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Abstract. The article analyses morphological features of nearshore bars in the Baltic sea coast of
Curonian Spit. Although considerable research on nearshore bars has been done since the middle of
20th century, these geomorphological features are still poorly understood, including the fact that no
research tradition on nearshore bars has been formed in Lithuania yet. For this reason, a review of
existing bar generation hypotheses and classification of nearshore bars was presented in this article in
order to create methodological guidelines for a study of Curonian Spit sandbars. In this study
morphological structure of Curonian Spit nearshore bars were evaluated by extracting morphometric
parametres of these underwater sand ridges from the nearshore cross-shore profiles. As a result of this
analysis morphological bar sectors were presented. It was found that the nearshore of Baltic sea coast
in the Curonian Spit is composed of six distinct bar sectors characterized by different bar zone width,
number and size of bars. Finally, common bar types in the Curonian Spit were distinguished and their
spatial variability was discussed in this article. Two-dimensional longshore, three-dimensional
longshore and shore-attached (transverse) bars appeared in the nearshore of Curonian Spit.
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Įvadas
Sėkliai – išilgai kranto ištįsusių povandeninių smėlio gūbrių struktūros, formuojamos
bangų bei priekrantės srovių ir atsirandančios atvirų ar pusiau uždarų jūrų, vandenynų ar
didelių ežerų krantuose, kur yra pakankamai smėlio atsargų ir dominuoja bangų veikla
(Brander 2004; Bird, 2008; Pape, Ruessink, 2008; Ruessink et al., 2013; Price et al., 2014).
Tai vienas kaičiausių kranto zonos geomorfologinių elementų, turinčių didelę įtaką smėlio
apykaitai tarp priekrantės bei paplūdimio zonų ir stipriai prisidedančių prie priekrantėspaplūdimio geosistemos dinamikos per medžiaginius bei energetinius sistemos srautus.
Audrų metu sėkliai silpnina procesų plūsmo zonoje intensyvumą, kas lemia mažesnę
paplūdimio ir kopų ardą, taip pat mažina ekonominius nuostolius kranto zonoje (Price et al.,
2014; Fernandez-Mora et al., 2015; Dubarbier et al., 2015). Šių darinių morfodinamika lemia
bangų transformaciją ir išilginių bei atplaišinių srovių formavimąsi, turi įtakos nešmenų,
maisto medžiagų, teršalų pasiskirstymui priekrantės zonoje (Elgar et al., 2001; De Schipper
et al., 2014; Castelle et al., 2016).
Mokslinėje literatūroje priekrantės sėklių samprata pirmą kartą suformuluota dar
1845 m. E. de Beaumont’o darbe (Greenwood, Sherman, 1984). Plačiau šiais
geomorfologiniais dariniais pradėta domėtis XX a. 5–6 dešimtmečiais pasirodžius Kingo,
Wiliamso (1949), Shepardo (1950) darbams. Vėliau prasidėjusi intensyvi sėklių tyrimų
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plėtra išryškino dvi pagrindines jų kryptis – sėklių pusiausvyros, dinamikos ir raidos
dėsningumų tyrimus. Bendrąja prasme sėklių dinaminės pusiausvyros tyrimai yra
orientuoti į skirtingų sėklių tipų formavimąsi ir tam reikalingų hidrodinaminių sąlygų
numatymą bei vertinimą (Shepard, 1950; Bowen, Inman, 1971; Greenwood, DavidsonArnott, 1979; Bowen, 1980; Boczar-Karakiewicz, Davidson-Arnott, 1987; Sallenger, Howd,
1989), tuo tarpu sėklių raidos tyrimuose akcentuojami sėklių padėties kranto atžvilgiu ir
morfologinės sąrangos ypatumai. Šiuose tyrimuose skiriami du sėklių raidos modelių tipai:
1) sėklių padėties kaitos skersai kranto, nevertinant sėklių pokyčių išilgai kranto; 2) sėklių
formos ir padėties kaitos tiek skersai, tiek išilgai kranto. Pirmuoju atveju analizuojamos
sėklių migracijos įkrančiau ir įjūriau kranto linijos ypatybės, daug dėmesio skiriant šių
procesų cikliškumui ir sezoniškumui (Larson, Kraus 1992; Ruessink, Kroon, 1994;
Gallagher et al., 1998; Shand et al., 1999; Elgar et al., 2001; Kuriyama, 2002; Van Enckevort,
Ruessink, 2003a; Hoefel, Elgar, 2003; Hsu et al., 2006; Marino-Tapia et al., 2007; Ruessink et
al., 2009; Walstra et al., 2012; Fernandez-Mora, 2015; Kim et al., 2017). Antruoju – kuriami
morfodinaminiai kranto zonos modeliai, išskiriant jos būsenas, apibūdinančias kranto
raidos seką, siejamą su konkrečiomis bangavimo sąlygomis (Short, 1979; Wright, Short,
1984; Lippmann, Holman, 1990; Aagaard, 1991; Short, 1992; Short, Aagaard, 1993;
Masselink, Short, 1993). Pastaraisiais metais neretai nutolstama nuo šių tyrimų krypčių,
o dėmesys koncentruojamas į sėklių morfologijos ir hidrodinaminių procesų sąveiką
(Smit et al., 2010; Smit et al., 2012; Cohn et al., 2014), sėklių morfologinį „poravimąsi“
(Castelle et al., 2010; Van de Lageweg et al., 2013; Price et al., 2014).
Lietuvos Baltijos jūros kranto zonos tyrimai apima keletą krypčių: kranto linijos
trumpalaikės ir ilgalaikės dinamikos (Žilinskas, 2005; Jarmalavičius ir kt., 2011;
Bagdanavičūtė ir kt., 2012; Jarmalavičius ir kt., 2014) analizę ir erozinių bei akumuliacinių
procesų modeliavimą (Mėžinė ir kt., 2013), visos kranto zonos morfologinių ir
morfometrinių ypatybių, priklausomai nuo vyraujančio nešmenų pernašos proceso
(Žaromskis, Gulbinskas, 2010), ar jų tarpusavio priklausomybės (Jarmalavičius, 2012)
vertinimą ir priekrantės zonos reljefo bei jai būdingų procesų nagrinėjimą. Pastarieji
