais apibrėžti įvairaus tipo apgyvendinimo 
paslaugų teikėjai: viešbučiai, moteliai, kempingai, svečių namai, poilsio namai, kaimo 
turizmo sodybos, apartamentų kompleksai ir kt., klasifikuoti veikiančius paslaugų teikėjus 
gana sudėtinga, nes paslaugos kartais yra labai panašios. Todėl atskirti oficialiai registruotą 
kaimo turizmo sodybą nuo neregistruotos arba registruotos kaip kitas apgyvendinimo 
paslaugas teikiančią iš tikro kartais labai sunku, nes teikiamas paslaugų paketas dažnai yra 
panašus. Tad realiai sodybų, kurios teikia nakvynės ir kitas paslaugas kaimo vietovėje, yra 
gerokai daugiau nei oficialių kaimo turizmo sodybų, nes dalis jų veikia ir teikia savo 
paslaugas, nors nėra oficialiai įregistruotos kaip kaimo turizmo sodybos. Tai patvirtina tiek 
mūsų atlikti skaičiavimai, tiek ir kiti šaltiniai (Srėbalienė, 2016). 

Atliktame tyrime fiksuotos tos kaimo vietovėje esančios sodybos, kurios reklamuoja 
savo paslaugas kaip kaimo turizmo, kaimo sodybos, pirties su apgyvendinimu, pokylių 
organizavimo ir panašiai. Šiame tyrime buvo nesvarbu, ar sodyba veikia legaliai, ar 
„pusiau legaliai“, buvo inventorizuotos visos sodybos, kurios 2015 m. skelbėsi internete ir 
pateikė savo adresą, pagal kurį, buvo nustatyta sodybos priklausomybė konkrečiai 
seniūnijai (jei buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė, sodyba konkrečiai seniūnijai buvo 
nustatyta naudojantis Registrų centro adresų registrų duomenų baze 
(http://www.registrucentras.lt/adr_pub/). Dalis sodybų reklamuojasi internete, tačiau 
nenurodo konkretaus adreso, o tik kontaktinį telefoną ir regioną ar savivaldybę. Tokios 
sodybos (apie 20) į šio tyrimo apskaitą nebuvo įtrauktos. 

Tad aprašomame tyrime fiksuotos oficialios kaimo turizmo sodybos ir kitos 
apgyvendinimo paslaugas kaimo vietovėje teikiančios sodybos šiame straipsnyje 
įvardijamos bendru terminu: „apgyvendinimo paslaugų sodybos kaimo vietovėje“. Vietų ir 
poilsiautojų skaičius tokiose sodybose buvo nustatytas naudojant Statistikos departamento 
pateikiamą vidutinį 2015 m. buvusį vietų ir poilsiautojų skaičių konkrečios savivaldybės ar 
apskrities kaimo turizmo sodybose. Suprantama, kad poilsiautojų skaičiaus įvertinimas 
kaimo sodybose vien dėl didelio jų kiekio yra sudėtingas metodinis uždavinys, ir 
naudojant taikytą metodiką susidaro nedidelės paklaidos, tačiau naudota metodika leidžia 

http://www.registrucentras.lt/adr_pub/
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įvertinti ir neoficialius paslaugų teikėjus, kurie realiai veikia, tačiau nefiksuojami 
oficialiosios statistikos, o kartu – tiksliau atspindi padėtį apgyvendinimo paslaugų kaimo 
vietovėje rinkoje.  

Taigi miestų apgyvendinimo įmonių veiklą atspindi tik Statistikos departamento 
pateikiami duomenys, o kaimo teritorijose – Statistikos departamento pateikiami 
apgyvendinimo įmonių duomenys (be kaimo turizmo) ir duomenys gauti inventorizuojant 
kaimo sodybas pagal internete esančią reklamą. Susumavus oficialiuosius ir internete 
surinktus apgyvendinimo paslaugų teikėjų duomenis, buvo sudarytos dvi schemos: bendra 
apgyvendinimo paslaugų teritorinio pasiskirstymo ir naudojimo schema (1 pav.) ir kaimo 
turizmo ir kitų apgyvendinimo paslaugų kaimo vietovėje teritorinio pasiskirstymo ir 
naudojimo schema (2 pav.).  

Bendra apgyvendinimo paslaugų teritorinio pasiskirstymo ir naudojimo schema 
sudaryta pagal šių paslaugų įmonių pasiskirstymą, vietų skaičių, apskaičiuotą poilsiautojų 
(2015 m.) skaičių (šie rodikliai nusako bendrą savivaldybės apgyvendinimo sektoriaus 
potencialą Lietuvos mastu), nakvynės vietų ir poilsiautojų tankumą savivaldybių 
teritorijose (šie rodikliai nusako konkrečios savivaldybės apgyvendinimo paslaugų 
pasiskirstymo ir naudojimo intensyvumą). Minėti rodikliai buvo įvertinti balais nuo 0 iki 3, 
o pagal gautą bendrą balą savivaldybės suskirstytos į: 1) aukščiausio; 2) aukšto;  
3) vidutinio; 4) žemo ir 5) žemiausio lygmens apgyvendinimo paslaugų išvystymo laipsnį. 
Taip pat buvo išskirtos savivaldybės, kuriose apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo 
vietovėje reikšmė itin didelė (dominuojanti ar vyraujanti). Savivaldybių teritorijos pagal 
apgyvendinimo paslaugų išvystymo ir teritorinį požymius buvo sugrupuotos ir Lietuvoje 
išskirta 10 regionų (1 pav.).  

Kaimo turizmo ir kitų apgyvendinimo paslaugų kaimo vietovėje teritorinio 
pasiskirstymo ir naudojimo schema sudaryta įvertinus sodybų, nakvynės vietų, 
poilsiautojų skaičių savivaldybių kaimo vietovėse (šie rodikliai nusako bendrą 
savivaldybės kaimo turizmo potencialą Lietuvos mastu) ir sodybų, nakvynės vietų ir 
poilsiautojų tankumą savivaldybių kaimo vietovėse (šie rodikliai nusako konkrečios 
savivaldybės apgyvendinimo paslaugų pasiskirstymo ir naudojimo intensyvumą kaimo 
vietovėje). Minėti rodikliai buvo įvertinti balais nuo 0 iki 3, o pagal gautą bendrą balą 
savivaldybės suskirstytos į: 1) aukščiausio; 2) aukšto; 3) vidutinio; 4) žemo ir 5) žemiausio 
lygmens apgyvendinimo paslaugų ir jų naudojimo Lietuvos savivaldybių kaimo vietovėse 
laipsnį. Taip pat buvo išskirtos savivaldybės, kuriose apgyvendinimo kaimo vietovėje 
nakvynės vietų skaičius sudaro daugiau kaip 50 proc. savivaldybės teritorijoje esančių 
nakvynės vietų (2 pav.). 

2. Bendrieji ir regioniniai Lietuvos apgyvendinimo sektoriaus 
transformacijos bruožai 

Sovietmečiu apgyvendinimo įmonių, poilsio bazių ir rekreacinės infrastruktūros plėtra 
reguliuota rekreacinio planavimo schemomis (Схема..., 1961; LTSR poilsio zonų..., 1968; 
Daniulaitis, Stauskas, 1980), kurios rengtos kartu su viso ūkio vystymo schemomis. Rengiant 
rekreacinio planavimo schemas buvo skaičiuojamas ir poilsio įstaigose esamų vietų skaičius. 
Tai buvo atliekama naudojant skirtingas metodikas, todėl skaičiai šiek tiek skyrėsi. 

Rengiant trečiąją generalinę rekreacijos Lietuvoje vystymo schemą buvo 
paskaičiuota, kad 1976 m. visų rūšių poilsio įstaigose buvo 75,8 tūkst. vietų; daugiausia 
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vietų buvo vaikų poilsio stovyklose (31,6 tūkst. vietų; tačiau buvo įskaičiuota ir mokyklų 
nuoma, tad realus skaičius buvo maždaug dvigubai mažesnis); žinybinėse (priklausiusių 
įmonėms, įstaigoms, organizacijoms) poilsio bazėse buvo 24 tūkst. poilsio vietų 
(Daniulaitis, Stauskas, 1980).   

Vėlesniais skaičiavimais (Каваляускас, Игнатонис, 1988) 1985 m. Lietuvoje buvo 
68,8 tūkst. rekreacinėse bazėse įrengtų nakvynės vietų. Pagal teritorinį išsidėstymą 
daugiausia nakvynės vietų buvo kurortuose (beveik pusė – apie 32 tūkst. vietų). 
Daugiausia stacionarių nakvynės vietų (be kurortų ir miestų) buvo Trakų (4,68 tūkst.), 
Molėtų (3,63 tūkst.), Ignalinos (1,38 tūkst.), Švenčionių (1,3 tūkst.), Šilutės (1,23 tūkst.), 
Lazdijų (1,2 tūkst.) rajonų teritorijose (Каваляускас, Игнатонис, 1988). 

Remiantis oficialiais statistikos duomenimis, besibaigiant sovietmečiui (1989 m.) 
Lietuvoje iš viso buvo 1316 sanatorijų ir poilsio įstaigų, o jose įrengta 71,4 tūkst. nakvynės 
vietų (Lietuvos statistikos..., 1990). Daugiausia buvo poilsio bazių – 1176, o jose – 37,9 tūkst. 
nakvynės vietų. Iš viso sanatorijose ir poilsio bazėse 1989 m. gydėsi ir poilsiavo  
1197,5 tūkst. poilsiautojų; apie pusę – 640 tūkst. ilsėjosi turistinėse bazėse ir viešbučiuose. 
Žinant sovietinę turizmo organizavimo tvarką, tikėtina, kad didelė dalis poilsiautojų 
turistinėse bazėse buvo ne Lietuvos gyventojai. Poilsio bazėse 1989 m. ilsėjosi 269,9 tūkst. 
poilsiautojų (Lietuvos statistikos..., 1990). 

Kitas gana svarbus rekreacinio apgyvendinimo elementas buvo privatus 
apgyvendinimas. Pabrėžtina, kad sovietmečiu didžiajai daliai gyventojų persikėlus gyventi 
iš kaimo į miestą, saitai tarp miesto ir kaimo vietovių nenutrūkdavo – gyventi kaime 
likdavo tėvai, seneliai ar kiti giminaičiai, jų sodybose atostogų metu dažnai vasarodavo 
mieste gyvenantys artimieji. Nors dauguma rekreacinių kaimiškų regionų gyventojų dirbo 
kolūkiuose ar miškų ūkyje, pamaryje – žuvininkystėje, dalis gyventojų apgyvendindavo 
poilsiautojus nuosavoje sodyboje ir taip gaudavo papildomų pajamų, bet dažnai tai buvo 
nelegali arba pusiau legali veikla. Sunku pasakyti tikruosius tokio vasarojimo mastus, 
tačiau buvo nustatyta, kad 1977 m. liepos mėnesį pas vietinius gyventojus vasarojo  
69–70 tūkst. poilsiautojų; daugiausia jų buvo Molėtų, Zarasų, Ignalinos, Lazdijų, Trakų 
rajonuose (Daniulaitis, Stauskas, 1980). Kitais duomenimis, nuomojamose sodybose  
1980 m. Lietuvoje buvo 43,8 tūkst. nakvynės vietų (Каваляускас, Игнатонис, 1988).  

Poilsio bazės sovietmečiu priklausė valstybei arba žinyboms (įmonėms, 
organizacijoms). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ekonominės sąlygos pasikeitė iš esmės, 
dauguma buvusių poilsio bazių buvo privatizuotos, kitos – apleistos. Dalis privatizuotų 
įstaigų tęsė ir vienokia ar kitokia forma tęsia savo veiklą, kai kurios tapo privataus 
naudojimo sodybomis, likusių poilsio bazių teritorijų naudojimo paskirtis pakeista. 
Buvusių apgyvendinimo bazių raida priklausė nuo daugelio priežasčių: bazės fizinės 
būklės, privatizuotojų ketinimų ir panašiai; tačiau svarbus veiksnys buvo ir geografinė 
padėtis – priemiesčiuose dėl intensyvios miestų plėtros tokios bazės daugeliu atvejų 
pakeitė paskirtį; rekreaciniuose regionuose ir pajūrio kurortuose – buvo privatizuotos ir 
tęsia veiklą (ypač tai pasakytina apie mažai investicijų reikalaujančias „poilsio namelių“ 
bazes; Šventojoje, prie kai kurių Aukštaitijos ežerų ir kitur tokie nameliai iki šiol stovi tik 
minimaliai remontuoti). Dalis gyventojų, kurie sovietmečiu savo sodybose priiminėjo 
poilsiautojus, jose įkūrė kaimo turizmo sodybas.  

Tad nemažai dabartiniu metu veikiančių apgyvendinimo įmonių naudojasi atnaujinta 
senąja materialine baze: pastatais ir kt., o dalis verslo yra naujai susikūrusio. Miestuose buvę 
viešbučiai privatizuoti ir daugeliu atvejų tęsia savo veiklą, nors dėl to, kad sovietmečiu jų 
buvo per mažai, vyko gana intensyvi naujų viešbučių plėtra. Priemiesčiuose dabartinis 
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apgyvendinimo verslas iš esmės yra naujai susikūręs, nes dėl intensyvios miestų plėtros 
daugeliu atvejų buvusios vaikų poilsio ir kitos bazės buvo urbanizuotos. Kurortuose, 
nepaisant to, kad dalis buvusių poilsio bazių sunyko, dauguma buvusių apgyvendinimo 
įstaigų ir sanatorijų, pakeitusios savininkus ir atsinaujinusios, tęsia veiklą. Kaimiškuose 
rekreaciniuose regionuose buvusių poilsio bazių likimas įvairus – vienos sunyko, kitos tęsia 
veiklą. Šiuose regionuose labai intensyviai kūrėsi kaimo turizmo verslas. 

Iš esmės apgyvendinimo verslo raida ir teritoriniai pokyčiai nulemti apgyvendinimo 
paklausos konkrečioje teritorijoje. Pirmaisiais metais po nepriklausomybės atkūrimo 
rekreacinis teritorijos naudojimas dėl ekonominės suirutės mažėjo, o buvusios apgyvendinimo 
įmonės keitėsi lėtai. Štai 1994 m. iš 95 Lietuvoje buvusių viešbučių 57 dar priklausė valstybei 
(Turizmas Lietuvoje..., 1994), vėliau valstybei priklausančių įstaigų mažėjo.  

Pasikeitus ekonominėms sąlygoms, nebelikus valstybinio reguliavimo, valstybinėms 
bazėms tapus privačioms, pasikeitus statistikos ir registracijos tvarkai, gana sunku tiksliai 
įvertinti rekreacinių įstaigų skaičiaus ir veiklos pokyčius. Nepriklausomybės laikotarpiu 
pirmieji išsamesni statistiniai duomenys apie apgyvendinimo įstaigas pasirodė apie 1995 m. 
(Turizmas Lietuvoje 1995 metais, 1996). Iš Statistikos departamento pateiktų duomenų 
matome, kad bendras vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose minimais metais siekė  
35,4 tūkst., taigi lyginant su sovietmečio pabaiga, buvo sumažėjęs maždaug dvigubai  
(1 lentelė). Žinant, kad sovietmečiu apie ketvirtį visų apgyvendinimo įstaigų vietų buvo 
sukoncentruota vaikų poilsio stovyklose, daugelis kurių atkūrus nepriklausomybę sunyko, 
taip pat dėl daugumos veikusių įmonių žlugimo, lėmusio ir nemažos dalies žinybinių 
poilsio bazių uždarymą, taip pat įvertinus poilsiautojų srautų iš buvusios SSRS sunykimą ir 
bendrą gyventojų rekreacinio aktyvumo sumažėjimą, toks apgyvendinimo vietų skaičiaus 
pokytis gali būti apibūdintas kaip „nežymus“ ar „normalus“, lyginant su pokyčiais, 
įvykusiais kitose ūkio šakose. Kitas klausimas – siūlomų paslaugų kokybė, nes kai kurios 
poilsio įstaigos tiesiog „liko“, ypač tai pasakytina apie sezoniškai veikiančias poilsio įstaigas. 

1 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius ir veiklos rodikliai Lietuvoje 1995-2015 metais (šaltinis: 
Statistikos departamentas. Rodiklių duomenų bazė, 2016; Turizmas Lietuvoje..,1996) 

Table 1. Number of accommodation establishments and main indicators in Lithuania in 1995-2015 (source: 
Statistics Lithuania. Database of indicators, 2016; Turizmas Lietuvoje..,1996) 
Metai 
Year 

Apgyvendinimo 
įstaigų skaičius 

Number of 
accommodation 
establishments 

Vietų skaičius apgyvendinimo 
įstaigose, tūkst. 

Number of beds, thous. 

Apgyvendinta turistų 
Number of accommodated 

tourists 

Nakvynių 
skaičius, 

tūkst. 
Nights spent 

in 
accommodation 
establishments, 

thous. 

Vietų 
skaičius 
iš viso, 
Number 
of beds 

in general 

Naudojamų 
ištisus metus 

vietų 
skaičius 

Used year-
round number 

of beds 

Naudojamų 
tik tam tikru 
sezonu vietų 

skaičius 
Used only at 
certain sea-

sons number 
of beds 

Turistų skaičius 
apgyvendinimo 
įstaigose, tūkst. 
Number of tuo-
rists accommo-
dated in acco-

mmodation estab-
lishments, thous. 