tyrimai dažniausiai aprėpia priekrantės ir jai būdingų reljefo formų (sėklių ir tarpsėklių)
morfometrinių parametrų analizę (Žaromskis, 1974; Kirklys, 1974; Žaromskis, 2004) ar jų
tarpusavio ryšio vertinimą (Žilinskas, Jarmalavičius, 2007). Yra bandymų analizuoti ir
morfodinaminius procesus povandeniniame šlaite (Gelumbauskaitė, 2003). Vis dėlto
dažniausiai minėtuose darbuose priekrantės sėkliai analizuojami tik kaip vienas iš kranto
zonos elementų, detalesnės Lietuvos pajūrio sėklių struktūros (ypač tipologinės) ir
dinamikos analizės darbų trūksta.
Iš esmės tiek pasaulio, tiek Lietuvos moksliniai tyrimai rodo, kad sėklių buvimas
kompleksiškos priekrantės morfodinaminės sistemos, kurioje tarp nešmenų,
hidrodinaminių procesų ir besiformuojančių morfologinių elementų egzistuoja sudėtingi
grįžtamieji ryšiai, dalimi (Plant et al., 2001) ir sėklių lauko matavimo duomenų trūkumas,
sąlygotas sudėtingo bei brangaus tokių duomenų rinkimo, lemia tai, jog procesai,
veikiantys sėklių genezę ir dinamiką bei sėklių įvairovę, jų morfologinę struktūrą, iki šiol
nėra visiškai ištirti (Di Leonardo, Ruggiero, 2015). Todėl šio darbo tikslas: bendrąja prasme
– prisidėti prie Lietuvos teritorijos priekrantės sėklių tyrimų, siaurąja prasme – įvertinti ir
išnagrinėti Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės sėklių morfometrinę bei tipologinę
struktūrą, kas sudarytų prielaidas tolesniems priekrantės hidrodinaminių ir
morfodinaminių procesų tyrimams.
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1. Metodika
Darbe analizuojama 51 km ilgio Lietuvai priklausanti akumuliacinės Kuršių nerijos
priekrantės atkarpa. Teritorijai būdingos akumuliacinės formos – sėkliai ir tarpsėkliai,
kurių zonos plotis varijuoja nuo 305 iki 720 m, taip pat ryškūs sezoniniai bangų ir vėjo
režimo skirtumai (Jakimavičius ir kt., 2017).
Tiek minimos teritorijos, tiek bendrąja prasme priekrantės sėklių morfologinei
analizei atlikti būtina išanalizuoti ir apžvelgti egzistuojančius sėklių formavimosi, jų
susidarymo modelius ir hipotezes, kas padėtų suvokti sėklių formavimąsi lemiančius
procesus ir paaiškintų susidariusių Kuršių nerijos sėklių morfologinius ypatumus.
Atliekant sėklių morfologinę analizę, kritiškai svarbu išanalizuoti ir sėklių tipizavimo
problemą, taip pat korektiškai parinkti metodus bei duomenis pačiai analizei atlikti.
1.1. Priekrantės sėklių susidarymo problema
Sėklių formavimasis nėra visiškai pažintas ir suprastas procesas, iki šiol nėra
vieningos nuomonės, kokie mechanizmai lemia jų susidarymą, tačiau visos egzistuojančios
sėklių susidarymo hipotezės yra susijusios su nešmenų konvergencija. Mokslinėje
literatūroje skiriamos trys sėklių formavimąsi aiškinančios hipotezių grupės: gožos taško,
infragravitacinių bangų ir saviorganizacijos (Wijnberg, Kroon, 2002; Greenwood, 2005;
Davidson-Arnott, 2010).
Gožos taško hipotezių atstovai teigia, kad sėkliai formuojasi ties bangų gožos tašku
(King, Williams, 1949; Dyhr-Nielsen, Sørensen, 1970; Dally, Dean, 1984; Sallenger, Howd,
1989; Thornton et al., 1996). Ankstyvuosiuose gožos taško modeliuose sėklių genezė
siejama su neriančio ir slystančio gožos tipo bangomis. Sėklių suformuojantys nešmenų
srautai yra pernešami įjūriau cilindro arba spiralės formos sūkurio, išgraužiančio tarpsėklių
po gožtančiomis bangomis (Brander, 2004; Greenwood, 2005). Vėlesnėse gožos taško
hipotezėse akcentuojama nešmenų konvergencija ties bangų gožos tašku (1 pav. A), kai
bangų asimetrija įjūriau gožos zonos nulemia įkrantinės krypties nešmenų srauto
susiformavimą, o bangų patvanka gožos zonoje suformuoja įjūrinės krypties nešmenų
srautą, kuris gali transportuoti nešmenis palei jūros dugną ir sulėtėja ties bangų gožos
tašku. To rezultatas – arda įkrančiau konvergencijos zonos, kur susiformuoja tarpsėklis, ir
akumuliacija konvergencijos zonoje ties bangų gožos tašku (Greenwood, 2005; DavidsonArnott, 2010). Remiantis šia hipoteze, keliagubas sėklius formuojasi tada, kai bangos gožta
kelis kartus (Wijnberg, Kroon, 2002). Nors šios hipotezės suformuluotos atliekant
eksperimentus dirbtiniuose vandens baseinuose, tačiau jas patvirtina ir lauko tyrimai
(Agaard et al., 2008). Pagrindinis gožos taško hipotezių trūkumas – jos paaiškina tik dviejų
dimensijų sėklių genezę, tačiau nepaaiškina, kaip susiformuoja trijų dimensijų formos.
Infragravitacinių bangų hipotezės. Infragravitacinės bangos sukelia konvergencinio
pobūdžio nešmenų judėjimą, kuris lemia sėklių formavimąsi. Sėkliai formuojasi po
pakraštinių bangų arba stovinčių „nutekančių“ bangų mazgais ar pūpsniais, priklausomai
nuo nešmenų pernašos tipo (1 pav. B). Suspenduoti nešmenys yra konverguojami ties
stovinčios bangos pūpsniais, o dugniniai – ties mazgais (Bowen, 1980; Brander, 2004;
Greenwood, 2005; Davidson-Arnott, 2010). „Nutekančioms“ ir progresuojančioms
pakraštinėms bangoms nebūdingi nešmenų pernašos skirtumai išilgai kranto, todėl jos
lemia dviejų dimensijų (tiesių) sėklių formavimąsi (Aagard, 1991), savo ruožtu trijų
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dimensijų sėklių genezei reikalingos stovinčios pakraštinės bangos (Bowen, Inman, 1971;
Bowen, 1980; Sallenger, Holman, 1987; Aagard, 1991; Wijnberg, Kroon, 2002; DavidsonArnott, 2010). Keliagubas sėklius formuojasi esant keliems mazgams ir pūpsniams skersai
kranto (Aagard, 1991; Wijnberg, Kroon, 2002).

1 pav. Sėkliaus formavimasis. A – pagal gožos taško hipotezes, B – pagal infragravitacinių bangų
hipotezes (B schema pagal Carter et al., 1973)
Fig. 1. Bar genesis. A – according to break-point hypothesis, B – according to infragravity wave hypothesis
(Scheme B according to Carter et al., 1973)

Pagrindinis šių hipotezių grupės trūkumas yra tas, jog sėklių genezei yra
reikalingos tam tikro dominuojančio dažnio infragravitacinės bangos, kurios, kaip rodo
stebėjimai, pasitaiko retai. Infragravitacinės bangos būna plataus spektro, todėl jų mazgai
ir pūpsniai išsibarsto po visą gožos zoną, tokiu atveju sėkliai ties jais nesiformuoja
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(Sallenger, Holman, 1987). Be to, dėl infragravitacinių bangų matavimo sudėtingumo nėra
šias hipotezes patvirtinančių lauko tyrimų (Davidson-Arnott, 2010).
Saviorganizacijos hipotezės. Saviorganizacijos hipotezėse teigiama, kad dėl nelinijinių
grįžtamųjų ryšių sąveikos tarp jūros dugno ir hidrodinaminių procesų susidaro
morfologiniai elementai, palaikantys priekrantės geomorfinės sistemos stabilumą. Šios
hipotezės atstovai, priešingai negu gožos taško ir infragravitacinių bangų hipotezių
šalininkai, netraktuoja sėklių genezės kaip tiesioginio atsako į hidrodinaminius procesus ir
pabrėžia morfologijos įtaką nešmenų bei vandens srautams priekrantėje. Saviorganizacijos
mechanizmai iš esmės paaiškina visų sėklių tipų formavimąsi (Wijnberg, Kroon, 2002).
Vis dėlto, anot K. Wijnberg ir A. Kroono (2002), nėra tvirtų įrodymų, patvirtinančių
konkretų sėklių formavimosi mechanizmą. Dabar dažniausiai laikomasi nuomonės, jog
dviejų dimensijų sėkliai yra nešmenų konvergencijos ties bangų gožos tašku rezultatas
(Masselink, Kroon, 2009), o kaip labiausiai tikėtinas ritmiškos formos sėklių formavimosi
mechanizmas įvardijama saviorganizacija (Falques et al., 2008). Iš esmės tokio požiūrio
laikomasi ir atliekant šį tyrimą bei nagrinėjant Kuršių nerijos sėklių morfologinę struktūrą.
1.2. Priekrantės sėklių tipologinis suskirstymas
Nepaisant įvairių egzistuojančių sėklių morfologinio tipizavimo pavyzdžių ir
bandymų parengti sėklių klasifikacines schemas (Greenwood, Davidson-Arnott, 1979;
Wijnberg, Kroon, 2002), universalios sėklių morfologinės klasifikacijos iki šiol nėra. Todėl
rengiant šį darbą, apibendrintos įvairių autorių sudarytos sėklių klasifikacijos, išskirti
pagrindiniai sėklių tipai pagal jų bendrąsias morfologines charakteristikas.
1 lentelė. Skirtingų sėklių tipų morfometriniai parametrai1
Table 1. Morphometric parameters of different bar types1