Užsieniečių 
turistų 
dalis, % 

Foreigners  
in % 

1995 475 35,4 n.d.* n.d. 628,3 33,6 n.d. 
2000 552 41,6 n.d. n.d. 631,7 47,4 2942,2 
2005 663 43,7 28,3 15,4 1325,6 51,4 4251,1 
2010 908 50,1 35,2 14,9 1552,9 54,1 4330,0 
2015 1664 59,3 46,7 12,6 2502,5 54,4 6001,3 

* – nėra duomenų/ no data 
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Vėliau apgyvendinimo įstaigų ir vietų skaičius augo. Oficialiais duomenimis,  
2015 m. Lietuvoje veikė 1664 apgyvendinimo įmonės, kuriose buvo 59,3 tūkst. vietų, iš jų – 
12,6 tūkst. naudota tik sezono metu (1 lentelė), pridėjus oficialius kaimo turizmo, statistikos 
duomenimis (2 lentelė), Lietuvoje susidarytų 2329 įmonės su 73,8 tūkst. vietų.  

2 lentelė. Kaimo turizmo raida Lietuvoje (šaltiniai: Turizmas Lietuvoje 2001, 2002; Turizmas Lietuvoje 
2005, 2006; Turizmas Lietuvoje 2014, 2015; Turizmas Lietuvoje 2015, 2016) 

Table 2. Development of rural tourism in Lithuania (source: Turizmas Lietuvoje 2001, 2002; Turizmas 
Lietuvoje 2005, 2006; Turizmas Lietuvoje 2014, 2015; Turizmas Lietuvoje 2015, 2016) 

Metai 
Year 

Sodybų 
skaičius 

Number of 
farmsteads 

Vietų skaičius 
Number of 

beds 

Vidutinis vietų 
skaičius 
sodyboje 
Average 

number of beds 
in farmsteads 

Apgyvendinta turistų 
Number of accommodated tourists 

Nakvynių 
skaičius tūkst. 
Nights spent in 
in rural tourism 

farmsteads, 
thous. 

Turistų 
skaičius, tūkst. 

Number of 
tourists, thous. 

Užsieniečių 
turistų dalis, % 

Foreigners 
in % 

2001 179 1624 9 34,4 12,2 74,2 
2005 398 6735 17 155,0 11,5 440,1 
2010 590 12421 21 227,5 5,8 352,3 
2015 665 14482 22 303.3 9,2 579,9 

Minėta, kad tyrimo metu buvo suskaičiuoti internete besireklamuojantys nakvynės ir 
poilsio kaime paslaugas teikiantieji – oficialiai registruoti ir neoficialūs kaimo turizmo 
paslaugų teikėjai. Mūsų skaičiavimais, poilsio ir nakvynės paslaugas kaime teikiantys  
2015 m. reklamavosi 1173 paslaugų teikėjai, kurių sodybose buvo apie 26,3 tūkst. 
stacionarių nakvynės vietų. 

Sudėjus oficialius apgyvendinimo paslaugų duomenis (Lietuvos statistikos..., 2015) ir 
tyrime apskaičiuotus apgyvendinimo paslaugų kaimo vietovėje duomenis, nustatyta, kad 
Lietuvoje 2015 m. buvo apie 2,8 tūkst. apgyvendinimo paslaugų teikėjų ir įmonių, kuriose 
buvo 85,5 tūkst. stacionarių nakvynės vietų.   

Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus augimą per pastaruosius dešimt metų didžiąja 
dalimi lėmė privataus apgyvendinimo sektoriaus plėtra, o apgyvendinimo vietų skaičiaus 
augimą – privataus apgyvendinimo sektoriaus, kaimo turizmo bei viešbučių plėtra. 

2.1. Apgyvendinimo paslaugų teritorinės sklaidos transformacijos kryptys 

Šiame straipsnyje svarbiausias dėmesys skiriamas kaimiškoms teritorijoms, tačiau 
pabrėžtina, kad apie 48 proc. (iš 85,5 tūkst.) nakvynės vietų yra sukoncentruota 
didžiuosiuose miestuose ir kurortuose. Apskritai apie trečdalį nakvynės vietų yra 
viešbučiuose, Vilniuje jos sudaro 80 proc., Klaipėdoje – 66 proc., Kaune – 63 proc. visų 
nakvynės vietų. 

Dėl skirtingų statistinės apskaitos principų, pasikeitusių savivaldybių ribų ir kitų 
priežasčių, gana sunku tiksliai įvertinti nakvynės paslaugų sektoriaus teritorinius pokyčius, 
lyginant su sovietmečiu. Tačiau apgyvendinimo vietų teritorinę sklaidą ir rekreacinės 
infrastruktūros raidą, be ekonominių veiksnių, lemia ir bendrieji geografiniai teritorines 
sistemas formuojantys veiksniai, kurie pasikeitus ekonominėms ir politinėms sąlygoms iš 
esmės nesikeičia: rekreacinis teritorijos naudojimo tipas formuojasi tarp poilsiautojų srauto 
šaltinių – miestų ir poilsiautojų srautą lokalizuojančių teritorijų – rekreacinių naudmenų. 
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Priklausomai nuo šių veiksnių stiprumo (miesto potencialo tiekti poilsiautojus, kuris 
esmingai priklauso nuo miesto dydžio, ir rekreacinių teritorijų patrauklumo) formuojasi 
tam tikras teritorijos rekreacinio naudojimo tipas. Aplink miestus susiformuoja 
priemiestinio trumpalaikio poilsio teritorijos su atitinkamais aptarnavimo ir infrastruktūros 
objektais (tokias teritorines sistemas priimta vadinti demografinėmis teritorinėmis 
rekreacinėmis sistemomis). Aukšta rekreacinių išteklių kokybe pasižyminčiuose rajonuose 
susiformuoja į rekreacinių naudmenų naudojimą orientuoti atostogų poilsio rajonai; jų 
naudojimas paprastai mažiau priklauso nuo geografinės padėties miestų atžvilgiu (tokias 
priimta vadinti resursinėmis teritorinėmis rekreacinėmis sistemomis). Didieji miestai (ypač 
sostinė) savo ruožtu tampa apgyvendinimo centrais, kurie pritraukia turistus iš kitų šalies 
regionų ir kitų šalių.   

Tyrimo duomenimis, 2015 m. daugiausia nakvynės vietų buvo didžiuosiuose 
miestuose ir kurortuose: Vilniuje (11,3 tūkst.), Palangoje (11 tūkst.), Druskininkuose  
(5,9 tūkst.), Kaune (3,6 tūkst.), Klaipėdoje (3,4 tūkst.), Neringoje (3 tūkst.). Pagal 
apgyvendinimo vietų skaičių išsiskyrė atostogų poilsio ir priemiesčio poilsio zonų 
požymius turinčios Trakų (3,6 tūkst.) bei Molėtų (2,8 tūkst.) rajonų savivaldybės ir 
priemiestinės Klaipėdos r. (2,57 tūkst.), Vilniaus r. (2,55 tūkst.), Kauno r. (1,75 tūkst.), 
Panevėžio r. (1,65 tūkst.) savivaldybės. Panašus nakvynės vietų skaičius buvo ir atostogų 
poilsio rajonuose: Lazdijų r. (1,66 tūkst.), Varėnos r. (1,64 tūkst.), Plungės r. (1,63 tūkst.), 
Zarasų r. (1,28 tūkst.), Ignalinos r. (1,25 tūkst.) savivaldybių teritorijose. 

Tad Lietuvoje, lyginant su sovietmečiu, apgyvendinimo paslaugų teritorinės 
koncentracijos židiniai išliko tie patys: 

– didieji miestai, 
– kurortai, 
– priemiestinės teritorijos, 
– rekreacinių išteklių gausa pasižymintys rajonai. 
Didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, didėjant nakvynių vietų paklausai, jų 

skaičius augo sparčiausiai. Kurortai po nepriklausomybės atkūrimo išgyveno nuosmukio 
laikotarpį, o vėliau iki dabar „renesanso“ – sanatorijų ir poilsio bazių bei viešbučių 
atsikūrimo ir plėtros laikotarpį. Dabartiniu metu Druskininkuose nakvynės vietų skaičius 
yra panašus kaip ir sovietmečio pabaigoje, kituose kurortuose – mažesnis. Kalbant apie 
pajūrio kurortus – Palangą bei Neringą – ir žinant, kad bendras rekreacinio naudojimo 
lygis vasaros mėnesiais yra išaugęs, oficialus nakvynės vietų skaičiaus sumažėjimas nėra 
įtikinamas, galima daryti išvadą, kad dalis apgyvendinimo paslaugų teikėjų slepia savo 
veiklą arba nerodo tikrųjų jos mastų. Štai paskaičiuota, kad vien Šventojoje nakvynės 
paslaugos teikiamos 154 nelegaliuose „poilsio nameliuose“ (Davidonytė, 2016), be to, dalis 
buvusių poilsio bazių buvo privatizuotos kaip atskiri butai, kurie naudojami ne tik 
šeimininkų, bet ir jų svečių. 

Priemiestinėse teritorijose didumą nakvynės vietų sudarė vaikų poilsio ir žinybinės 
bazės (kurios buvo prieinamos tik atitinkamų žinybų darbuotojams). Jei rekreaciniuose 
regionuose dalis buvusių poilsio bazių vienokia ar kitokia forma išliko ir tęsia savo veiklą, 
tai priemiesčių teritorijose, dėl intensyvios miestų plėtros praktiškai visos buvusios bazės 
sunyko ir pakeitė naudojimo paskirtį. Iš esmės didžioji dalis dabartinio priemiesčių 
nakvynės paslaugų verslo yra naujai susikūrusi. Šis verslas intensyviai plečiasi, ypač šiame 
amžiuje, ir pagal nakvynės vietų naudojimo intensyvumą (savaitgalio poilsiui, pokyliams 
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organizuoti ir kt.) priemiesčių teritorijos prilygsta arba lenkia atostogų poilsio regionus. Tai 
sietina ir su Lietuvos teritorijos „miestėjimu“ ir „priemiestėjimu“ – šiame amžiuje vyraujant 
bendrai Lietuvos teritorijos depopuliacijai, gyventojų skaičiaus augimas pastebimas tik 
priemiestinėse Vilniaus r., Kauno r. ir Klaipėdos r. savivaldybių teritorijose. Būtent šių 
savivaldybių teritorijose itin sparčiai augo ir nakvynės paslaugų pasiūla kaimo turizmo 
sodybose, moteliuose ir kitose į savaitgalio paslaugas orientuotose apgyvendinimo įmonėse.  

Iš rekreacinių išteklių gausa pasižyminčių savivaldybių teritorijų intensyviausiai 
rekreacijai sovietmečiu buvo naudojamos Trakų ir Molėtų. Šiose savivaldybėse nakvynės 
vietų sumažėjo; pagrindinė to priežastis – vaikų poilsio bazių ir kai kurių žinybinių poilsio 
bazių sunykimas – dalis jų virto privačiomis asmeninėms reikmėms naudojamomis 
poilsiavietėmis. Kiek mažiau, tačiau intensyviai naudotos buvo Ignalinos, Švenčionių, 
Šilutės, Lazdijų, Plungės, Anykščių ir kitos teritorijos. Visose jose įvyko apgyvendinimo 
paslaugų sektoriaus struktūriniai pokyčiai, labiausiai nakvynės vietų skaičius didėjo tose 
savivaldybėse, kuriose sparčiausiai vystėsi kaimo turizmo paslauga: Varėnos, Zarasų, 
Plungės, Lazdijų rajonų. 

2.2. Apgyvendinimo paslaugų pasiskirstymo regioninės ypatybės 

Šalies teritorijoje išsiskiria didelės nakvynės vietų koncentracijos ir intensyvaus jų 
naudojimo regionai bei mažesnės koncentracijos ir ekstensyvesnio naudojimo regionai. 
Tyrimo metu, pagal 2015 m. duomenis, buvo sudaryta bendra apgyvendinimo paslaugų 
teritorinio pasiskirstymo ir naudojimo schema, kurioje pagal apgyvendinimo paslaugų 
išvystymo ir teritorinį požymius Lietuvoje išskirta 10 regionų (1 pav.). Didžioji dalis visų 
Lietuvos stacionarių nakvynės vietų (daugiau kaip 80 proc.) sukoncentruota vakarinėje, 
pietinėje, Vilniaus bei Kauno regionų ir šiaurės rytinėje Lietuvos dalyse (1 pav. schemoje – I–V 
regionai), kurios bendrai sudaro kiek mažiau nei pusę Lietuvos teritorijos. Likusiai Lietuvos 
teritorijos daliai – Suvalkijai, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams (1 pav. schemoje – VI–X 
regionai) – tenka mažiau nei 20 proc. nakvynės vietų ir tik apie 11 proc. poilsiautojų.  

Daugiausia nakvynės vietų ir didžiausia jų koncentracija pasižymi Vakarų Lietuvos 
regionas, kuriame sutelkta apie 28 proc. Lietuvos nakvynės vietų (3 lentelė). Tai tradicinis 
atostogų poilsio regionas, sutraukiantis poilsiautojus iš visos Lietuvos ir užsienio, tačiau 
dėl sezoniškumo įtakos poilsiautojų skaičiumi nusileidžiantis Vilniaus regionui. Vakarų 
Lietuvos regione svarbus yra Klaipėdos miestas, kuris veikia kaip poilsiautojų srauto 
šaltinis, tiekiantis poilsiautojus aplinkiniams rajonams tiek vasaros, tiek ir žiemos sezono 
metu. Dėl klaipėdiečių savaitgalio poilsio tradicijų (nakvynės kaimo turizmo sodybose, 
pirtyse) Klaipėdos rajono savivaldybėje šias paslaugas teikiančių sodybų koncentracija yra 
viena didžiausia Lietuvoje (ypač žinant, kad Klaipėdos gyventojų skaičius yra mažesnis nei 
Kauno ar Vilniaus). Šiame regione taip pat išsiskiria Plungės r. savivaldybė, kurioje didžioji 
dalis apgyvendinimo verslo sukoncentruota Žemaitijos nacionaliniame parke prie Platelių, 
Beržoro ir kitų ežerų. 

Vilniaus regionas, nors ir nusileidžia vietų skaičiumi Vakarų Lietuvos regionui, 
poilsiautojų sulaukia maždaug dvigubai daugiau (3 lentelė). Aukštus regiono 
apgyvendinimo verslo rodiklius lemia Vilniaus miesto kaip turistų apgyvendinimo centro 
potencialas ir jo kaip poilsiautojų srauto šaltinių aplinkiniams rajonams potencialas. 
Regiono priemiestinėse savivaldybėse labai intensyviai plečiasi „kaimo turizmo“ verslas. 
Nuo sovietmečio intensyviausiai naudojamos Trakų savivaldybės teritorija užima tarpinę 
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padėtį tarp priemiesčio ir atostogų poilsio rajonų, tai dabartiniu metu dar labiau kelia 
teritorijos rekreacinio naudojimo paklausą ir apgyvendinimo verslo plėtrą. Trakų 
savivaldybė išsiskiria ir labai didele nakvynės paslaugų teikėjų įvairove. Šalia 
intensyviausiai apgyvendinimui naudojamų rajonų, šiame regione išsiskiria Šalčininkų r. 
savivaldybės teritorija, kurioje apgyvendinimo verslas yra menkai išvystytas. 

 
1 pav. Apgyvendinimo paslaugų teritorinio pasiskirstymo ir naudojimo schema (sudaryta pagal: 
Statistikos departamentas. Rodiklių duomenų bazė, 2016; Tyrimo duomenys, 2015) 
Regionai: I – Vilniaus; II – Pietų Lietuvos (Alytaus-Druskininkų); III – Kauno; IV – Šiaurės rytų Lietuvos 
(Utenos); V – Vakarų Lietuvos (Klaipėdos); VI – Vakarų Aukštaitijos (Panevėžio); VII – Vidurio ir Rytų 
Žemaitijos (Šiaulių); VIII – Suvalkijos; IX – Šiaurės Lietuvos; X – Pietų Žemaitijos (Tauragės). 

Fig. 1. The scheme of territorial distribution and use of accommodation services (According to: Statistics 
Lithuania. Database of indicators, 2016; The research data, 2015) 
Regions: I – Vilnius region; II – Southern Lithuania (Alytus-Druskininkai); III – Kaunas region; IV – Northeastern 
Lithuania (Utena); V – Western Lithuania (Klaipėda); VI – Western Aukštaitija (Panevėžys); VII – Central and 
Eastern Zemaitija (Šiauliai); VIII – Suvalkija; IX – Northern Lithuania; X – Southern Zemaitija (Taurage). 

Kiek mažiau išvystytas, tačiau kokybiškai panašus į Vilniaus regioną yra Kauno 
regionas, kuriame veikia panašūs veiksniai: Kauno miesto kaip turistų apgyvendinimo 
centro potencialas ir jo kaip poilsiautojų srauto šaltinių aplinkiniams rajonams potencialas. 
Taip pat šiame regione išsiskiria pastaraisiais metais intensyviai besiplečiantis Birštono 
kurortas, sutraukiantis poilsiautojus iš šalies bei užsienio.  
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3 lentelė. Apgyvendinimo paslaugų regionų pagrindiniai rodikliai (šaltinis: Statistikos departamentas. 
Rodiklių duomenų bazė, 2016; Tyrimo duomenys, 2015) 

Table 3. Main indicators of accommodation services‘ regions (source: Statistics Lithuania. Database of indicators, 
2016; The research data, 2015) 

Regionas 
Region 

Plotas  
Area 

Nakvynės vietos 
Beds 

Apgyvendintų poilsiautojų skaičius 
Number of accommodated tourists 

Nr. 
No. 

 km2 Dalis 
Lietuvoje, 

% 
Part of 

Lithuania, 
% 

Skaičius, 
tūkst. 

Number, 
thous. 

Tankumas, 
km2 

The density, 
km2 

Dalis 
Lietuvoje, 

% 
Part of 

Lithuania, 
% 

Skaičius, 
tūkst. 