Sėkliaus tipas /
Bar type

Sėklių
skaičius /
Number of
bars

Sėkliaus viršūnės
Sėkliaus
Sėkliaus
Sėkliaus
Sėkliaus
Sėkliaus
atstumas nuo
viršūnės plotis, m / bangos ilgis, amplitudė,
aukštis, m /
kranto, m /
gylis, m / Bar crossm/
m/
Bar height,
Bar crest distance
Depth over
shore
Bar wave
Bar
m
offshore, m
bar crest, m width, m
length, m amplitude, m

Dviejų dimensijų
išilginis sėklius /
Two dimensional
longshore bar
Trijų dimensijų išilginis / pusmėnulio
sėklius / Three
dimensional longshore / crescentic bar
Skersinis sėklius /
Transverse bar

1–30

1–15

10–1350

-

0,2–4,75

0,1–2,5

20–700

-

-

-

30–4000

5–110

-

5–500

1–3500

0,1–7,5

iki 4,7

Šaltiniai / Sources: Pruszak et al., 1997; Ruessink, Kroon, 1994; Plant et al., 1999; Larson, Kraus, 1994; Aagaard et
al., 2008; Aagaard et al., 2010; Dai et al., 2008; Di Leonardo, Ruggiero, 2014; Short, 1992; Short, 1975; Short, 1979;
Wijnberg, Kroon, 2002; Greenwood, 2005; Hunter et al., 1979; Aagaard, 1988; Ruessink et al., 2000; Van Enckevort,
Ruessink, 2003b; Almar et al., 2009; Greenwood, Mittler, 1984; Van Enckevort et al., 2004; Konicki, Holman, 2000;
Gelfelbaum, Brooks, 2003; Carter, 1978; Ribas et al., 2007; Levoy et al., 2013; Eliot et al., 2006.
1
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Atlikta mokslinėje literatūroje esamų klasifikacijų analizė parodė, kad dažniausiai
skiriamos dvi bendrosios sėklių kategorijos, paremtos jų orientacija kranto atžvilgiu: išilginiai
ir skersiniai sėkliai (Ribas et al., 2016). Pirmieji pagal planinį vaizdą skirstomi į dviejų
dimensijų ir trijų dimensijų išilginius (Lippmann, Holman, 1990; Wijnberg, Kroon, 2002).
Dviejų dimensijų išilginiai sėkliai apima vientisus, tiesius sėklius, išsidėsčiusius
lygiagrečiai kranto (2 pav. a) (Lippmann, Holman, 1990; Wijnberg, Kroon, 2002). Paprastai
jie yra siejami su didele bangų energija ir audromis (Wright, Short, 1984; Short, Aagaard,
1993) arba vidutinės ir mažos energijos bangomis, sklindančiomis įstrižai kranto linijai, bei
jų sukelta stipria išilgine srove (Price et al., 2014).

2 pav. Skirtingų sėklių tipų pavyzdžiai: a – dvigubas dviejų dimensijų išilginis sėklius Prancūzijos
Liono įlankos pakrantėje; b – trijų dimensijų išilginis (pusmėnulio) sėklius Australijos pietrytinėje
pakrantėje; c – prie kranto prisišliejęs sėklius Australijos pietrytinėje pakrantėje; d – skersiniai
„piršto“ sėkliai Ispanijoje, Biskajos įlankoje; e – dvigubas sėklius Prancūzijos Liono įlankoje (1 – trijų
dimensijų išilginis, 2 – dviejų dimensijų išilginis); f – dvigubas sėklius Bulgarijoje, Juodosios jūros
pakrantėje (1 – prie kranto prisišliejęs, 2 – trijų dimensijų išilginis) (Google Earth nuotraukos)
Fig. 2. Examples of different bar types: a – double two dimensional longshore bar at Gulf of Lion, France;
b – single three dimensional longshore bar at Australia South Eastern coast; c – single shore-attached bar at
Australia South Eastern coast; d – transverse finger bar at Bay of Biscay, Spain; e – double bar at Gulf of Lion,
France (1 – three dimensional longshore, 2 – two dimensional longshore); f – double bar at Black sea, Bulgaria
(1 – shore-attached (transverse); 2 – three dimensional longshore) (photos: Google Earth)