Number, 
thous. 

Tankumas, 
km2 

The density, 
km2 

Dalis 
Lietuvoje, 

% 
Part of 

Lithuania, 
% 

I Vilniaus  / 
Vilnius region 

6644 10,18 18,93 2,85 22,13 1185,85 178 38,82 

II Pietų Lietuvos 
(Alytaus –
Druskininkų) / 
Southern Lithuania 
(Alytus-
Druskininkai) 

5418 8,30 10,61 1,96 12,41 401,32 74 13,14 

III Kauno / 
Kaunas region 

4836 7,41 9,25 1,91 10,82 385,67 80 12,63 

IV Šiaurės rytų 
Lietuvos (Utenos) / 
Northeastern 
Lithuania (Utena); 

8924 13,67 8,45 0,95 9,88 136,31 15 4,46 

V Vakarų Lietuvos 
(Klaipėdos) / 
Western Lithuania 
(Klaipėda); 

5416 8,29 23,49 4,34 27,46 596,06 110 19,51 

VI Vakarų 
Aukštaitijos 
(Panevėžio) / 
Western Aukštaitija 
(Panevėžys); 

8143 12,47 4,69 0,58 5,48 123,48 15 4,04 

VII Vidurio ir Rytų 
Žemaitijos 
(Šiaulių) / 
Central and Eastern 
Samogitia (Šiauliai); 

8239 12,62 4,53 0,55 5,3 116,46 14 3,81 

VIII Suvalkijos / 
Suvalkija 

4466 6,84 2,42 0,54 2,83 46,87 10 1,54 

IX Šiaurės Lietuvos / 
Northern Lithuania 

8205 12,57 2,13 0,26 2,48 39,99 5 1,31 

X Pietų Žemaitijos 
(Tauragės) / 
Southern Samogitia 
(Taurage) 

4995 7,65 1,03 0,21 1,21 22,63 4,5 0,74 

 Lietuva / 
In Lithuania 

65286 100 85533 1,31 100 3054,64 47 100 

Šiaurės rytų Lietuvos regionas esmingai yra „kaimo turistinis“, jame nėra didelių 
miestų, kas kiek sumažina regiono apgyvendinimo paslaugų verslo rodiklius, tačiau kaimo 
turistinis naudojimas yra vienas aukščiausių.  
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Pietų Lietuvos regionas išsiskiria labai intensyvia kaimo turizmo plėtra (kaimo 
turizmo paslaugų koncentracija didžiausia Lietuvoje) ir gydomuoju Druskininkų kurortu, 
kuris daro įtaką tiek Druskininkų savivaldybės, tiek ir aplinkinių rajonų apgyvendinimo 
verslo plėtrai kaimiškose teritorijose (kai kurios kaimo turizmo sodybos Lazdijų ir Varėnos 
rajonuose reklamuojasi kaip esančios „šalia Druskininkų“). 

Kaip minėta, likusi Lietuvos teritorijos dalis – Suvalkija, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos 
regionai (1 pav. schemoje – VI–X regionai), kuri sudaro per 50 proc. šalies teritorijos 
apgyvendinimui naudojama mažiau intensyviai: jai tenka mažiau nei 20 proc. nakvynės 
vietų ir tik apie 11 proc. poilsiautojų. Ši teritorijos dalis sudarytoje schemoje suskirstyta į  
5 regionus; 3 iš jų – Vidurio ir Rytų Žemaitijos, Vakarų Aukštaitijos ir Suvalkijos pagal 
nakvynės vietų koncentraciją ir naudojimo intensyvumą priskirtini vidutiniam lygmeniui, 
o Šiaurės Lietuvos ir Pietų Žemaitijos regionuose apgyvendinimo verslas yra išvystytas 
silpniausiai Lietuvoje. Kai kuriose šių regionų savivaldybėse nakvynės vietų skaičius yra 
apie 200 (Pasvalio r., Joniškio r., Akmenės r., Skuodo r.) ar tik apie 100 (Šilalės r., Pagėgių, 
Rietavo, Pakruojo r.). 

3. Apgyvendinimo sektoriaus Lietuvos kaimo vietovėje teritorinė sklaida 

Apgyvendinimo paslaugos mieste ir kaimo vietovėje skiriasi: mieste dažniausiai tai yra 
apgyvendinimo, nakvynės ir maitinimo paslaugos (aptarnaujami vietiniai ar iš kitų šalių 
atvykę turistai, kurie kitas paslaugas, priklausomai nuo atvykimo tikslo, perka kitur), o 
kaimo vietovėje nakvynės paslaugos dažniausiai teikiamos kartu su kitų paslaugų paketu – 
kaimo turizmo, pirties, žvejybos, sodybos nuomos pokyliams ir kitomis. Užsieniečiai mieste 
veikiančiose apgyvendinimo įmonėse sudaro daugiau kaip pusę svečių (1 lentelė), o kaimo 
apgyvendinimo įmonės daugiausia orientuotos į vietinių turistų aptarnavimą. Kaimo 
turizmo paslaugų teikėjai sudaro ir didžiąją dalį laisvalaikio, sporto ir pramogų paslaugų 
(inventoriaus nuoma ir kt.) teikėjų kaimo vietovėje (Kriaučiūnas, Alksnytė, 2010–2011).  

Ankstesniais tyrimais naudodamas tą patį oficialiai pateikiamų statistinių duomenų 
ir internete besireklamuojančių kaimo turizmo sodybų apskaitos metodą autorius yra 
nagrinėjęs kaimo turizmo sodybų teritorinę sklaidą (Ekoturizmo plėtros..., 2005; Burneika, 
Kriaučiūnas, 2007; Kriaučiūnas, 2009). Kiekvieno tyrimo metu fiksuotų sodybų skaičius 
buvo didesnis nei prieš tai vykdyto. Tai paaiškinama tiek apgyvendinimo paslaugų plėtra 
kaime, tiek ir didėjančiu interneto naudojimu paslaugų reklamai.  

Oficialiais statistikos duomenimis, 2015 m. Lietuvoje buvo 655 kaimo turizmo 
sodybos (Lietuvos statistikos departamentas, 2016). Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo 
metu nustatyta, kad 2015 m. savo paslaugas internete reklamavo 1173 poilsio kaime 
sodybos; daugiausia poilsio ir nakvynės paslaugų kaime teikėjų fiksuota Rytų ir Pietų 
Lietuvos bei priemiesčių savivaldybių teritorijose (2 pav.). 

3.1. Apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo vietovėje teritorinis pasiskirstymas 

Mūsų skaičiavimais, apgyvendinimo paslaugų sodybose kaimo vietovėje 2015 m. 
buvo apie 26,25 tūkst. stacionarių nakvynės vietų, kas sudarė apie 30 proc. visų Lietuvoje 
įrengtų nakvynės vietų (4 lentelė). Be abejonės, tai labai svarbi Lietuvos apgyvendinimo 
verslo dalis, o kalbant apie kai kuriuos regionus ir rajonus – svarbiausia.  
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4 lentelė. Apgyvendinimo paslaugų regionų pagrindiniai apgyvendinimo kaimo vietovėje rodikliai 
(šaltinis: Tyrimo duomenys, 2015) 

Table 4. Main indicators of accommodation establishments in rural area in accommodation services‘ regions 
(source: The research data, 2015) 

Regionas 
Region 

Nakvynės vietos  kaimo vietovėje 
Beds in rural area 

Apgyvendintų poilsiautojų skaičius 
Number of guests  

Nr. 
No. 

 Skaičius, 
tūkst. 

Number, 
thous. 

Tankumas, 
km2 

The density,  
km2 

Dalis bendra-
me regiono 
nakvynės 
vietų skai-

čiuje, % 
Part in gene-
ral number of 
beds in  the 
region, % 

Dalis 
Lietuvoje, 

% 
Part of 

Lithuania,  
% 

Skaičius, 
tūkst. 

Number, 
thous. 

Tankumas, 
km2 

The density,  
km2 

Dalis 
bendrame 

regiono 
apgyven-
dinime, % 
Part of the 
region, %  

Dalis 
Lietuvoje, 

% 
Part of 

Lithuania,  
% 

I Vilniaus /  
Vilnius region 

4,68 0,70 24,7 17,8 111,70 17 9,4 20,23 

II Pietų Lietuvos 
(Alytaus –
Druskininkų) / 
Southern Lithuania 
(Alytus-
Druskininkai) 

4,01 0,74 37,8 15,3 80,71 15 20,1 14,62 

III Kauno /  
Kaunas region 

2,86 0,59 30,9 10,9 70,18 15 18,2 12,71 

IV Šiaurės rytų Lietu-
vos (Utenos) /  
Northeastern 
Lithuania (Utena); 

4,62 0,52 54,65 17,6 79,81 9  58,6 14,45 

V Vakarų Lietuvos 
(Klaipėdos) / 
Western Lithuania 
(Klaipėda); 

3,17 0,59 13,5 12,1 67,98 13 11,4 12,31 

VI Vakarų 
Aukštaitijos 
(Panevėžio) / 
Western Aukštaitija 
(Panevėžys); 

2,31 0,28 49,16 8,8 62,65 8 50,7 11,35 

VII Vidurio ir Rytų 
Žemaitijos 
(Šiaulių) / 
Central and Eastern 
Samogitia (Šiauliai); 

2,02 0,25 44,6 7,7 34,93 4 30 6,32 

VIII Suvalkijos / 
Suvalkija 

1,22 0,27 50,6 4,7 20,58 5 43,9 3,73 

IX Šiaurės Lietuvos / 
Northern Lithuania 

0,72 0,09 33,9 2,7 13,43 2 33,6 2,43 

X Pietų Žemaitijos 
(Tauragės) / 
Southern Samogitia 
(Taurage) 

0,64 0,13 62,3 2,4 10,20 2 45,1 1,85 

 Lietuva / 
In Lithuania 

26,25 0,40 30,7 100 552,17 8,5 18,1 100 
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Analizuojant išskirtus regionus (1 pav., 4 lentelė) svarbiausią dalį apgyvendinant 
kaimo vietovėje, kaip ir visoje Lietuvoje, užima Vilniaus, Kauno, Pietų Lietuvos, Šiaurės 
rytų ir Vakarų Lietuvos regionai (1 pav. schemoje – I–V regionai). Pagal išskirtus rodiklius 
gana panašus, tačiau kiek mažiau reikšmingas yra Vakarų Aukštaitijos regionas. Likę 
regionai (1 pav. schemoje VII–X regionai) Lietuvos mastu sudaro vos keliolika procentų 
apgyvendinimo Lietuvos kaimo vietovėje rinkos. Tačiau pagal vidinę regionų 
apgyvendinimo teritorinę (miestas–kaimas) struktūrą matome kiek kitokius dėsningumus. 
Iš stipriausių regionų (1 pav. schemoje – I–V regionai) tik Šiaurės rytų Lietuvos regionas 
išsiskiria dominuojančiu apgyvendinimu kaimo vietovėje (dalis bendrame regiono 
nakvynės vietų ir apgyvendintų poilsiautojų skaičiuje didesnė nei 50 proc.). Kituose 
svarbiausiuose Lietuvos regionuose (1 pav. schemoje – I–III ir V regionai) apgyvendinimas 
kaimo vietovėje yra labai stipriai išvystytas, tačiau bendroje regionų apgyvendinimo verslo 
struktūroje sudaro mažesnę dalį. 

Apgyvendinimo požiūriu silpniau išvystytuose regionuose (1 pav. schemoje – VI–X 
regionai) priešingai – bendrame silpniau išvystytų apgyvendinimo paslaugų fone išsiskiria 
gana stiprus apgyvendinimas kaimo sodybose (4 lentelė). Šis dėsningumas ypač išryškėja 
savivaldybių lygmeniu (2 pav.). 

 
2 pav. Kaimo turizmo ir kitų apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo vietovėje teritorinio 
pasiskirstymo ir naudojimo schema (sudaryta pagal: Statistikos departamentas. Rodiklių duomenų 
bazė, 2016; Tyrimo duomenys, 2015) 

Fig. 2. The scheme of territorial distribution and use of rural tourism and other accommodation services in 
rural area (According to: Statistics Lithuania. Database of indicators, 2016; The research data, 2015) 
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35 savivaldybėse nakvynės vietos kaimo vietovėje sudaro daugiau kaip pusę visų 
savivaldybės teritorijoje esančiųjų. Kai kuriose intensyviai rekreacijai naudojamose 
savivaldybėse kaimo turizmas yra pagrindinis apgyvendinimo paslaugas teikiantis verslas. 
Štai Lazdijų r. savivaldybėje kaimo vietovėse yra apie 1,37 tūkst. nakvynės vietų (82 proc. 
sav. esančių nakvynės vietų), Varėnos r. savivaldybėje atitinkamai – apie 1,2 tūkst.  
(73 proc.), Zarasų r. savivaldybėje – 0,9 tūkst. (72 proc.), Plungės r. savivaldybėje – apie  
1 tūkst. (63 proc.), Ignalinos r. savivaldybėje – apie 0,8 tūkst. (64 proc.).  

Rekreaciniu požiūriu labiausiai išvystytose savivaldybėse (kuriose vyrauja 
priemiesčio (savaitgalio) ir priemiesčio-atostogų (ilgalaikio) tipo poilsis) apgyvendinimo 
verslas labiau diversifikuotas. Šių savivaldybių kaimo sodybose sukoncentruota 50 proc. ar 
mažiau apgyvendinimo vietų, tačiau absoliučiais skaičiais nakvynės vietų jose yra 
daugiausia Lietuvoje: Klaipėdos, Trakų, Molėtų rajonų savivaldybių teritorijose nakvynės 
vietų kaimo vietovėje daugiau kaip 1 tūkst. 

Savivaldybėse, kuriose menkiausiai išvystytas apgyvendinimo verslas, kaimo 
turizmas dažnai yra apgyvendinimo verslo savivaldybės teritorijoje „gelbėtojas“, ypač tai 
pasakytina apie mažesnes savivaldybes – Rietavo, Kazlų Rūdos, Šilalės r., Širvintų r., Šakių 
r., kuriose nakvynės vietų skaičius, atmetus kaimo teritorijose teikiamas sodybų nuomos ir 
nakvynės paslaugas, nesiekia 50. 

3.2. Apgyvendinimo ir kaimo turizmo verslo reikšmė lokaliose kaimo teritorijose 

Analizuojant apgyvendinimo paslaugų sklaidą kaimo vietovėje išryškėja sklaidos 
skirtumai ir lokaliu – seniūnijų lygmeniu (3 pav.). Tyrimo metu iš viso sodybų buvo 
inventorizuota 315 kaimiškų seniūnijų. Po 1 sodybą fiksuota 114 seniūnijų; po 1–4 – 232 
seniūnijose; po 5–9 – 62 seniūnijose; po 10–19 – 16 seniūnijų; po 20–30 – 5 seniūnijose. 

Sodybų dislokacija dažnai susieta su konkrečiais rekreaciniais ištekliais (ežerais, 
upėmis ir kt.), kurie savivaldybių teritorijose išsidėstę netolygiai. Štai Ignalinos r. 
savivaldybėje tyrimo fiksuotos 57 sodybos; 46 iš jų yra Linkmenų ir Ignalinos seniūnijose,  
o rytinėse, aukšta rekreacinių išteklių kokybe nepasižyminčiose rajono seniūnijose – 
Didžiasalio, Mielagėnų, Tverečiaus ir kt. – sodybų visai nefiksuota. Panašių teritorinių 
dėsningumų galime rasti ir kitose aukščiausiu rekreaciniu naudojimu išsiskiriančiose 
savivaldybėse: Trakų r. savivaldybėje daugiausia sodybų sukoncentruota Trakų ir 
Aukštadvario seniūnijose (46 iš 60), Plungės r. savivaldybėje – Platelių seniūnijoje (29 iš 45); 
Varėnos r. savivaldybėje – Marcinkonių ir Merkinės seniūnijose (32 iš 50); Lazdijų r. 
savivaldybėje – Veisiejų ir Seirijų seniūnijose (36 iš 57). 

Daugiausia nakvynės paslaugų teikėjų kaimo vietovėje fiksuota Molėtų r. 
savivaldybės teritorijoje – 72. Šioje savivaldybėje dėl gana tolygaus rekreacinių išteklių 
pasiskirstymo sodybų pasiskirstymas taip pat gana tolygus (išskyrus Videniškių (1 sodyba) 
ir Joniškio seniūnijas (2 sodybos).  

Maždaug tolygiai sodybos pasiskirsčiusios ir priemiesčių savivaldybių teritorijose, 
tačiau jose išsiskiria tam tikros kryptys, kuriose sodybų koncentracija yra didesnė. Vilniaus 
r. savivaldybės teritorijoje sodybų daugiau šiaurės vakarinėje dalyje – Maišiagalos, 
Paberžės, Riešės, Sudervės seniūnijose; Kauno r. savivaldybės teritorijoje sodybų kiek 
daugiau teritorijose į vakarus nuo Kauno miesto prie Nemuno esančiose seniūnijose – 
Ringaudų, Raudondvario, Zapyškio, Kulautuvos. Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje 
sodybų yra visose kaimiškose seniūnijose, daugiausia jų – Kretingalės (14), Dauparų–
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Kvietinių (9), Vėžaičių (9) seniūnijose. Minėta, kad dėl klaipėdiečių savaitgalio poilsio 
tradicijų (nakvynės kaimo turizmo sodybose, pirtyse) Klaipėdos r. savivaldybėje šias 
paslaugas teikiančių sodybų koncentracija yra viena didžiausia Lietuvoje. Tačiau reikia 
pažymėti, kad vis daugiau gyventojų keliantis į individualius namus (kur įrengiama pirtis 
ir kt. infrastruktūra), taip pat dėl didėjančio gyventojų mobilumo poilsiautojų elgesys 
keičiasi, ir poilsis tokiose priemiestinėse sodybose ateityje gali tapti mažiau patrauklus. Kai 
kurie į poilsio verslą investavę gyventojai dėl mažėjančio poilsiautojų skaičiaus jau dabar 
susiduria su finansinėmis problemomis. 

 
3 pav. Apgyvendinimo paslaugų sodybų kaimo vietovėje pasiskirstymas seniūnijų teritorijose (2015 m. 
duomenys) 

Fig. 3. Distribution of homestead of accommodation servises in the rural area in wards (LAU 2 – seniūnija) 
(According to: The research data, 2015) 

Aukšto rekreacinio naudojimo rajonuose išsiskiria kaimo turizmo paslaugų 
koncentracijos zonos: Pietų Lietuvoje – Marcinkonių, Merkinės (Varėnos r. sav.), 
Leipalingio (Druskininkų sav.), Veisiejų ir Seirijų (Lazdijų r. sav.) seniūnijų teritorijos. 
Tokią zoną sudaro ir rekreaciniame areale palei kelią Vilnius–Prienai esančios Trakų, 
Aukštadvario (Trakų r. sav.) ir Stakliškių (Prienų r. sav.) seniūnijos. 

Mažo rekreacinio naudojimo intensyvumo teritorijose nakvynės paslauga kaimo 
vietovėje dažnai naudojama pokyliams ir kitoms šventėms organizuoti, o teritorinis 
pasiskirstymas yra gana atsitiktinis, sodybos vietą gali lemti tiek rajono centro artumas, 
tiek geografinė padėtis šalia kelio (dažnai pakelės maitinimo įstaigos yra registruotos kaip 
kaimo turizmo sodybos), tiek rekreaciniai ištekliai ar kiti lokalūs veiksniai. 
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Gyventojų užimtumo struktūra kaimo vietovėje, lyginant su miesto gyventojų 
užimtumu, turi ypatumų: kaimo vietovės išsiskiria mažesne samdomų darbuotojų dalimi 
nei mieste (nors samdomi darbuotojai sudaro didžiąją dalį užimtų kaimo gyventojų – apie 
78 proc.), didesne nei mieste savarankiškai dirbančių asmenų dalimi (kaime gyvena apie 
pusę Lietuvos savarankiškai dirbančių asmenų) ir labai didele padedančių šeimos narių 
dalimi (2015 m. kaime gyveno 14 tūkst. taip dirbančių asmenų, kas sudarė daugiau kaip  
90 proc. tokių asmenų Lietuvoje). Pažymėtina, kad pagal 2011 m. gyventojų ir būstų 
surašymo rezultatus, tik mažiau nei pusė (47,7 proc.) kaimo užimtųjų dirbo toje pačioje 
gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyveno. Taigi daugiau nei pusė kaimo užimtųjų dirbo 
kitose vietovėse (dažniausiai miestuose) ir užsienyje (2,2 proc.). Iš viso kaime 2015 m. buvo 
užimti 384,1 tūkst. kaimo gyventojų, kas sudarė apie 29 proc. visų Lietuvos užimtųjų. 
Užimtųjų skaičius kaimo vietovėje po 2008 m. krizės buvo sumažėjęs, o maždaug nuo  
2011 m. ėmė didėti. 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje 2015 m. kaime buvo užimti 8,7 tūkst. 
žmonių (2010 m. – 5,2 tūkst.); visi jie dirbo privačiame sektoriuje. Taigi apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų veikloje užimta vos 2,3 proc. visų užimtų kaimo gyventojų. Matome, 
kad šalies mastu apgyvendinimo verslas kaimo vietovėje nesudaro ženklios dalies, tačiau 
būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos regioninius ypatumus. Iš 3 pav. pateiktų duomenų 
matome, kad Lietuvoje išsiskiria kaimiškos seniūnijos su itin didele apgyvendinimo 
paslaugų įstaigų koncentracija. Poilsio sezono metu rekreacinėse teritorijose besilankančių 
ir nakvojančių žmonių skaičius išauga kelis kartus, o teritorijoje esančios gyvenvietės veikia 
kaip aptarnavimo centrai. Kai kurios parduotuvės poilsio rajonuose atidaromos tik sezono 
metu (pvz., Mindūnuose). Linkmenų seniūno teigimu, seniūnijos teritorijoje vasaros 
savaitgaliais galima priskaičiuoti apie 4 tūkst. asmenų (vietinių gyventojų 2011 m. buvo 
937). Mūsų skaičiavimais, ir kitose intensyviu rekreaciniu naudojimu pasižyminčiose 
seniūnijose – Labanoro, Kaltanėnų (Švenčionių r.) Mindūnų (Molėtų r.), Veisiejų, Seirijų 
(Lazdijų r.), Merkinės, Marcinkonių (Varėnos r. sav.), Dusetų (Zarasų r. sav.) ir kitose – 
žmonių skaičius sezono ir ne sezono metu skiriasi kelis kartus, o seniūnijų centrai ar kitos 
didesnės gyvenvietės tampa kasdienio poilsiautojų aptarnavimo centrais.   

Tokių seniūnijų bendroje verslo ir darbo rinkos struktūroje apgyvendinimo verslas 
sudaro gana ženklią dalį. Štai Linkmenų seniūnijoje, pagal 2011 m. gyventojų ir būstų 
surašymo duomenis, iš 937 gyventojų 382 gyventojų pajamų šaltinis buvo pensija, o su 
darbine, verslo, žemės ūkio veikla susijusias pajamas deklaravo 230 gyventojų, dar  
42 gyventojai deklaravo kitas pajamas. Apie pusę Ignalinos r. savivaldybės kaimo 
gyventojų dirbo ne savo gyvenamojoje vietovėje, tad tikėtina, kad seniūnijos teritorijoje 
dirbta kiek daugiau nei šimtas jos gyventojų (110–130). Panašų užimtųjų skaičių patvirtina 
ir Linkmenų seniūnijos seniūnas. Apgyvendinimo verslas kaimo vietovėje dažniausiai yra 
šeimos verslas, kuriame užimti bent du žmonės. Tad žinant, kad seniūnijoje inventorizuota 
30 kaimo turizmo ir apgyvendinimo sodybų, tikėtina, kad šis verslas seniūnijoje galėtų 
sukurti bent 60 darbo vietų, kas sudarytų apie 50 proc. seniūnijos teritorijoje esančių darbo 
vietų (turint omenyje, kad tai sezoninis verslas). Panaši padėtis sezono metu susidaro ir 
kitose rekreacinę paklausą turinčiose seniūnijose. 

Šiame straipsnyje analizuojamas stacionarių nakvynės vietų pasiskirstymas, tačiau 
Lietuvoje daugėja turistinių stovyklų ir poilsiaviečių, kuriose sezono metu taip pat 
įdarbinami vietos gyventojai. Tad realiai apgyvendinimo ir kitų rekreacinių paslaugų 
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verslo indėlis į darbo rinką kaimo vietovėje gali būti dar didesnis (tačiau tam patvirtinti 
būtų reikalingas atskiras mokslinis tyrimas). 

Taigi nors bendroje verslo ir gyventojų užimtumo struktūroje apgyvendinimo 
verslas kaimo vietovėje nesudaro ženklios dalies, išsiskiria teritorijos, kuriose šis verslas 
yra labai reikšmingas. Tradicinėse kaimiškoms teritorijoms veiklose – žemės ir miškų ūkyje 
– dirba vis mažiau žmonių ir veikla kaimo teritorijose vis labiau diversifikuojasi; šiame 
veiklos diversifikacijos procese apgyvendinimo ir kaimo turizmo verslas užima, nors 
palyginti nedidelę, bet reikšmingą vietą. Svarbu ir tai, kad kiekviena darbo vieta ar pajamų 
šaltinis kaimo teritorijoje yra reikšmingas. 

Išvados 

Lietuvoje 1990–2015 m. apgyvendinimo verslas plėtėsi: išaugo tiek bendras nakvynės 
vietų skaičius, tiek nakvynės paslaugų teikėjų įvairovė. Apgyvendinimo verslo raida ir 
teritoriniai pokyčiai Lietuvoje buvo nulemti apgyvendinimo paslaugos paklausos 
konkrečioje lokalioje teritorijoje. 

Dėl apgyvendinimo paslaugų teritorinio išsidėstymo geografinio sąlygotumo 
Lietuvoje šių paslaugų teritorinės koncentracijos židiniai, lyginant su sovietmečiu, išliko tie 
patys: didieji miestai, kurortai, priemiestinės teritorijos ir rekreacinių išteklių gausa 
pasižymintys atostogų poilsio rajonai.  

Dalis dabartiniu metu veikiančių apgyvendinimo įmonių naudojasi atnaujinta senąja 
materialine baze, o dalis verslo yra naujai sukurta. Miestuose buvę viešbučiai privatizuoti 
ir daugeliu atvejų tęsia savo veiklą, o dėl didėjančios paklausos vyko gana intensyvi naujų 
viešbučių plėtra. Priemiesčiuose dabartinis apgyvendinimo verslas iš esmės yra naujai 
susikūręs, nes dėl intensyvios miestų plėtros daugeliu atvejų buvusios vaikų poilsio ir kitos 
bazės buvo urbanizuotos. Kurortuose dalis buvusių poilsio bazių sunyko, tačiau dauguma 
buvusių apgyvendinimo įstaigų ir sanatorijų, pakeitusios savininkus ir atsinaujinusios, 
tęsia veiklą. Kaimiškuose rekreaciniuose regionuose buvusių poilsio bazių likimas įvairus: 
vienos sunyko, kitos tęsia veiklą. Šiuose regionuose labai intensyviai kūrėsi kaimo turizmo 
verslas. Dalis gyventojų, kurie sovietmečiu savo sodybose priimdavo poilsiautojus, jose 
įkūrė kaimo turizmo sodybas.   

Šalies teritorijoje išsiskiria didelės nakvynės vietų koncentracijos ir intensyvaus jų 
naudojimo regionai bei mažesnės koncentracijos ir ekstensyvesnio naudojimo regionai. 
Nustatyta, kad didžioji dalis visų Lietuvos stacionarių nakvynės vietų (daugiau kaip  
80 proc.) sukoncentruota vakarinėje, pietinėje, Vilniaus bei Kauno regionų ir šiaurės 
rytinėje Lietuvos dalyse (1 pav. schemoje – I–V regionai), kurios bendrai sudaro kiek 
mažiau nei pusę Lietuvos teritorijos. Likusiai Lietuvos teritorijos daliai – Suvalkijai, 
Vidurio ir Šiaurės Lietuvos regionams (1 pav. schemoje – VI–X regionai) – tenka mažiau nei 
20 proc. nakvynės vietų ir tik apie 11 proc. poilsiautojų.  

Nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje ypač išaugo nakvynės paslaugų kaimo 
vietovėje verslas: 2015 m. nakvynės paslaugų teikimo sodybose buvo apie 30 proc. visų 
Lietuvoje įrengtų nakvynės vietų; net 35 savivaldybėse nakvynės vietos, esančios kaimo 
vietovėje, sudarė daugiau kaip pusę visų savivaldybės teritorijoje esančių nakvynės vietų,  
o kai kuriose intensyviai rekreacijai naudojamose savivaldybėse (Lazdijų, Varėnos, Zarasų 
rajonų) kaimo turizmo verslas yra pagrindinis apgyvendinimo paslaugas teikiantis verslas, 
kuriame sukoncentruota per 70 proc. savivaldybės teritorijoje esančių nakvynės vietų. 
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Savivaldybėse, kuriose menkiausiai išvystytas apgyvendinimo verslas, kaimo turizmo 
verslas dažnai yra apgyvendinimo verslo savivaldybės teritorijoje „gelbėtojas“, ypač tai 
pasakytina apie mažesnes savivaldybes – Rietavo, Kazlų Rūdos, Šilalės r., Širvintų r., 
kuriose nakvynės vietų skaičius, atmetus kaimo teritorijose teikiamas sodybų nuomos ir 
nakvynės paslaugas, nesiekia 50. 

Bendroje verslo ir gyventojų užimtumo struktūroje apgyvendinimo verslas kaimo 
vietovėje nesudaro ženklios dalies, tačiau išsiskiria lokalios teritorijos, kuriose šis verslas 
yra labai reikšmingas. Kai kuriose seniūnijose – Linkmenų (Ignalinos r. sav.), Dusetų 
(Zarasų r. sav.), Mindūnų (Molėtų r.), Veisiejų, Seirijų (Lazdijų r.), Merkinės, Marcinkonių 
(Varėnos r. sav.) ir kitose – sezono metu apgyvendinimo versle gali būti sukoncentruota iki 
50% proc. seniūnijos teritorijoje esančių darbo vietų. 
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Summary 
This article presents the analysis of Lithuanian accommodation services’ enterprise territorial 

distribution and transformation since soviet times till 2015. The object of the article is to underline the 
general development tendencies of accommodation services’ during the period 1990-2015 and to 
analyse the current (2015) accommodation services’ distribution in Lithuania. The article emphasises 
on rural territories but it also involves in a general context accommodation services’ enterprise data of 
the cities and resorts. 

The analysis shows that during the period 1990-2015 the accommodation enterprise was 
growing: there increased both the general number of beds and the diversity of providers of 
accommodation services. The analysis revealed that geographical factor influenced that the 
flashpoints of territorial concentration of accommodation services’ compared with the soviet times 
remained the same: the major cities, resorts, suburban territories and the holiday regions that are well 
known for recreational resources. 

The part of currently working accommodation establishments is still using the old material 
basis and the other part is newly established. The older hotels that were privatised in the majority 
cases continue their activities, as well due to the high demand the number of newly built hotels was 
also increasing. The current accommodation enterprise that was developed on the suburbs is quite 
new. Due to the intensive sprawl of the cities the majority of previous children and other recreation 
campuses were urbanized. In the resorts part of recreation campuses disappeared but the majority 
part of previous accommodation establishments and sanatoriums after changing their owners still 
exists. The fate of recreation campuses that were built in rural recreational regions differs: some of 
them disappeared and some of them continue working. However, in these regions the rural tourism 
enterprise was developing very rapidly during independence period.   

The article presents the scheme of accommodation service territorial distribution. The scheme 

http://verslas.lrytas.lt/sekmes-istorijos/yra-toks-verslas-kaime-kuris-mielai-uzciauptu-meteorologus.htm
http://verslas.lrytas.lt/sekmes-istorijos/yra-toks-verslas-kaime-kuris-mielai-uzciauptu-meteorologus.htm
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presents that it might be defined the regions in Lithuania that distinguish by high concentration of 
logging places and intensive use of them and as well regions with lower concentration of logging 
places and extensive use of them. It was identified that the majority of all stationary logging places 
(>80%) in Lithuania are concentrated in Vilnius and Kaunas regions, also in Western, Southern and 
North-eastern parts of Lithuania (Fig. 1 in the scheme – I–IV regions). The rest territory of Lithuania 
(Suvalkija, Central and Northern) creates less than 20% of lodging places and accommodates only 
about 11% of tourists (Fig. 1 in the scheme – V-IX regions).  

The analysis also revealed that during independence period the accommodation services’ 
enterprise in rural territories in Lithuania has significantly increased: according to 2015 data 30% of 
all beds in Lithuania were in farmsteads in rural territories. Rural tourism enterprise is the main 
accommodation enterprise in some intensively used for recreation municipalities (Lazdijai, Varėna, 
Zarasai). In these municipalities rural tourism concentrates more than 70% of all lodging places that 
are counted in these municipalities. Meanwhile, rural tourism frequently appears “rescuer” in the 
municipalities where the accommodation service enterprise is less developed.    

The analysis revealed that in general population employment structure the accommodation 
service enterprise in the rural territory does not constitute the significant part; however, it might be 
distinguished local territories where this type of enterprise is very important. In some wards (LAU  
2 – seniūnija) such as Linkmenys (Ignalina dis.), Dusetos (Zarasai dis.), Veisiejai, Seirijai (Lazdijai dis.), 
Merkinė, Marcinkonys (Varėna dis.) and others during the season accommodation services’ 
enterprise might concentrate up to 50% of working places of the wards. 
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Kavoliutė F. PHENOMENALITY OF LANDSCAPE MEMORY: A CASE STUDY OF TVERAI. 
Geografijos metraštis, 49, 2016. 

Abstract. Deeper analysis of the environs of Tverai borough (Rietavas Municipality) revealed a 
number of features indicative of landscape memory power. The exceptional features of this locality 
such as, for example, a large-scale wave-shaped swell at the bottom of the hill ridge (the seat of the 
borough) indicate the correlation between the archaeological monuments and intensity of soil cover 
anthropogenization. The repetition of the name of the Pilsupis Stream in two places of this locality 
prompted to take a closer look at its landscape and to go deeper into the historical background. 
Tverai is one of the Lithuanian localities mentioned in the oldest historical sources: in 1251, it is 
mentioned as Tvirimet town of Samogitian Duke Vykintas and since 1289, it has been referred to as 
the Tverai Land. The article contains information about the specific features of the Tverai landscape, 
which coincidentally or as regularity is in close correlation with the historical events. A hypothesis is 
presented as to the possible location of the ancient Tverai town. The structure of the fields is 
discussed as one of the main evidences of landscape memory. 

References 69. Figs 10. In Lithuanian, summary in English. 