Trijų dimensijų išilginiams sėkliams iš esmės priskiriami visi lygiagrečiai kranto
išsidėstę sėkliai, pasižymintys formos nepastovumu išilgai kranto (2 pav. b). Jie gali būti
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vingiuoti arba pusmėnulio formos, nutrūkstantys arba vientisi. Jų forma gali būti ritmiška
(taisyklinga) arba neritmiška (netaisyklinga) (Lipmann, Holman, 1990; Wijnberg, Kroon,
2002). Trijų dimensijų išilginiams sėkliams įvardyti dažnai vartojamas pusmėnulio sėklių
terminas (Van Enckevort, Ruessink, 2003b, Van Enckevort et al., 2004; Falques et al., 2008;
Ruessink et al., 2013). Pagrindinė pusmėnulio sėklių struktūros charakteristika yra išilga
krantui pusmėnulio formos seklumų (ragų) ir jas skiriančių įlankų, besikaitaliojančių ir
nukreiptų kranto bei jūros link, seka. Šio tipo sėkliai būdingi įlankų ir atvirų jūrų
priekrantėms, kurių vidutinis nuolydis siekia iki 0,05 (Falques et al., 2008). Atstumai tarp
jiems būdingų pusmėnulio ragų (bangos ilgis) siekia nuo kelių dešimčių metrų iki kelių
kilometrų (1 lentelė) ir didėja sėkliui tolstant nuo kranto, o jų amplitudė siekia iki 110 m
(1 lentelė). Tačiau atstumai tarp to paties sėkliaus elementų dažniausiai labai nevienodi
(2 pav. f) (Van Enckevort et al., 2004). Pusmėnulio sėkliai yra siejami su sumažėjusia bangų
energija po audrų, kai jie išsivysto iš tiesių dviejų dimensijų sėklių (Wright, Short, 1984;
Lippmann, Holman, 1990; Short, Aagaard, 1993).
Skersinių sėklių terminas yra vartojamas apibūdinti sėkliams, kurie yra prisišlieję
prie kranto, o jų viršūnės orientuotos skersai arba įstrižai krantui ir nutįsusios tolyn nuo jo
(Ribas et al., 2016). Tačiau šie sėkliai pasižymi skirtingomis morfologinėmis savybės ir
formavimosi sąlygomis, todėl reikėtų atskirti bent du skersinių sėklių tipus. Pirmojo tipo
skersiniai sėkliai (dar vadinami prie kranto prisišliejusiais sėkliais (Wijnberg, Kroon, 2002))
formuojasi esant mažos energijos bangoms, kai trijų dimensijų išilginių (pusmėnulio) sėklių
ragai prisitvirtina prie kranto (Wright, Short, 1984). Prie kranto prisišliejusių sėklių
struktūrą apibūdina besikaitaliojantys ritmiški arba neritmiški platūs ragai (seklumos),
trumpomis, prie kranto prisitvirtinusiomis viršūnėmis, ir protakų kanalai (2 pav. c)
(Wijnberg, Kroon, 2002; Ribas, Kroon, 2007).
Skersinių „piršto“ sėklių terminas buvo pasiūlytas apibrėžti antro tipo skersinius
sėklius, kurie formuojasi nepriklausomai nuo trijų dimensijų išilginių sėklių (Ribas, Kroon,
2007). Skersiniai „piršto“ sėkliai yra siauri ir pasižymi ilgomis viršūnėmis (2 pav. d), tai
juos skiria nuo pirmojo tipo skersinių sėklių (Ribas et al., 2016). Atstumas tarp „piršto“
sėklių iškyšulių, apibūdinamas kaip bangos ilgis, gali varijuoti nuo kelių metrų iki pusės
kilometro (1 lentelė), o iškyšulių ilgis skersai kranto varijuoja nuo 1 m (Carter, 1978) iki
3500 m (Gelfenbaum, Brooks, 2003). Skersiniai „piršto“ sėkliai dažniausiai siejami su mažos
energijos sąlygomis (Carter, 1978; Eliot et al., 2006; Gelfenbaum, Brooks, 2003), tačiau gali
formuotis ir esant vidutinei bangų energijai (Konicki, Holman, 2006).
Keliagubo sėkliaus sistemose visi sėkliai retai būna to paties morfologinio tipo:
įkrančiausias sėklius paprastai pasižymi sudėtingiausia forma, o įjūriausio sėkliaus forma
būna artimiausia dviejų dimensijų sėkliams (2 pav. e) (Aagaard, 1991; Short, 1992; Short,
Aagaard, 1993). Jeigu visiems keliagubo sėkliaus sistemos sėkliams būdinga ritmiška forma,
tada atstumas tarp jos elementų didėja didėjant sėkliaus atstumui nuo kranto (2 pav. f).
1.3. Priekrantės sėklių morfologinių savybių analizės metodika
Darbe Kuršių nerijos priekrantės sėklių struktūrai nustatyti naudojami 2004 m.
Lietuvos geologijos tarnybos parengto Baltijos jūros Lietuvos krantų geologijos atlaso
(Baltijos jūros..., 2004) žemėlapiai (3 pav. B) bei to paties atlaso priekrantės morfolitologiniai
profiliai (3 pav. C) ir 2005–2006 m. (artimiausio atlasui laikotarpio) Lietuvos rastrinis
ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT) (3 pav. A) (Lietuvos Respublikos..., 2005).
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3 pav. Kuršių nerijos sėklių struktūrai vertinti naudoti duomenų šaltiniai: A – 2005–2006 m. Lietuvos
rastrinio ortofotografinio žemėlapio fragmentas (Lietuvos Respublikos..., 2005), B – Baltijos jūros
Lietuvos krantų geologinio atlaso žemėlapio fragmentas, C – Baltijos jūros Lietuvos krantų geologijos
atlaso priekrantės morfolitologinis profilis (Baltijos jūros..., 2004)
Fig. 3. Data sources used to evaluate structure of bars in the Curonian Spit: A – raster ortophoto map of Lithuania
(2005–2006) (Lietuvos Respublikos..., 2005), B – map of Geological Atlas of Lithuanian Baltic Sea Coast,
C – nearshore crosshore profile from the Geological Atlas of Lithuanian Baltic Sea Coast (Baltijos jūros..., 2004)