Keywords: landscape memory, Tverai, soil, hill-forts, place-names (toponyms). 
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Įvadas 

Kraštovaizdis, kaip ir žmonės, turi atmintį. Daugianaris gamtinių ir kultūrinių (arba 
tik gamtinių) elementų junginys, būdamas vienodas struktūra, yra be galo įvairus, tai lėmė 
individualūs vietovių vystymosi procesai, kuriuos įtakojo visuomenės veikla ir 
sugyvenimas su gamta. Apibūdinimas be galo labiau tinka kalbant apie jo globalinę 
įvairovę, nes pereinant prie regioninio, rajoninio lygmens, ta įvairovė sumažėja, tačiau net 
ir lokaliame lygmenyje kraštovaizdis nėra vienodas. Išlaikydamas prigimtinius bruožus ir 
raidą liudijančius požymius, kraštovaizdis įgyja atmintį. Natūrãlios ir pakitusios 
gamtovaizdžio komponentų savybės, dabartinės visuomenės ūkinės ir dvasinės veiklos 
ženklai, ar buvusios veiklos likučiai – visa tai yra kraštovaizdyje sukauptosios žinios, 
kurias galima „perskaityti“. 

Apie kultūrinio kraštovaizdžio lyg atverstos knygos skaitymą pirmasis prabilo J. B. 
Jacksonas (1951), o W. G. Hoskinsas (1955) pirmasis aprašė Anglijos kraštovaizdžio raidą 
(Meining, 1979). Trečiame šios knygos „The making of the English landscape“ leidime jis 
priminė: „kad viskas kraštovaizdyje yra labiau sena, nei mes manome“ (Hoskins, 1985). 
Prasidėję modernūs tyrimai daugelyje Vakarų šalių plėtojosi gilinantis į kraštovaizdžio, 
kaip kultūrinio ir istorinio darinio, atmintį (Robertson, Richards, 2003; Wallach, 2005;
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Taylor, 2008 ir kt.). Kitose šalyse tęsiami kraštovaizdžio, kaip sociogeninės ir gamtinės 
ekosistemos, tyrimai (Николаев, 2005; Харитонова, 2013 ir kt.). Lietuvos kraštovaizdžio 
aprašymas pasirodė XX a. 8 dešimtmetyje (Basalykas, 1977). Pristatyta gamtovaizdžio 
įvairovė ir kultūrinimo raidą atspindintys svarbiausi kultūriniai elementai – gyvenvietės ir 
keliai. Vėliau A. Basalykas įvardijo svarbiausius socialinius veiksnius, įtakojančius 
kraštovaizdžio raidą – formuojančius „kultūrinį krašto rūbą“ (Basalykas, 1986).  

Kraštovaizdžio įsimenamoji geba išplaukia iš jo struktūros daugianariškumo. 
Paviršinėse litogeninio pamato uolienose betarpiškai kaupiasi žinios apie žmonių veiklą.  
Tai visų pirma artefaktai – archeologinis paveldas, be kurių, ypač menančių seniausius laikus, 
neįmanoma nustatyti kraštovaizdžio kultūrinimo pradžios nei tolesnės jo raidos. Lietuvos 
archeologinis paveldas periodiškai skelbiamas archeologinių tyrinėjimų ataskaitose, 
aptariamas mokslinėse publikacijose (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, nuo 1948; Lietuvos 
archeologija, nuo 1979); apibendrintas Lietuvos archeologijos atlase (1974–1977), papildytame 
Lietuvos piliakalnių atlase (2005), Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-
search) bei kitose šios srities publikacijose. Tai būtinos ir neįkainojamos žinios kultūrinio 
kraštovaizdžio interpretacijoms (Kavoliutė, 2000; Tučas, 2012). 

Litogeninio pamato uolienos, reljefas teikia žinių apie jo formavimosi sąlygas, 
epigenetinį performavimą ir apie antropogeninę veiklą. Pelkių nuogulose, upių sąnašose, 
kitose uolienose, taip pat ir pačiose reljefo formose užrašyti kraštovaizdžio raidos 
liudijimai. Tai įvardijama kaip geologinė, klimatinė ir antropologinė kraštovaizdžio 
atmintis (Brierley, 2010). Geologiniais, paleobotaniniais, archeologiniais tyrimų metodais 
išaiškinama vis daugiau Lietuvos vietovių, regionų kraštovaizdžio ankstyvųjų raidos 
bruožų (Kabailienė, 2006; Kunskas, 2005; Ar tikrai, 2001; Stančikaitė ir kt., 2004; Akmens 
amžius Pietų Lietuvoje, 2001 ir kt.).  

Išskirtine įsimenamąja geba pasižymi dirvožemis. Jo atmintis taip pat keliabriaunė: 
litogeninė, evoliucinė, šiuolaikinė (Таргулян, 2008). Dirvožemis ,,įsimena“ tiek profilio 
(dirvožemio individualaus kūno – pedono) struktūra, savybėmis, tiek visos dirvožemio 
dangos struktūra. Gebėjimas fiksuoti ne tik gamtinių sąlygų, bet ir antropogeninės veiklos 
įtaką, tarnauja svarbiu liudijimu apie kraštovaizdžio raidos istoriją (Редкин и др., 1996; 
Гольева, Зазовская, 2008; Švarcaitė, 1974; Kavoliutė, 1997). 

Su kraštovaizdžiu susijusių prisiminimų, vaizdų, vardų ar aprašymų panaudojimas 
jo raidos tyrimams yra bene jauniausia kraštovaizdžio tyrimų kryptis – socioantropologinė 
(Fehér, Füleky, 1999; Stewart, Strathern, 2003; McLean, 2003, Machar, 2014, kt.), nes 
kraštovaizdis betarpiškai susijęs su visuomenės dvasine raiška, jos istorine raida, 
atsispindinčia ne tik materialiais objektais, bet ir jį papildančiu mentaliniu-dvasiniu lauku, 
sukurtu sėsliai iš kartos į kartą vietovėje gyvenančiųjų(-usiųjų). Pats kraštovaizdis didele 
dalimi prisideda prie dvasinio lauko formavimo, nes kiekvienas žmogus jį jaučia 
individualiai, todėl pasakojimai, prasmės, piešiami vaizdai būna skirtingi. Lietuvoje apie 
kraštovaizdžio informacinį lauką (intelektualinį-dvasinį klodą) užsiminta praėjusiame 
amžiuje (Gudelis, 1968; Kavaliauskas, 1991), dvasinė kultūra įvardyta kaip svarbus 
kraštovaizdžio formavimą įtakojantis faktorius (Basalykas, 1986), bet tyrimai šia kryptimi 
beveik nevykdomi (Kavoliutė, 2009; Kavoliutė, 2014). 

Kraštovaizdis pasižymi išskirtine geba „pasakyti“ gerokai daugiau, negu „pasako“ 
pavieniai jo komponentai kiekvienas atskirai arba yra išlikę visuomenės atmintyje.  
Tuo pasireiškia kraštovaizdžio fenomenalumas (Tilly, 1994). Kartais tas iškalbingumas 
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stulbina, kai sugretinus įvairius požymius paaiškėja, kiek daug informacijos apie 
paleogeografinę ir kultūrinę raidą slypi jame, tik dažnai į tai neatkreipiame dėmesio, 
nemokame to suprasti. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Tverų apylinkės kraštovaizdžio 
bruožus, saugančius informaciją apie jo paleogeografinę ir kultūrinę raidą. Tai viena 
įdomiausių vietovių geomorfologiniu, taip pat ir istoriniu požiūriu Lietuvoje. 

1. Darbo metodika 

Vietovės kraštovaizdžio kompleksinė analizė atlikta derinant kameralinių tyrimų 
metu gautus duomenis su natūriniais vietovės žvalgymais ekspedicijų metu 2014–2016 
metais. Naudoti topografiniai žemėlapiai: M 1:10 000 (1977 m.), M 1:25000 (1961 m.),  
M 1:100000 (1939 m., 1921 m.), M 1:126000 (Карта, 1865 m.); pirmo užskridimo 
aerofotovaizdai (M1:10000, Valstybės žemės fondo (VŽF) medžiaga, naujausių metų 
ortofotovaizdai (http://www.maps.lt). Reljefo analizė patikslinta pagal skirtingo mastelio 
rastrinį žemės paviršiaus vaizdą (LNŽT duomenys). Paviršiaus epigenezės procesų analizei 
panaudotas morfoizografinis paviršiaus vaizdavimo metodas. Reljefo profiliai sudaryti 
naudojantis elektroninio portalo http://www.maps.lt įrankiais. 

Paviršiaus nuogulų ir dirvožemio dangos analizė atlikta remiantis senosios 
klasifikacijos dirvožemių žemėlapiais M 1:10000 (VŽF duomenys). Pirmame paveiksle 
išryškinti normalaus drėgnumo arealai, kurių įsisavinimas (antropogenizacija) prasidėjo 
pirmiausiai, nurodant dirvodarinių uolienų tipą – smėliai (ir priesmėliai), lengvi priemoliai, 
vidutiniai priemoliai. Dirvožemio dangos antropogenizacijos laipsnis nustatytas 
atsižvelgiant į nuardymo intensyvumą dirvožemio atmainos areale (kontūre). 
Antropogeninės veiklos sukeltas dirvožemio erozijos intensyvumas priklauso ne tik nuo 
laukų paviršiaus nuolydžio (šlaito polinkio) – fizinės savybės, katalizuojančiai veikiančios 
erozijos procesą, bet ir nuo naudojimo žemdirbystei trukmės bei arimo intensyvumo 
(Kavoliutė, 1997). Išskirtos kategorijos: mažai pažeisti, vidutiniškai, stipriai, labai stipriai ir 
ypač stipriai pažeisti dirvožemiai (1 lentelė). Naudotasi ir pirmojo dirvožemių tyrimų etapo 
(1959 m.) lauko darbų žurnalais (VŽF duomenys). Analizuojant dirvožemio profilių 
aprašymus, dėmesys kreiptas į ariamojo horizonto spalvą, apibūdinančią jo humusingumą, 
kadangi humuso kiekis dominančios vietos dirvožemiams nebuvo nustatytas. 

1 lentelė. Dirvožemio nuardymo intensyvumo kategorijos 
Table 1. Degree of soil cover erosion 

Nr. 
No. 

Pažeistumo kategorija 
Degree of soil cover erosion 

Pažeistas plotas, % 
Erosion areal,  % 

Dirvožemio kompleksai  
Soil complexes 

1 Labai silpnai pažeisti /  
Very weakly 

10 - 20 J2v +N2 10%; J2v +N2 20%; J2v+JvN20%; 
J2v+JvN20%+N210%;  J2v+JvN 30%;  J2v+JvN 40% 

2 Silpnai /  
Weakly 

30 J2v +N2 30%;  J2v +N2 10%+JvN 30%;  J1v+JvN 50% 
J2v+JvN20%+N220%;  J2v+JvN30%+N210%;   

3 Vidutiniškai /  
On the average 

40-50 J2v +N230%+JvN20%;  J2v+Jv N230%+N220%;  
J2v+N2 40%;   J2v+N2 50%;    

4 Stipriai / Strongly 60 N2+J2v40%; N2+J1v40%; 
5 Labai stipriai / Very strongly 70-80 N2+J2v30%;  N2+J2v20%;   
6 Ypač stipriai pažeisti, karjerai / 

Especially strongly eroded, quarry 
area 

80 - 100 N2100% 
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Pažintis su kraštovaizdžio informaciniu (intelektualiniu-dvasiniu) lauku buvo 
realizuojama apklausiant Tverų apylinkių vyresniuosius gyventojus apie jų žinomus 
vietovardžius. Taip pat susipažinta su 1985 m. Valstybinio žemėtvarkos instituto 
suregistruotais vietovardžiais ir su 1935 m. sudarytomis Lietuvos žemės vardyno 
anketomis, saugomomis Lietuvių kalbos institute. Atlikta pirminė jų bendra apžvalga. 

2. Gamtinė-geografinė vietovės charakteristika 

Tverų kalvynas yra Žemaičių aukštumos Vidurio kalvynų vakarinėje grandinėje. 
Siauru (4–6 km) lanku jis driekiasi šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi apie 12 kilometrų. Dėl 
tokios konfigūracijos ilgą laiką buvo vadinamas kalvagūbriu (Galvydytė, 1958) ir tik vėliau 
masyvioji (6–7 km) šiaurinė dalis įvardyta kampiniu moreniniu masyvu – kalvynu 
(Kudaba, 1983, 172). Jo viršuje esančios Lopaičių kaimo kalvelės virš jūros lygio iškilusios 
206–208 m, o aukščiausias kalnas – Lopaičių viršūnė – siekia 210 metrų. Kampinis masyvas 
iš pietvakarių sustumtas stačiau nei iš vakarų, bet abiems šlaitams būdingas ryškus 
pakopiškumas. Vis žemesniame lygyje akumuliuotas paviršius suraižytas įrėžiais, 
išgraužtais ledyno tirpsmo vandenų sraujymių, vietomis siekiančiais iki 30 m gylio. Jie 
ypač išraiškingi (ilgi ir gilūs) masyvo pietinėje pusėje, o vakarinėje – trumpi ir aiškesnių 
ruožų nesudaro. Ten dažnesnės ir itin stambios paleosufozinės reljefo formos. 
Aukščiausioje pakopoje vyrauja 190–195 m absoliutiniai aukščiai. Pietiniame šlaite nuo 
masyvo ji „atriekta“ Ruškio ežero įrėžiu. Žemesnė pakopa plyti 175–180 m aukštyje, nuo 
masyvo stuomens atskirta Greižos pelkės–Patverio (Tverų) tvenkinio–Laukinio upelio 
įrėžių ruožu. Ketvirtoji pakopa yra 160–165 m aukštyje, trečioji – 150–155 m, antroji –  
140–145 m ir papėdėje žemiausioji – 130–134 m aukštyje virš jūros lygio. 

Kalvynas atskirose dalyse pasižymi itin aiškiu paviršinių nuogulų skirtumu, 
rodančiu skirtingas išledėjimo sąlygas. Rytinė masyvo pusė (sulig Ruškio ežeru) sudaryta 
iš lengvų priemolių pakaitomis su smėliais, kurie vietomis užima nemažus plotus (1 pav.). 
Tai distalinė pusė, užklostyta į išorę (Biržulio dubumą) nutekėjusių tirpsmo vandenų 
neštais smėliais. Kalvyno vakarinė (proksimalinė) pusė, išledėjusi laikinos patvankos 
sąlygomis, suklota iš vidutinio sunkumo priemolių, o lengvesnių yra mažiau. Didžiausi jų 
plotai yra aukščiausiame hipsometriniame lygyje (206–208 m NN) ir žemutinėje (antroje) 
terasinėje pakopoje. Šiaurinė kalvyno pusė išsiskiria vis dar dideliu riedulingumu. 

Į pietus–pietvakarius nuo kalvyno plyti Aitros dubuma, todėl paviršiaus 
peraukštėjimas per tris kilometrus siekia 90 metrų. Vyraujantis dubumos aukštis – 116–117 
m, žemiausia vietovės įlomė – Žilaičių kaimo pašlaitėje esančios Surge(ė)dos / Surge(ė)dai 
(115,2–115,8 m NN) (Топографическая, 1976; Topografinis, 1939). Dubuma nuklota sunkiais 
priemoliais ir moliais, žemiausiose vietose – seklia ir gilia durpe. Labai didelis paviršiaus 
peraukštėjimas (90 m per 3 km) Lietuvoje gana retas, todėl neatsitiktinai per dubumą į 
Aitrą tekančio upelio atkarpa XIX a. vadinta Dugna (Карта, 1865).  

Kalvyno pietinėje papėdėje vos už 400 m yra stambi gūbriška banga, ant kurios 
įsikūręs Tverų miestelio senamiestis. Ji 250 m pločio, iš šiaurės į pietus ištįsusi 550 m, 
santykinis aukštis šiauriniame gale 5–6 m, pietiniame – 3–4 metrai, aukštis virš jūros lygio 
124–131 metras – tai sutampa su žemiausiu kalvyno terasiniu lygiu. Šios bangos kilmė nėra 
aiški, bet neatsiejama nuo kalvyno paviršiaus raidos. Ji galėjo susidaryti iš dubumos 
ledyniniame baseine plūduriavusio atsitiktinio ledinio luisto uolienų arba atsirado kalvyno 
paviršiuje  vykstant  epigenetiniams  procesams.  Pirmoji  versija  nepaaiškina  pralaužtinio  
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1 pav. Tverų apylinkių litologinė sąranga ir drėgnumo pobūdis (panaudota VŽF dirvožemio duomenų 
bazė M 1:10000). Skaičiais žemėlapyje pažymėta: 1 – Lopaičių k., 2 – Pribitkos k., 3 – Kaupų k., 4 – 
Patverio k., 5 – spėjamoji senovinio miesto vieta. (Spaudai parengė L. Jukna.) 
Fig. 1. Lithological composition and character of soil moisture (source: database of the State Land Fund; 1:10000). 
Prepared for print by L. Jukna. The numbers marked on the map: 1 – Lopaičiai village, 2 – Pribitka v., 3 – Kaupai 
v., 4 – Patverys village, 5 – supposedly location the ancient city 

 
2 pav. a). Tverų kalvyno paviršiaus vaizdas (rastrinis vaizdas, NŽT duomenys); b) Tverai nuo 
Šlapeikikės kapinyno pusės 
Fig. 2. a) The surface view of the Tverai hill terrain (Raster image, SLF data); b) Tverai on the side of Šlapeikikė 
burial ground 
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slėnio įrėžių atsiradimo, todėl greičiausiai tai susiję su vykusiais epigenetiniais procesais. 
Formavimasis vyko keliais etapais. Pirmiausia buvo suklotas išnašų kūgis, akumuliuotas iš 
kalvyne (vadinamojo Tverų tvenkinio duburyje) tyvuliavusio ežero vandens prasiveržusio 
srauto nešmenų. Srautas išgraužė gilius stačiašlaičius Pilsupio (Sartalės) slėnio ir jo atšakos 
įrėžius (≈15 m gylio, dugnai įsirėžę iki ≈136–130 m absoliutinio aukščio). Pralaužtinio įrėžio 
dvišakumas liudija iki proveržio jų vietoje buvus negilaus slėnio (terasos rudimentas 
matomas Pilsupio dešiniajame krante 146 m absoliutiniame aukštyje) ir galimai buvusio 
tarpukalvės pažemėjimo. Išplauti (pagilinti ir praplatinti) įrėžiai kalvyno šlaite „atpjovė“ 
stambų stačiašlaitį erozinį liekaninį kalną – kalvą. Vis dėlto tokio dvišakio įrėžio 
susidarymas nėra iki galo aiškus, kaip ir tai, kodėl išnašų kūgis buvo akumuliuotas ne 
tiesiajame įrėžio gale, bet atsišakojančios šakos gale. Išnašų kūgio viršūnės – Tverų 
miestelio bangos – nutolimas nuo įrėžio galo, manytina, rodo prasiveržusio srauto jėgą 
(kaip veržliai ir toli jis įsiliejo į baseiną). Erozijos bazė tuo metu (Aitros dubumoje buvusio 
ledyninio baseino lygis) galėjo būti ≈130 m aukštyje. Aukštoji viršūnės dalis liko 
nenuskalauta, matyt, dėl santykinai greito baseino slūgimo. 

Antrasis bangos formavimosi etapas prasidėjo nuslūgus Aitros baseinui ir prasidėjus 
periglacialinės, fliuvialinės erozijos procesams, kuriuos intensyvino požeminių vandenų 
išeigos kalvyno šlaituose ir papėdėje. Nuotėkio srautams išplovus išnašų kūgio nuogulas, 
papėdėje liko įlomėmis aprėminta erozinė liekaninė banga.  

 
3 pav. Paviršiaus profilis Š-P kryptimi nuo kalvyno (Šlapeikės kalno) pusės per Tverus 

Fig. 3. Surface profile N-S from the hill terrain (Šlapeikė Mount) across Tverai 

Miestelio „sala“ iš vakarinės ir rytinės pusės aprėminta negilių lobų su dabar 
nusausintais stipriai įmirkstančiais velėniniais jauriniais glėjiniais, vietomis – puveningais, 
netgi seklių durpių dirvožemiais (JP2v, JP2p, P1ž). Abipusiai susikloję nedideli aliuvinės-
deliuvinės (Ad) nuoplovos šleifai rodo pakalnės drėgmę pildantį paviršinį kalvyno nuotėkį 
(Plungės, 1988). XIX a. pabaigoje minimas miestelio viduriu sruvenantis Kroklis(a) (Juzumas, 
2013). Šis vardas greičiausiai priklausė upeliūkščiui, anuomet sruvusiam įlome pro vakarinę 
kapinių pusę, o dabar nudrenuotam. Po melioracijos čia sausa, bet susidarę pastovaus 
drėgnumo dirvožemiai rodo, kokios čia būta šlapumos. „Amžins šaltenis...“ –Tveram 
kaimyninio Žilaičių kaimo nuokalnes (iki melioracijos) apibūdina vietos gyventoja  
E. Tamušauskienė. Tokios pašlaitės buvo ir ties miesteliu, o dabar natūraliai intensyvios 
vandeningojo klodo išeigos išliko Pilsupio (Sartalės) šlaituose maždaug 126–130 m aukštyje, 
paversdamos džiūstančią jo vagą almančiu (!) upeliu; (miestelio naujoje – kolūkinėje – dalyje 
jis pravestas požemiu). Natūralūs gruntinių vandenų išeigų srautai matomi ir Patverio 
nemelioruotuose šlaituose (žemiau buvusio technikos kiemo). Senajame (ikimelioraciniame) 
apylinkių kraštovaizdyje tokių versmėtų vietų būta nemažai, tik dabar jos yra suvaldytos 
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(nudrenuotos): Šalteniai – ganykla Kermušėje ir pieva Taurave, Paversmalis – pieva 
Kaupuose, Verks̀mini – pieva Taukolydžiuose ir šaltinis Skaboruose, Verdančioji – šaltinis 
Dalguose ir kiti (Telšių, 1935). Iš pietinės pusės Tverų miestelio banga remiasi į Liūgnus – 
sekliai ir giliai durpingą pelkę (P1ž, P2ž), kurioje „klajojančias žiburines“ žmonės matydavo 
iki pat praėjusio šimtmečio vidurio melioracijos. Visoje Aitros dubumoje vyrauja įvairiai 
įmirkę dirvožemiai, o normaliai drėkinami susiformavę tiktai iškilesniuose paviršiuose. 

Panašioje gamtinėje aplinkoje įsikūrę Kaltinėnai bei Užventis, tik jie prisispaudę prie 
kalvyno šlaitų, o Tverai išsidėstę ant atitolusios bangos (sausos salos), tarsi kitur įsikurti 
nebūtų buvę galima. Pastarasis faktas ir tapo paskata atidžiau pasidomėti Tverų apylinkių 
kraštovaizdžiu ir jo raida. 

3. Teritorijos apgyvenimo raida 

Žmonių veiklą liudijantys seniausi artefaktai, iki šiol rasti Tverų apylinkėse, siejami 
su žalvario amžiumi. I tūkstantmetyje pr. Kr. ir pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais naudoti 
akmeniniai kirvukai rodo, jog tuo laikotarpiu Aitros dubuma (Tverų apylinkių pietrytinė 
pusė) buvo lankoma: Tauravas (rastas 1 vnt.), Pleinės (2 vnt.), Tverai (2 vnt.), Eidininkai  
(1 vnt.) (Lietuvos, 1974; Iršėnas, Ostrauskienė, 2004). Toliau šis pavienių radinių ruožas 
„veda“ link Juodainių (1 vnt.), Selvestų (3 vnt.), Laukuvos (1 vnt.) iki prie Jūros esančių 
Bokštų (1 vnt.), Drobūkščių (1 vnt.), Kvėdarnos (2 vnt.), Lembo (1 vnt.). Nuo artimiausio 
senojo ir tankiau apgyvento kultūrinio kraštovaizdžio židinio, buvusio Biržulio duburyje, 
kur gyventa nuo paleolito laikotarpio ir kuriame rasta žymiai daugiau tokių radinių 
(daugiau kaip 10 vnt.) (Stančikaitė ir kt., 2004; Iršėnas, Ostrauskienė, 2004), Tverų apylinkės 
nutolusios per 13 km, todėl šiose vietose jau seniai galėjo būti apsistojama ar net gyvenama. 
Tą patvirtina Pribitkos kaime (4 km nuo Tverų) datuoti senojo geležies amžiaus (II–III a. po 
Kr.) pilkapiai (Lietuvos, 1977). Kitas artimiausias to laikotarpio datuotas kapinynas yra 
Vienragiuose (≈10 km nuo Pribitkos ir ≈7 km į vakarus nuo Tverų). Kapinės yra daugelio 
šiose vietose gyvenusių kartų tikrosios liudininkės, ir čia jų yra nemažai: Mininkes kapukai 
Eidininkuose (Plungės, 1988b); Aušeliškės kapiukai; Liepkalne kapiukai Pašeikėj; Šimšelių 
kapiokai; Dalgų Tilainiai; Skaborų kapa; Kaupų senkapiai (Telšių, 1935) ir Kaupų pilkapiai 
(Kaupų, 1938) ir kitos, bet apylinkėse jos paplitusios netolygiai ir archeologiniu požiūriu 
nėra datuotos.  

Pribitkos kaimas su Avelės kalno kapeliais ir Akmenynės kalno pilkapiais įsikūręs Tverų 
kalvyno pietrytiniame sparne, aukščiausiame hipsometriniame lygyje (190–195 m virš jūros 
lygio). Greta į vakarus yra Kermušės kaimas, tolėliau – Lopaičių. Nuo Pribitkos į pietų pusę 
paviršius staigiai žemėja, kaimyninio Tauravo teritorijoje nusileisdamas iki 150 m ir 
suformuodamas ryškų šlaitą į plačiai atsiveriančią Aitros dubumą. Kaimo paviršius 
užklostytas smėliais ir žvyrais, tuo tarpu pietinis šlaitas sudėtas iš vidutinio sunkumo 
moreninių priemolių. Lengvi gruntai sudarė palankias sąlygas ankstyvajai žemdirbystei 
vystyti, o dubumos sunkesni priemoliai sąlygojo vešlias ganyklas galvijams. Beje, už 
Pribitkos iškart į vakarus smėlinius gruntus keičia lengvi priemoliai. Vietovės tinkamumą 
gyventi ypač didina įrėžyje telkšantis Natalkos ežeras (gylis 7 m), kuris praeityje buvęs 
gerokai didesnis, nes didžioji dalis dabar užtraukta pelke su akivarais. Žinomi trys jo 
vardai, bet galėjo būti ir vienas vardas – Bedugnio Dumburio Natalka (CVA, f. 1250, ap. 4). 

Iškili (dominuojanti) padėtis vietovės reljefe turėjo būti reikšminga, geru 
apžvelgiamumu prisidedanti prie gyvenimo saugumo užtikrinimo. Nuo čia atsiverianti 
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apylinkės erdvė ir dabar šią vietą daro išskirtinai patrauklią. Kapinynas ir puikios gamtinės 
sąlygos leidžia manyti, kad ties Pribitka ilgą laiką galėjus būti tankiau apgyvento centro, nes 
laidojama buvo ir VIII–XII a. bei XIV–XVI a. (Dakanis, 2004), todėl ir kituose rytinės pusės 
kaimuose – Kermušės, Vėlaičių, Kyvaičių, Kaupų – galima ieškoti seniausių apylinkėje laukų. 
Pastarajame yra Kaupų piliakalnis – piliakalniu vadinama kalva (Lietuvos, 1975). 

Kalvyno aukšta hipsometrinė padėtis ir itin gili paviršiaus sąskaida lėmė šių vietų 
tinkamumą gynybiniams įtvirtinimams įrengti. Vos už 1,5 km į vakarus nuo Pribitkos 
(Kermušės ir Lopaičių kaimų sandūroje) įrengtas Lopaičių piliakalnis (I tūkst. antra pusė) 
(Dakanis, 2004). Iš pietryčių pusės jį juosia gilus Pilių upalio / Pilsupio (dabar vadinamo 
Aitrale) slėnis, o iš šiaurinės aprėmintas panašaus gylio griova. Rytinė piliakalnio dalis 
nuardyta besiveržiančių šaltinių, todėl aikštelės plotas likęs nedidelis. Jis įrengtas 
aukštajame kalvyno terasiniame lygyje, kaip ir Pribitkos kaimas (190–195 m NN). Pietinė 
šlaitinė (į dubumos pusę orientuota) padėtis užtikrina tokį pat gerą apylinkių 
apžvelgiamumą. Horizonte matomos šiuolaikinės vėjo jėgainės Kutaliuose (netoli XII–XIV 
a. Treigių piliakalnio) leidžia įvertinti matomą tolį – apie 18 kilometrų.  

Kitas senovinę apgyventą vietovę patvirtinantis kapinynas iš vėlyvojo geležies 
amžiaus (IX–XII a.) yra šalia Tverų miestelio (Lietuvos, 1975; Iršėnas, Ostrauskienė, 2004, 
Dakanis, 2002). Kapinyno atsiradimas vakarinėje kalvyno pusėje, kur paplitę sunkiau 
įdirbami, bet žymiai didesnį derlių (nei smėliai) išauginantys lengvi ir vidutinio sunkumo 
priemoliai, rodo aukštesnį to meto žemdirbystės išsivystymo lygį. Tai gerokai žemesnė 
terasinė pakopa (150–155 m NN aukščio), plačiausia ir žemdirbystei tinkamiausia, nes 
vyraujantis stambus kalvotumas leido įrengti didelius dirbamos žemės plotus. Kaip ir 
Pribitkos atveju, palaidojimai Šlapeikės (Šlapeikikės, Mažosios Šlapeikės) kalvoje įrengti 
terasinio lygio pakraštyje netoli šlaito briaunos. Abu kapinynus skiria vos 4 km, todėl 
neatmestina tikimybė, kad į šitą kalvyno pusę gyventi ir ūkininkauti buvo pereita anksčiau, 
nei rodo iki šiol datuoti palaidojimai, nes pavieniai Tveruose rasti radiniai datuojami 
viduriniuoju geležies amžiumi (VI–VIII a.) (Iršėnas, Ostrauskienė, 2004). Jie gali būti susiję 
su šiuo kapinynu. 

Vėlyvasis geležies amžius gretimas laikotarpiui, kada atsiranda pirmosios rašytinės 
žinios. Tverai paminėti 1251 m. Hipatijaus metraštyje, kai nepaklūstantį įtakingiausią 
Žemaitijos kunigaikštį Vykintą svarbiausioje jo pilyje Tveruose apgulė tik ką karūnuotasis 
Lietuvos karalius Mindaugas: „город Выкинтов именем Твиреметь“ („miestą Vykinto 
vardu Tviremetj“) (Gudavičius, 1998). Kunigaikštis Vykintas kronikose minimas nuo  
1219 m., sutarčių tarp Lietuvos, Žemaitijos ir Haličo pasirašymo, paskui, manoma, kovėsi ir 
nugalėjo Saulės mūšyje 1236 metais. Šį vietovardį Твиреметь istorikai tapatina su Tverais 
(Salys, 1930; Ivinskis, 1991; Gudavičius, 1998; Bumblauskas, 2005). Nuo 1289 m. vokiškose 
kronikose minima Tverų žemė rašoma prūsiška forma – Tvertekaymen, Qvertekaymen (Salys, 
1930; Gudavičius, 1998).  

Daugeliui kyla klausimas, o kur stovėjo tas įtakingojo žemaičių didiko miestas /pilis / 
dvaras, kurio nepajėgė užimti sutelktinė karaliaus kariuomenė, nes ir jame buvo „nemažos 
pajėgos“ (Gudavičius, 1998)? Ar galėjo kunigaikščio Vykinto miestas stovėti kalvyno 
papėdės paraistyje ant smėlingos šiandieninio miestelio bangos? Aplinkumoje nematant 
gerai įtvirtinto piliakalnio ir visuotinai pripažįstant, kad Lopaičių piliakalnis gynybai 
nepatogus (Batūra, 1964; Kasperavičius, 2000; Dakanis, 2002), Vykinto pilies Твиреметь 
ieškoma prie Kražių (Batūra, 1964), prie Vembūtų (Kasperavičius, 2000), o T. Baranauskas 
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apskritai šios pilies vardo tapatinimą su Tverais laiko dirbtiniu pritempimu „iš bėdos“ ir 
mano ją galėjus būti netoli Tytuvėnų prie Dubysos–Grįžuvos santakos (Baranauskas, 2003: 
64). Pilis turėjo būti gerai įtvirtinta, bendruomenė – stipri, nes ir po šimtmečio kryžiuočių 
kariaunos dar eidavo plėšti, matyt, turtingus ir nesunaikinamus Tverus (Kraštas, 1988).  

 
4 pav. Tverų banga (kalvelė) stambesniu masteliu. (Sudaryta pagal: http://www.maps.lt) 

Fig. 4. Tverai wave-shaped elevation (swell) at a larger scale. (Source: http://www.maps.lt) 

4. Senovinio Tverų miesto / kaimo vietos paieškos 

Tverų miestelio bangos profilis (Š–P per senąsias kapines ir pro bažnyčią) išryškina 
jos šiaurinės dalies viršūnę esant panašią į piliakalnį (4 pav.). Iš to kyla klausimai: Ar šioje 
vietoje yra stovėjusi pilis? O gal ji galėjo būti tas neįveikiamas „vieno stipriausių XIII a. 
visos Lietuvos politinių vienetų“ (Gudavičius, 1998) centras? Kas leido Tverams išlikti 
gyvybingiems per visą karų šimtmetį? Archeologiniai žvalgymai neatmeta galimybės, jog 
miestelio bangos viršūnėje, apimančioje bažnyčios šventorių ir kapines, egzistavo senovės 
gyvenvietė (Dakanis, Strazdas, 2004). Vis dėlto matant vietovę sunku patikėti, kad kalvyne 
dirbamus laukus plačiai turėjusios, kalvyne (Šlapeikikėje) savo mirusiuosius laidojusios 
bendruomenės valdovas, įtakingiausias Žemaitijos kunigaikštis gyveno / rezidavo 
dubumos pabaliuose. Sunku patikėti, kad ši žema drėgna vietovė galėjo būti patrauklesnė 
ar strategiškai saugesnė už plačią erdvę atveriančią kalvyno terasą, iš kurios matosi toliau, 
geriau, galima anksčiau pastebėti artėjantį priešą. Zenono Ivinskio manymu,  
XIII šimtmetyje ir Žemaitijoje būta turtingų ir stiprių pilių, nes metraščiai minį, jog ir 
kunigaikštis Vykintas „sidabru ir gausiomis dovanomis“ ieškojęs jotvingių ir žemaičių 
pagalbos prieš Mindaugą (Ivinskis, 1991). Taigi žvilgsnis krypsta Lopaičių piliakalnio 
pusėn, juolab kad Vincentas Juzumas rašo, jog „labiausiai tikėtina, kad pirmoji bažnytėlė 
stovėjo dabartinių parapijinių kapinių vietoje, nes būtent čia buvo stipriu, nors ir mediniu 
pylimu apjuosta pagonių šventykla“ (Juzumas, 2013: 407). Gal tikrai čia, šalia šaltinių, yra 
buvusi sakrali aukojimų vieta, nors kalvelės reljefas leidžia manyti galėjus būti įrengtos ir 
gynybos vietos (kaip artimiausia priebėga nespėjusiems pasitraukti, buvusiems dubumos 
dugne), nes anot istorikų, po Vykinto mirties jo valdas užgriuvusios didelės permainos dėl 
bandžiusių čia įsikurti tiek Livonijos ordino, tiek Mindaugo (Gudavičius, 1998).  