Iš viso analizuoti 46 priekrantės skersiniai profiliai, vertinant morfometrinius
parametrus sėklių zonoje. Remiantis atlaso duomenimis, vertinti tokie morfometriniai
sėklių parametrai (4 pav.): sėklių zonos nuolydis, sėklių zonos plotis (lsz), sėklių skaičius
(1 – pirmas sėklius, 2 – antras sėklius), sėkliaus viršūnės gylis (hs), tarpsėklio gylis (ht),
sėkliaus aukštis (zs), plotis (ls) ir sėkliaus viršūnės atstumas nuo kranto (xs).

4 pav. Sėkliaus morfometrinių parametrų apibūdinimas
Fig. 4. Definition of morphometric bar parameters
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Ortofotografinis žemėlapis buvo naudojamas sėklių tipologinei struktūrai
identifikuoti. Skirtinga sėklių struktūra pasižymintys ruožai buvo išskirti remiantis Baltijos
jūros Lietuvos krantų geologinio atlaso skersiniais priekrantės profiliais, atsižvelgiant į tris
pagrindinius kriterijus: sėklių zonos plotį, sėklių skaičių bei dydį, ir detalizuojant atlase
pateiktą Kuršių nerijos priekrantės morfologinį skirstymą (Žaromskis, 2004) (pastarajame
išskirtos 4 atkarpos).