Tačiau įdomiausias ir labiausiai dėmesį Tverų apylinkėje patraukiantis faktas yra tai, 
kad ne tik pro Lopaičių piliakalnį tekantis upelis buvo vadinamas Pilsupiu, Pilių upaliu, bet 
ir pro miestelio vakarinę pusę nuo kalvyno nusileidžiantis upelis vyriausių tveriškių 
vaikystėje vadintas Pilsupiu (senojo A. Maslausko iš Lopaičių kaimo, tveriškio K. Prajero 
liudijimai – Aut.). Ties Tverais nuo kalvyno nusileidžiantį upelį vadinusis Pilsupiu 
patvirtina 1919 m., 1934 m. topografiniai žemėlapiai (M 1:100 000), 1939 m. Patverio dvaro, 
1935 m. Lopaičių kaimo planai (CVA), 1945 m. Tverų miestelio planas (Miškinis, 2007). 
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Pastarajame užfiksuotas vienas paskesnių jo paminėjimų, nes vėlesniuose sovietmečio 
kolūkiniuose planuose šis Pilsupio upelis žymimas tai Greižos, tai Sartalės vardu 
(Kavoliutė, 2015). Sartale jis užrašomas ir dabartiniuose naujausiuose planuose bei 
žemėlapiuose, o Pilsupio vardas dabar rašomas prie naujai iškasto kanalo, dubumos dugne 
per Liūgnų pelkę ir kertančio Jūros (Aitros) – Minijos (Pelos) baseinų vandenskyrą 
(http://www.maps.lt; http://www.geoportal.lt). Tuo tarpu pro Lopaičių piliakalnį tekantysis 
Pilsupis XX a. pirmos pusės topografiniuose žemėlapiuose, Lopaičių kaimo plane jau 
užrašomas Aitra, bet vyriausiųjų autochtonų, kaip minėta, iki šiol tebevadinamas Pilsupiu. 
Aitros vardas jam buvo duotas, matyt, ėmus ieškoti hidrografinių Aitros versmių, kai po 
reguliavimo jos (Senosios Aitros) aukštupys pramintas Navada (Kavoliutė, 2015). Jaunesni 
šakniniai gyventojai šį upelį dabar vadina ir Pilsupiu, ir Aitrale (tarsi patikslindami naują 
vardą dėl jos mažumo), kiti – tik Aitrale. Papilalio pelke tebevadinama ir viena pelkių, esanti 
šalia Lopaičių piliakalnio (pateikėjas J. Metrikis iš Lopaičių k.). Taigi, jei du skirtingi upeliai 
vadinami Pilsupiais, ar tai reiškia, kad prie jų abiejų – Lopaičiuose ir Tveruose – yra 
stovėjusios pilys? 

Pilsupio vardas sugrąžina žvilgsnį nuo Lopaičių piliakalnio atgal į vakarinę kalvyno 
pusę, bet į aukštesnįjį terasinį lygį, t. y. į panašią geomorfologinę aplinką kaip ir Lopaičių 
piliakalnio. Dėmesys čia užkliūva už jau minėtos stačiašlaitės stambios sudėtinės kalvos 
(kalno), atpjauto kalvyno šlaite Pilsupio slėnio ir atsišakojančio įrėžio. Kalno aukštis nuo 
upelio pusės – apie 15 m, šlaito polinkis – >15 laipsnių. Tarpukalvės įrėžio gylis dabar – 10–
12 m, šlaito polinkis – >15 laipsnių (Топографическая, M 1:10 0000). Be detalesnių tyrimų 
sunku pasakyti, kaip daug pastarasis galėjo būti antropogeniškai pagilintas ar praplatintas, 
nes dabar juo nutiestas kelias į karjerą. Kalva yra apie 190 m ilgio ir apie 120 m pločio. 
Viršūnės neryškiai išgaubtos ir nevienodo aukščio. Šiaurės vakarinė yra aukštesnė (156–158 
m NN) ir nuo žemesnės pietrytinės (154 m NN) atskirta negilaus 4–5 m pažemėjimo. Šiaurės 
vakarinėje kalvos dalyje šiuo metu veikia labai gilus karjeras (kasamas jos branduolyje 
esantis smėlis ir žvyras), antrasis karjeras (centrinėje dalyje) kol kas yra seklus. Kalvos 
pietinė–pietrytinė pusė, kaip ir visas kalvyno šlaitas, pakopomis leidžiasi į Aitros dubumą.  

Kitapus įrėžio į šiaurę esantis stambus kalvaragis yra šiek tiek aukštesnis (161,3 m 
NN). Jo pietrytinis šlaitas labai status, nes kolūkių laikais nukastas platinant (tiesiant) kelią, 
o šiaurinis leidžiasi lėkštai. Rytuose kalvaragis pereina į aplygintų kalvų masyvą, kur 
šalimais (Šlapeikikėje) išlikęs XII–XIV a. kapinynas. Šios vietos vadinimas Švedkapiais 
rodo, kad žmonės nuo seno žinojo čia esant kapus.  

 
5 pav. Paviršiaus profilis per erozinę liekaninę kalvą ir Tverų miestelį. (Sudaryta pagal: http://www.maps.lt) 

Fig. 5. Surface profile across the erosional relict hill and Tverai borough. (Source: http://www.maps.lt) 

http://www.maps.lt/
http://www.geoportal.lt/
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6 pav. Skersiniai profiliai per erozinę liekaninę kalvą: a) ŠV - PR kryptimi; b) PV - ŠR kryptimi 
http://www.maps.lt) 

Fig. 6. Cross profiles across the erosional relict hill: a) in NW–SE direction; b) in SW–NE direction 
http://www.maps.lt) 

Šių kalvų geomorfologinė situacija labai primena Kernavės erozinius atragius, iš kurių 
ten suformuotas piliakalnių kompleksas, taip pat Vilniaus Kreivosios Pilies, Stalo kalnų 
atragius. Archeologinius tyrimus čia atlikęs B. Dakanis taip pat yra pabrėžęs panašumą su 
Vilniaus apylinkėmis (Dakanis, 2002). Ten yra stovėjusios įtakingų kunigaikščių pilys, 
buvusios įtvirtintos gyvenvietės. Geomorfologinė situacija ir morfometriniai parametrai 
leidžia manyti, jog ir ši pralaužų – natūralios kilmės gynybinių griovių – atrėžta sudėtinė 
kalva galėjo būti tikusi stiprios pilies statybai. Tam labiausiai būtų tikusi šiaurės vakarinė 
(aukštoji, dabar karjeru nukasamoji) kalvos viršūnė, o šalia galėjo būti priešpilis. Jei ne 
įtvirtintam, tai bent saugiam (aptvertam) kaimui įrengti galėjo tikti ir antroji, kitapus įrėžio 
esanti, kalvaragio kalva. O gal tikrai čia galėjo stovėti aptvertasis kaimas – senoviniai Tverai? 
Vietos čia pakaktų saugiai sutalpinti saviems ir į talką atėjusiems gynėjams. 

 

7 pav. Hipotetiniai senoviniai Tverai kalvyno terasoje prie Pilsupio (į šiaurę nuo dabartinio 
miestelio). Sukurta pagal hipsometrinį žemėlapį M 1:10000. Dailininkė N. Kalinauskaitė 

Fig. 7. Hypothetical ancient Tverai in the terrace of the hill terrain at the Pilsupis Stream (north of the present 
borough). Compiled using hypsometric map at a scale 1:10000. Artist N. Kalinauskaitė 
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Suprantama, tai tik labai drąsus spėjimas, hipotezė, kurią diktuoja vietovės reljefas, 
nes jokių konkrečiai su tais kalnais siejamų radinių neužfiksuota. Tą faktą galima patikrinti 
tiktai archeologiniais vietos tyrimais. Vienintelis patikimas liudijimas – čia pat už kelių 
šimtų metrų į rytus esantis IX–XII a. Šlapeikikės kapinynas, kuriame palaidoti turbūt 
neeiliniai kariai. Gal tą buvimo faktą liudytų ir gyventojų per melioraciją čia rasti 
„akmeniniai sviediniai“ (Dakanis, 2004).  

5. Apylinkės dirvožemio „žinios“  

Tverų kalvyno pietinės dalies dirvožemio dangos pažeistumo laipsnis labai 
nevienodas (Plungės rajono, 1988). Nors sovietmečiu kartografuojant dirvožemius būdavo 
stengiamasi parodyti mažesnį jų nuardymą, negu erozijos jie paveikti iš tikrųjų, labai didelio 
pažeistumo nuslėpti neįmanoma. Žemę ėmus arti traktoriais, labai greitai padaugėjo 
nuardytų dirvožemių, nes pasimatė jų istorinis pažeistumas. Tverų apylinkėje vyrauja 
laukai, kur nuardyti dirvožemiai sudaro apie 30 proc. kontūrų (atmainos arealų) ploto ir 
išryškėja trys arealai su dideliais pažeistų dirvožemių plotais (8 pav.). Du iš jų yra rytinėje 
nagrinėjamos teritorijos dalyje. Pirmasis – Pribitkoje prie Natalkos ežero, kur vidutiniškai 
nuardyti dirvožemiai sudaro iki 60 proc. ploto. Didelis pažeistumas čia nestebina, kadangi 
šioje vietovėje yra II–IV a. datuojami pilkapynai, rodantys, jog čia gyvenama ir 
ūkininkaujama jau beveik du tūkstančius metų. Abu šie požymiai duoda pagrindą Pribitkos 
vietovę laikyti seniausiu kultūrinio kraštovaizdžio židiniu Tverų apylinkėse.  

Antrasis stipriau pažeistų dirvožemių arealas (40–50 proc. kontūrų ploto) yra 
gretimame Kaupų kaime, už poros kilometrų į pietryčius. Šioje vietovėje yra spėjamasis 
Kaupų piliakalnis / piliakalniu vadinama archeologiškai netyrinėta kalva (Lietuvos, 1975; 
Iršėnas, Ostrauskienė, 2004) ir gal būt yra buvę (esantys?) pilkapiai. 1938 m. kaimo plano 
eksplikacijoje (pats planas nėra išlikęs) nurodoma, jog pilkapiai (42 a ploto) yra bendra 
kaimo nuosavybė (Kaupų, 1938). Sovietinio laikotarpio planuose šios (?) kapinės, atrodo, 
nebuvo ir dabar nėra žinomos, nes mažai tikėtina, kad spėjamasis piliakalnis, ant kurio yra 
dvarininkų palaidojimai (Lietuvos, 1975) matininko galėjo būti įvardytas „pilkapiais, 
bendra kaimo nuosavybe“. Šiuo metu jos vadinamos Kaupų kaimo II kapinėmis. Kaupų 
kaimo I kapinėmis dabar vadinamos Rokundiškių–Kaupų palivarko kapinės (Plungės, 
1985, Rokundiškių, 1938). Prielaidą, kad Kaupų kaime galėjo būti pilkapių, leidžia daryti ir 
kaimo vardas – Kaupai, XIX a. žemėlapyje vadinti Kalnais (Карта, 1865). Taigi yra pagrindo 
manyti, jog tie keli sutapimai vis dėlto gali būti neatsitiktiniai.  

Trečias panašus, tik dar intensyvesnį nuardymą patyręs arealas yra prie Tverų 
Pilsupio. Net iki 80 proc. atmainų kontūrų ploto sudarantys pažeisti dirvožemiai randami 
Pilsupio rytinėje pusėje esančiose kalvose (N2+J2v30%, N2+J2v20%). Tai spėjamosios, į 
aptvertojo kaimo – senovinių Tverų – vietą pretenduojančios kalvos. Prie šio stipriai pažeistų 
dirvožemių arealo yra IX–XII a. datuojamas Šlapeikikės kapinynas. Didelis nuardymas – 
40–50 proc. kontūrų ploto – yra ir kitapus Pilsupio esančiose Patverio kalvose. Taigi ir vėl 
požymių sutapimas. Dirvožemio dangos stiprus pažeistumas senojo apgyvenimo vietovėje 
nėra atsitiktinis ir patvirtina čia buvus intensyvesnę ar gerokai ilgesnį laiką nei 
aplinkiniuose laukuose kultivuotą žemdirbystę. Akivaizdu, jog čia yra atskiras seno 
kultūrinio kraštovaizdžio centras. Šis faktas įtikinamesniais daro spėjimus ir dėl XI–XII a. 
Tverų pilies galimos stovėjimo vietos.  
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8 pav. Dirvožemio nuardymo intensyvumo, kaip kultūrinio proceso pasireiškimas teritorijoje.  
(Panaudota VŽF dirvožemio duomenų bazė M 1:10000). 1 – Lopaičių k., 2 – Pribitkos k., 3 – Kaupų k., 
4 – Patverio k., 5 – spėjamoji senovinio miesto vieta. Spaudai parengė L. Jukna 

Fig. 8. Degree of soil cover erosion as a manifestation of cultural processes in the territory. (Source: database of 
the State Land Fund; 1:10000). The numbers marked on the map: 1 – Lopaičiai village, 2 – Pribitka v., 3 – 
Kaupai v., 4 – Patverys village, 5 – supposedly location the ancient city. Prepared for print by L. Jukna 

Nors didžiojoje erozinėje ir gretimoje kalvoje dirvožemiai yra ypač stipriai nuardyti, 
tačiau nuardymas pasireiškęs ne visame plote. Apie 20–30 proc. ploto čia išlikę ir erozijos 
nepaliestų velėninių jaurinių dirvožemių (J2vp/p, J1vps/ž). Aiškumo apie jų sukultūrinimą 
galėtų įnešti ariamojo horizonto humusingumas, deja, humuso procentas šiems 
dirvožemiams nebuvo nustatytas (laboratorinė analizė atliekama tiktai vadinamiesiems 
pagrindiniams profiliams). Tačiau analizuojant profilių aprašymus dėmesį patraukia abiejų 
šių kalvų nepažeistų (nenuardytų) dirvožemių ariamojo horizonto spalva, kuri 
apibūdinama kaip juosva (profiliai Nr. 76, 77, 78, 79), šitaip pabrėžiant didesnį humuso 
kiekį, kai kitose kalvose analogiškuose kasiniuose apibūdinama kaip pilkšva (profiliuose 
Nr. 381, 382, 388, 389, 391 ir kt.).  

Dirvožemių aprašymuose dėmesį patraukia ir ariamojo horizonto struktūros 
apibūdinimas. Abiejų analizuojamų (spėjamųjų) kalvų kasiniuose ji apibūdinta kaip 
grumstiškai grūdiška, tuo tarpu kitose kalvose – kaip grumstiškai trupininė. Ariamojo 
horizonto struktūrą lemia granuliometrinė sudėtis ir humuso kiekis. Grūdiška struktūra 
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Lietuvos dirvožemiuose formuojasi po vešlia, ypač tankią velėną sudarančia augalija, daug 
humuso turinčiuose, dažniausiai aliuviniuose (centrinių salpų) dirvožemiuose. Šių kalvų 
dirvožemio ariamojo horizonto struktūros įvardijimas grumstiškai grūdiška duoda 
pagrindo manyti čia esant kultūrinio sluoksnio požymių (likučių). Tai reikėtų patikrinti 
laboratoriniais metodais, kol kalva dar galutinai nenukasta.  

Dėmesio verta 79 kasinio aprašymo pastaba: „kitoje profilio sienelės pusėje A1 
horizontas yra 0–60 cm“, o profiliuojamoje sienelėje jis siekia 30 cm storio (Plungės rajono, 
1965). Šis kasinys iškastas spėjamosios gyvenvietės kalvos pietiniame šlaite ties briauna. 
Toks humingojo horizonto storio skirtumas rodo ne tik deliuvinio sluoksnio formavimąsi, 
bet ir antropogeninės kilmės duobes kalvoje, užpildytas organikos turinčiomis nuogulomis.  

Svarbus ir dar vienas faktas. Pilsupio vakarinėje pusėje yra Patverio dvaro sodybos 
likučiai, nuo Tverų miestelio centro nutolę apie 800 metrų į šiaurės vakarus. Istoriniai 
šaltiniai mini, jog 1527 m. Tverai atiteko Stanislovui Kęsgailai. Yra pagrindo manyti, jog 
Patverio dvaro sodybos atsiradimas susijęs su tuo laikotarpiu. Tokios vietos pasirinkimas 
kalvyne gana lengvai paaiškinamas – statyta šalia didžiausių geros dirbamos žemės plotų 
(1 pav.), nes gyventa taikos metais, pasinaudota kalvyno terasos atveriama panorama, 
estetine vertybe, kurią visais istoriniais laikotarpiais išnaudojo dvarai, įskaitant ir šiandien 
kuriamus. Tačiau kodėl dvaras buvo pastatytas ne dabartinio miestelio teritorijoje 
pabaliuose, bet greta, Tverų kalvyne? Tiesa, V. Juzumas mini Tverus buvus „seniūnija, su 
pagrindiniu dvaru ir tijūno rezidencija pačiame miestelyje“ (Juzumas: 405). Tačiau kitoje 
vietoje jis pabrėžia, jog tijūnas Elijas Ilgauskas „pastatęs bažnytėlę Varnių pusėje, lauke, 
netoli seniūno dvaro Aitros upės ir Varnių pusėje“, pagonių šventyklos vietoje (Juzumas: 
407). (1613 m. ji jau stovėjo).  

Dvarui pasirinkta vieta kalvyne rodo, kad banga pabalyje jau buvo užimta 
šventvietės, gal ir gyvenvietės. (Kada dabartinėje (miestelio) vietoje atsirado gyvenvietė?) 
Tačiau daug sunkiau suprasti, kodėl dvarui priskirtos tos dvi labai stačios kalvos – tie du 
žemdirbystei visai neparankūs kalnai Pilsupio kairiajame krante su ypač nuardytais 
dirvožemiais. Tuo tarpu, pavyzdžiui, nuo dvaro sodybos į šiaurę esanti lėkštesnė, 
žemdirbystei daug patogesnė, labai ryškia gamtine riba neatskirta kalva palikta Zorūbų 
kaimui. Pasirinkimą galima paaiškinti tuo, kad ribos buvo vedamos tiesiomis 
geometrinėmis linijomis, o ne gamtinėmis, tačiau tokio pasirinkimo priežastis galėjo būti ir 
kita. Pavyzdžiui, jei tos dvi kalvos kitapus upelio yra buvusi centrinė vietovės vieta, 
savaime suprantama (automatiškai) atitenkanti svarbiausiam vietovės valdytojui. Kitaip 
sakant, jei tai buvusi senosios gyvenvietės vieta su derlingais sukultūrintais dirvožemiais.  

Visi čia suminėti faktai paaiškintų ir didžiąją mįslę – kodėl oriai, plačiai nuo savo 
laukų į apylinkę žvelgusi XII–XIII a. bendruomenė (kaip ir Pribitkos bendruomenė) 
nužengė gyventi į nepatogų drėgną, versmėtą dugno papelkį? Tai gali būti susiję su 
baudžiavos įsigalėjimu ir dvaro atsiradimu. Sausi gerai įdirbti laukai aukštumoje yra 
geidaujama vertybė, todėl greičiausiai savarankiškumą praradusi bendruomenė dvaro 
buvo perkelta į papelkius įsisavinti, įdirbti naujų laukų? Atsakymą gali duoti rašytinių 
šaltinių tyrimai. Kažkas panašaus yra įvykę naujausiais laikais, XX a. antroje pusėje, kai 
bežemiais paversti kolūkiečiai iš vienkieminių sodybų privalėjo persikelti į kolūkinę 
gyvenvietę prie Tverų miestelio, kur namams parinkta nusausinta žema drėgna vieta, 
abipusiai Pilsupio žemupio, pravedant jį požemiu, kad jis neužpiltų sodybų ištvinęs per 
potvynius, poplūdžius, polaidžius, kai tuo tarpu technikos kiemas, gyvulių fermos buvos 
pastatytos gerai drenuojamose vaizdingose kalvyno terasose. 
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Verta atkreipti dėmesį ir į Lopaičių kaimo vardą. Lopaitiškiai jį aiškina pažodžiui – 
lupa (muša) čia. Tai panašu į tiesą, nes šiaurės Lietuvoje yra ir kitas panašaus pavadinimo 
kaimas – Luponys (į šiaurės vakarus nuo Bubių, Šiaulių r.), tarsi ten būtų gyvenę lupantieji 
(mušantieji). Yra piliakalnis. Dar yra ir Lū(u)paičių kaimas netoli Jurgaičių (Domantų) 
piliakalnio Meškuičių apylinkėse. Gal tikrai Lopaičių vardas yra susijęs su buvusiais 
dideliais susirėmimais. Tik vis dar neaišku, dėl kurios vietos kautasi, kurią ginta, mėginta 
užimti: Lopaičių piliakalnį ar spėjamąją aptvertojo kaimo kalvą prie vakarinio Pilsupio, nes 
Lopaičių kaimas apima teritoriją tarp abiejų šių objektų. Apylinkėje plotu jis yra pats 
didžiausias, kaip ir kiti išsiskirtinai didelio ploto kaimai prie piliakalnių tankiai 
gyvenamose teritorijose, kaip kad Treigių ar B(P)ilionių. 

6. Laukų struktūra – kraštovaizdžio atminties požymis 

Vietovės laukų sistema, būdama išvestiniu, nuo visuomenės ir nuo gamtinių sąlygų 
priklausančiu dariniu, yra svarbiausias veiksnys (kartu su reljefu), formuojantis 
kraštovaizdžio mozaiką (peizažą). Žemdirbystės metu ryškios sąskaidos aukštumų 
paviršiuose laukai išsimėtė po vietovę sporadiškai, sukurdami specifinį įvairaus dydžio ir 
uždarumo erdvių kraštovaizdį. Augant dirbamos žemės poreikiui, jie plėtėsi apimdami ir 
šlaitų žemutinėse dalyse esančius laikinai užmirkstančius dirvožemius. Trumpų stačių 
šlaitų papėdėse, kur glėjiškų dirvožemių ruožai yra labai siauri, galulaukės nusistovėjo 
greičiau, taigi ir anksčiau, tarpukalvėse palikdamos žemdirbystei netinkamas įmirkusias 
pelkes, naudojamas šienavimui ar pagalbinei medienai auginti, o lėkštuose ilguose 
šlaituose jos slinkosi lėčiau. Tai vyko laipsniškai per visą kraštovaizdžio agrarizacijos laiką. 
Dar ir praėjusio šimtmečio pradžioje, kaimiškų teritorijų tankiausio apgyvenimo ir 
įsisavinimo laikotarpiu, naujai priartų įdirbtų žemių, pavyzdžiui, Lopaičių kaime padidėjo 
56 ha, nei kad buvo XIX a. pabaigoje (1869–1935) (Lopaičių, 1938b). 

 

9 pav. Organiškai susiformavusio (istorinio) kraštovaizdžio laukų struktūra Tverų kalvyne Lopaičių 
kaime (http://www.maps.lt) 

Fig. 9. Field structure of organically developed (historical) landscape in the Lopaičiai village of the Tverai hill 
terrain (http://www.maps.lt) 
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Dubiosios paviršiaus formos, išlikdamos su menkai pakeistu ar išlaikytu drėkinimo 
režimu, jį atitinkančia žoline danga, dirvodaros procesais, tampa antropogenizacijos 
mažiausiai transformuotais, lėčiausiai kintančiais laukinės gamtos intarpais (įvairiarūšėmis 
buveinėmis). Itin lėtą tokių kraštovaizdžio elementų kaitą patvirtina ir Lopaičiuose netoli 
piliakalnio ištirta pelkaitė. Nedidelė vos 19 m skersmens ir dabar vos 2–2,5 m gylio duobelė 
vėlyvajame ledynmetyje yra buvusi beveik 5 m gylio termokarstinis ežerėlis, egzistavęs 
maždaug 4 tūkstančius metų nuo borealio iki alerodo pradžios (13,7–9,2 tūkst. m.). Paskui 
jo vietoje susiformavo pelkaitė, tebesanti ir šių dienų kraštovaizdyje (Kabailienė ir kt., 
2010). Tokie organiškai susiformavę agrarinio kraštovaizdžio komponentai, egzistuojantys 
jame per visą agrarizacijos laiką, pačiais seniausiais, gilią atmintį turinčiais elementais 
laikytini ir dėl kitos priežasties. Jų pakraščiuose – kontaktiniuose lauko / pelkės ruožuose – 
yra susikaupusios deliuvinės nuogulos, formuojančios arimo panuovolius. Šie kultūrinės 
kilmės sluoksniai atskirose vietovių vietose būna itin stori (iki 2–3 m storio), bet 
kartografuojant dirvožemius ne visada pažymimi (dažniausiai nepažymimi), nes susikloję 
labai siaurais (nemasteliniais) ruožais. Tai praeities epochų žmogaus veiklos pėdsakai, nors 
archeologiniu paveldu nėra laikomi. Šiuolaikinėse melioruotose, istorinę laukų struktūrą 
praradusiose kraštovaizdžio teritorijose šie sluoksniai suardyti (sunaikinti).  

 
10 pav. Tarpinio tipo pelkaitė Lopaičių kaime 

Fig. 10. Transitional peat bog in the Lopaičiai village 

Organiškai susiformavusi laukų struktūra rodo ilgalaikį darnų sugyvenimą su 
gamtine aplinka. Dermė išduoda ypatingą sėsliai gyvenusių žmonių gamtos pajautimą, jų 
vidinį pasaulį, kuris matomas ne tik per kraštovaizdžio kultūrinius artefaktus, bet 
pajaučiamas ir per informacinį dvasinį-intelektualinį jo lauką. Reikšmingą vietą čia užima 
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žemės vardai, egzistuojantys neatsiejamai su kraštovaizdžiu ir perduodami iš kartos į 
kartą. Vieni jų yra gyvybingi, t. y. atmenami ir tebevartojami, pavyzdžiui, išvardytieji 
senojo A. Maslausko iš Lopaičių kaimo: „Lypų dauba, Kyles pjaunis, Gene pyvali, Vožkos 
pyva, Garpjauni, Laukinių dauba, Daržinės pieva, Žagpyvi, Ilgoji pyvali, Miška vartai“ 
(užrašyta autorės). Kiti vardai išlikę jau tik rašytiniuose šaltiniuose (kraštovaizdyje dar 
atsekami arba jau ne), bet tebeliudija senųjų gyventojų požiūrį į gamtinę aplinką. Dėmesį 
atkreipia Tverų apylinkėse dažni mažybiniai vardai – Laukalis, Dirvali, Pievali, Pelkali, 
Lonkali, Gerale, Trakales (Telšių, 1935). Tai susiję ne tik su itin smulkia kraštovaizdžio 
sąskaida. Gausūs mažybiniai, pavyzdžiui, paukščių vardai rodo, kiek pastabumo, pajautos 
turėta, netgi meilumo rodyta gamtai ir savo žemei: Gondreneke – šlapios juodžemio pievos 
Gelžyčiuose, Šarkali – lapuotas miškas, Varnali –lygi smėlio vieta Dalguose, Gervali – pieva 
ir Geni pelki Taukolydžiuose, Varnakalnis – žvyrynas, Untiški – pieva Šiuraičiuose (Telšių, 
1935). Kiekvienas laukas turėjo vardą, kaip kad J. Kalniko rėžiai valakiniame Žilaičių 
kaime: „Kalno laukas, Eferino laukas, Kiaulupio laukas, Surgiedo laukas, Ubagės pieva“, 
užrašyti 1926 m. jo testamente. O bendros to kaimo ganyklos anuomet vadintos Sargų pelke 
(CVA, Žilaičių k., b. 1466). Pastarasis vardas verčia susimąstyti, kokie tai buvo sargai – 
saugoję gyvulius naktigonėje giliai durpiškoje ganykloje pamiškyje ar budėję dėl krašto 
saugumo, nes pelkių Tverų apylinkėje gausu, bet tik šitoji turi tokį vardą. Sargų pelkės 
vardas greičiau nurodo jos (ties ja) buvusią gynybinę poziciją, nes yra kalvyno papėdėje 
netoli Patverio. Taip manyti leidžia ir gretimo Zorūbų kaimo vardas, kilęs greičiausiai nuo 
medžių užkirtų, įrengtų palei visą kalvyno vakarinį pakraštį (nuo plynaukštės pusės) bei 
kaimo teritorijos konfigūracija. Abiejų (objektų?) vardai dar kartą atkreipia dėmesį į 
išskirtinę Tverų apylinkės gamtinę situaciją, prikišamai primindami, koks saugus yra 
buvęs šitas kalvyno kampas, leidęs išlikti jo gyventojams per ilgus karų šimtmečius.  

Išvados 

1. Tverų apylinkių archeologinis paveldas koreliuoja su antropogenizacijos itin stipriai 
paveiktų dirvožemių arealais (du iš trijų), tai rodo, kad intensyvi dirvožemio 
antropogenizacija gali būti požymis senų kultūrinių arealų, net jei ten nėra išlikusio 
archeologinio paveldo. 

2. Keleto kraštovaizdžio požymių, pavyzdžiui, reljefo formų, dirvožemio savybių, 
istorinių duomenų, vietovardžių, sutapimas gali būti pretekstu nežinomų archeologinių 
objektų paieškai (pvz., senovinio Tverų miesto vietos paieškai), net jei tai ir 
nepasitvirtintų. 

3. Vadinamosios „Tverų duobelės“ paleogeografiniai tyrimai patvirtina, kad organiškai 
susiformavusio istorinio kraštovaizdžio struktūra yra labai sena, todėl laikytina labai 
svarbiu kraštovaizdžio atminties požymiu, rodančiu darnų sugyvenimą su gamtine 
aplinka. 

4. Tverų apylinkės vietovardžiai atskleidžia itin turtingą gyventojų dvasinę kultūrą, rodo 
puikų gyvenamosios aplinkos pažinimą ir ekologinę pasaulėjautą.  

5. Su kraštovaizdžiu susijęs mentalinis klodas yra itin labilus ir tam didelės įtakos turi 
bendruomenių sėslumas. Tą patvirtina faktas, jog vieni žmonės apie gyvenamosios 
vietovės kraštovaizdį žino labai daug, tuo tarpu kiti – mažai arba visai nieko.  
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Summary 
Not only people but also landscapes have memory, which is acquired by preservation of the 

natural features and evidences of their evolution. The anthropogenic components – evidences of 
economic and spiritual human activity and vestiges of the former human activities, as well as the 
natural or in many ways transformed features of natural landscape components are knowledge 
accumulated by a landscape. The “eloquence” of the landscape sometimes is striking because it may 
tell much more than its isolated components or the evidences preserved in human mind. This is a 
manifestation of landscape phenomenality. The idea that landscapes may be read as open books 
appeared in the middle of the 20th century in the countries with deep landscape research traditions. 

A complex analysis of the landscape under consideration was performed through combination 
of the data obtained during expeditions and archaeological and historical data. Based on the soil data, 
a map of the types of soil rocks and soil moisture was compiled (Fig. 1). It contains information on the 
lithological composition of the areas of normal moisture and shows the areas of elevated soil 
moisture. In addition, based on the soil data, a map of soil erosion intensity (Fig. 9) was compiled 
plotting the distinguished areas of different degrees of erosion. Soil classification is given in Table 1. 
The research was based on the old Lithuanian soil classification system. According to the new 
classification, the territory is predominated by eroded Albeluvisols (J2v) and Regosols (N2, JvN). 
Cosmic images were used for investigation of landscape mosaic (http://www.maps.lt). The 
informational (intellectual–spiritual) field of the landscape was investigated by survey method. The 
older inhabitants of the Tverai neighbourhood were asked to tell what they know about the place-
names. In addition, the questionnaires supplementing the Lithuanian Toponyms published in 1935 
were studied and their preliminary overview was made. 

The difference between the lowest and highest points of the land surface within the 3 km long 
area is 90 m. The surface of the hill terrain is dissected by glacifluvial incisions. One narrow 15 m 
deep incised Pilsupis valley descents from the hill to the borough where it forks off forming a branch 
of the same depth. The incised valley and its branch cut off a big steep-sloped hill (Fig. 2). The Tverai 
borough is situated on a big swell in the depression at the hill bottom. The borough once had been 
surrounded by wet and bog soils forming a wet springy terrain. Later, these soils were drained.  
Yet there remain questions why the borough was established in the unfavourable natural 
environment and whether it could be the town of the most influential Samogitian duke in the 13th 
century. Historians have doubts related with the duke’s town but agree that namely this locality was 
mentioned in the historical sources. A rich burial dated to the 13th century was uncovered in the 
terrace near a steep-sided relict hill in the borough environs. Two kilometres east of the borough 
there is a hillfort and still farther there is a burial ground dated to the 2d–5th centuries AD and one 
more hillfort (hypothetical). 

Evaluation of the degree of erosion showed that the most strongly eroded soil areas coincide 
with the lay of the burials from the first millennium AD and are indicative of the old cultural centres 
(Fig. 9). It should be pointed out that two streams in the Tverai environs are called Castle streams: the 
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one at the Lopaičiai hillfort and the other flowing along the incised valley at the Tverai borough. This 
fact prompted and even closer look at the soils in the steep-sided hill. Descriptions of eroded soils 
revealed that the arable layer contains higher content of humus (blackish colour and crumby granular 
structure) what can be related with the remains of the cultural layer. These features allow assuming 
that the area used to be a seat of an ancient town/castle (Fig. 8). On the other bank of Pilsupis there 
are remains of the former manor suggesting that its location was chosen because of the 
neighbourhood of the town/castle. After the building of the manor (establishment of serfdom), the 
local inhabitants might have been moved from the terrace to the the wet terrain at the hill bottom 
where, according to historical data, a heathen shrine used to stand which was later replaced by a 
Catholic church. The hypothesis could be verified by archaeological exploration. 

Palynological and carbon analysis of the previously investigated small bog confirmed its 
existence in the landscape since the Late Glacial. This proves that the field system comprising the 
landscape mosaic, i.e. the network of natural biotopes confined to relief, is a very old naturally 
formed ancient landscape component (Figs 10 and 11). One can feel a correlation between this 
landscape component and spiritual life of its sedentary inhabitants. This feeling is strengthened by 
the fact that many place-names are diminutive.  

Conclusions 
1. The archaeological heritage of the Tverai environs is in correlation with anthropogenically 

very strongly affected soil areas (two of three). The intensive soil anthropogenization may serve as an 
evidence of ancient cultural areas even when no preserved archaeological heritage is found. 

2. Conjunction of a few landscape features (e.g. exclusive landforms, soil properties, historical 
data and place-names) may serve as pretext for search of unknown archaeological objects (e.g. search 
of the location of the ancient Tverai town). 

3. Palaeogeographic investigations of the so-called “Tverai hollow” confirm that the structure 
of the naturally formed historical landscape evidences a long harmonious human coexistence with 
the natural environment and may be regarded a very important indicator of landscape memory. 

4. The place-names show very good knowledge of landscape properties by ancient 
communities and reveal especially rich and thoughtful spiritual culture, sense of the world and 
environmental attitude of rural population. 
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