2. Rezultatai
2.1. Kuršių nerijos jūros priekrantės sėklių tipologinė analizė
Baltijos jūros priekrantei Kuršių nerijoje būdinga keliagubo sėkliaus sistema, apimanti
nuo dviejų iki septynių sėklių. Šioje priekrantėje aptinkami trijų tipų sėkliai: dviejų
dimensijų išilginiai, trijų dimensijų išilginiai ir prie kranto prisišlieję sėkliai (skersiniai
sėkliai, išsivystantys iš trijų dimensijų išilginių sėklių). Trijų dimensijų išilginiai ir prie
kranto prisišlieję sėkliai Kuršių nerijoje yra labai netaisyklingi: jų ragai labai nevienodo
dydžio, išsidėstę nevienodais atstumais ir nepasižymi taisyklinga pusmėnulio forma.
Įjūriausias sėklius dažniausiai yra tiesus (dviejų dimensijų išilginis) (5 pav. a, b),
tačiau vietomis pasižymi mažai išreikštu vingiuotumu (5 pav. c). Tai ypač būdinga
šiaurinei Kuršių nerijos priekrantės daliai, kur įjūriausi sėkliai yra mažesni ir arčiau kranto,
todėl greičiau įgauna trijų dimensijų pavidalą. Šis įjūrinio sėkliaus bruožas išryškėja apie
7,7 km ilgio atkarpoje Kopgalio–Alksnynės ruože ir trumpoje 1,5 km ilgio atkarpoje piečiau
Nidos. Atstumas tarp įjūrinio sėkliaus ragų šiose atkarpose varijuoja nuo 120 iki 700 metrų.
Likusioje Kuršių nerijos jūros priekrantės dalyje įjūrinis sėklius išlaiko dviejų dimensijų
išilginio sėkliaus pavidalą.
Antrasis labiausiai nuo kranto nutolęs sėklius didžiojoje Kuršių nerijos jūros
priekrantės dalyje taip pat yra dviejų dimensijų (5 pav. a, c) ir mažai išreikštomis trijų
dimensijų formomis pasižymi tik atskirose, pavienėse atkarpose (5 pav. b). Tai iš esmės
būdinga visai šiaurinei Kuršių nerijos daliai, apie 15 km ilgio ruožui nuo Klaipėdos uosto
molo, kur antrasis labiausiai nuo kranto nutolęs sėklius pasižymi tam tikro laipsnio trijų
dimensijų pavidalu. Tačiau paminėtina tai, kad įjūriausių sėklių tipų vertinimas šiaurinėje
Kuršių nerijos dalyje yra komplikuotas, nes čia jūros priekrantė pasižymi sėklių skaičiaus
nepastovumu (anksčiau aptartas pirmasis (Kopgalio–Smiltynės) ruožas), todėl, kalbant apie
įjūriausius sėklius, dažnai turima omenyje skirtingi sėkliai. Pastovesnės sėklių struktūros
ruožuose antrasis labiausiai nuo kranto nutolęs sėklius trijų dimensijų pavidalą įgauna
gerokai trumpesnėse atkarpose. Paminėtinos šios atkarpos: apie 2 km ilgio atkarpa piečiau
Juodkrantės (20–22 km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo); 1,3 km ilgio atkarpa (25,8–27,1
km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo); 1,9 km atkarpa piečiau Preilos (41,5–43,4 km
atstumu nuo Klaipėdos uosto molo); 1,2 km ilgio atkarpa piečiau Nidos (49–50,2 km
atstumu nuo Klaipėdos uosto molo). Atkarpose, kur antrasis labiausiai nuo kranto nutolęs
sėklius įgauna trijų dimensijų formą, atstumas tarp jo ragų siekia 70–450 metrų.
Arčiau kranto esančių sėklių morfologinis tipas labai nepastovus: jis keičiasi nuo
dviejų iki trijų dimensijų išilginio ir prie kranto prisišliejusio (5 pav. a, b, c). Pirmi du
įkrantiniai sėkliai (antrasis tuo atveju, jei yra daugiau negu trys sėkliai) yra tiesūs ir nėra
įgavę bent nežymaus vingiuotumo tik keliose trumpose atkarpose: 1,7 km ilgio atkarpoje
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piečiau Alksnynės (10,3–12 km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo); 1,8 km ilgio atkarpoje
šiauriau Pervalkos (28,5–30,3 km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo); 1,5 m ilgio atkarpoje
piečiau Preilos (41–42,5 km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo). Prie krantų prisišliejusių
sėklių atkarpos išryškėja keliose zonose:
1) ryškiausia prie kranto prisišliejusių sėklių zona yra išsidėsčiusi apie 5,3 km ilgio
ruože nuo šiaurinės Nidos dalies iki lietuviškosios Kuršių nerijos dalies ribos. Prie
kranto prisišlieję sėkliai šioje zonoje išsidėstę trijose 0,5–1,5 km ilgio atkarpose.
Atstumas tarp prie kranto prisitvirtinusių sėkliaus ragų šioje zonoje siekia nuo
100 iki 350 metrų. Skersinio sėkliaus viršūnės ilgis varijuoja nuo 30 iki 60 metrų.
2) kita prie kranto prisišliejusių sėklių zona yra išsidėsčiusi 7,8 km ilgio ruože
piečiau Juodkrantės ir šiauriau Pervalkos, kur skersiniai sėkliai yra išsibarstę
keturiose 0,4–1,5 km ilgio atkarpose. Atstumas tarp sėkliaus ragų šioje zonoje
varijuoja nuo 45 iki 250 m, o sėkliaus viršūnės ilgis nuo 20 iki 70 metrų.
3) trečioji prie kranto prisišliejusių sėklių zona apima 7 km ilgio ruožą, kuris
prasideda piečiau Alksnynės ir tęsiasi iki Juodkrantės. Šioje zonoje prie kranto
prisišlieję sėkliai išsibarstę trumpose 0,2–0,6 km ilgio atkarpėlėse. Atstumas tarp
sėkliaus ragų šioje zonoje siekia 40–180 m, o sėkliaus viršūnės ilgis, kaip ir
ankstesnėje zonoje, 20–70 metrų.
Likusioje Kuršių nerijos jūros priekrantės dalyje pirmasis įkrantinis ir antrasis
įkrantinis (jei priekrantei būdinga daugiau negu trys sėkliai) yra trijų dimensijų išilginiai.
Atstumas tarp šių sėklių ragų visoje Kuršių nerijoje yra labai nevienodas ir varijuoja nuo
50 iki 450 metrų. Pirmojo įkrantinio trijų dimensijų sėkliaus ragai daug kur labai išplatėję,
jų plotis vietomis siekia iki 200 m, ir priartėję prie kranto. Jie yra artimi prie kranto
prisišliejusio sėkliaus tipui, tačiau, kadangi jų ragai dar nėra prisitvirtinę prie kranto, o jų
tarpsėklis lieka vientisas, jie priskirti trijų dimensijų išilginiams sėkliams.

5 pav. Kuršių nerijos sėklių pavyzdžiai: a – trigubas sėklius ties Lietuvos ir Rusijos riba (1 sėklius –
prisišliejęs prie kranto, 2, 3 – dviejų dimensijų išilginiai), b – trigubas sėklius piečiau Smiltynės
(1, 2 sėkliai – trijų dimensijų išilginiai, 3 – dviejų dimensijų išilginis), c – trigubas sėklius ties
Alksnyne (1 sėklius – netaisyklingas trijų dimensijų išilginis, 2 – dviejų dimensijų išilginis,
3 – įgaunantis trijų dimensijų pavidalą)
Fig. 5. Examples of Curonian Spit bars: a– triple bar at the border of Lithuania and Russia (1 bar–shore attached,
2, 3 – two dimensional longshore), b – triple bar to the south from Smiltynė (1, 2 bars – three dimensional
longshore, 3 – two dimensional longshore), c – triple bar at Alksnynė (1 bar – irregular three dimensional
longshore, 2 – two dimensional longshore, 3 – evolving three dimensional longshore)
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2.2. Kuršių nerijos jūros priekrantės sėklių morfologija
Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės nuolydis sėklių zonoje varijuoja nuo 0,009 iki
0,013. Priekrantės sėkliai Kuršių nerijoje
pasižymi gana vienoda litologine struktūra,
juose vyrauja smulkiagrūdis smėlis (0,1–0,25
mm). Tarpsėklių litologinė sandara mažiau
vienalytė, juose vietomis išryškėja rupesnės
sudėties nuosėdos: nuo vidutingrūdžio
(0,25–0,5 mm) iki rupaus (0,5–1 mm) smėlio
arba įvairaus santykio jų mišinio, kartais
paįvairinto žvirgždo nuosėdomis. Itin
išsiskiria pietinėje Kuršių nerijos dalyje
esančio įjūriausio sėkliaus tarpsėklis, kuriam
būdinga labai nevienalytė nuosėdų sudėtis,
apimanti visą nuosėdų įvairovę nuo
smulkiagrūdžio smėlio iki žvirgždo ir
gargždo mišinio. Kuršių nerijos jūros
priekrantėje išryškėja 6 skirtinga morfologine
struktūra pasižymintys ruožai (6 pav.).
Pirmasis ruožas (Smiltynės) apima apie
9 km ilgio atkarpą šiaurinėje Kuršių nerijos
priekrantės dalyje ir tęsiasi nuo Kopgalio iki
kiek šiauriau Alksnynės (6 pav.). Jis išsiskiria
palyginti siaura sėklių zona, sėkliai šiame
ruože nedideli, išsidėstę arti kranto ir
nedideliais atstumais vienas nuo kito. Sėklių
skaičius Smiltynės ruože labai nepastovus:
nuo 2 iki 7. Sėklių zonos plotis šiame ruože
siekia nuo 305 m iki 685 m (vidutiniškai apie
400 m). Sėklių zonos nuolydis keičiasi nuo
0,010 iki 0,013. Smiltynės ruožą reprezentuoja
1 profilis (7 pav.), kuriam būdingi 3 nedideli
sėkliai: 0,2–1 m aukščio ir 20–85 m pločio. Jie
išsidėstę 160–285 m atstumu nuo kranto,
1,4–3,8 m gylyje.
Antrasis ruožas (Alksnynės) apima
Kuršių nerijos jūros priekrantės atkarpą,
esančią 9–16 km atstumu nuo Klaipėdos
uosto molo (6 pav.). Alksnynės ruožas 6 pav. Kuršių nerijos priekrantės sėklių
pasižymi platesne bei pastovesne sėklių zona morfologinių ruožų ir juos iliustruojančių
ir didesniais sėkliais negu Kopgalio ruožas. profilių lokalizacijos kartoschema
Sėklių zonos plotis šioje atkarpoje gana Fig. 6. Kartoscheme of morphological sectors of
pastovus ir siekia nuo 425 iki 520 m Curonian Spit nearshore bars and locations of
(vidutiniškai apie 480 m). Sėklių zonos cross-shore profiles illustrating them
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nuolydis taip pat gana vienodas: visame Alksnynės ruože siekia apie 0,010. Atkarpoje
vyrauja 4 sėkliai. Toks jų skaičius išryškėja ir Alksnynės ruožą iliustruojančiame 2 profilyje
(7 pav.). Šiame profilyje pirmieji du įkrančiau esantys sėkliai yra atskirti nuo įjūresnių
sėklių palyginti gilaus (5,7 m) tarpsėklio. Sėkliai profilyje išsidėstę 0,5–2,8 m gylyje, 90–385 m
atstumu nuo kranto. Jų aukštis siekia 0,5–1,2 m, o plotis – 30–100 metrų.
Trečiasis sėklių morfologinis ruožas (Juodkrantės) apima 16–23,5 km atstumu nuo
Klaipėdos uosto molo esančią jūros priekrantės atkarpą (6 pav.). Šiame ruože sėklių zona
vėl susiaurėja ir pasižymi mažesniais sėkliais. Joje vyrauja nedideli arti kranto esantys
sėkliai ir palaipsniui išryškėja didesnis įjūriausias sėklius, nuo kitų atskirtas plataus
tarpsėklio. Sėklių zonos plotis Juodkrantės ruože siekia 365–430 m (vidutiniškai apie
390 m), sėklių zonos nuolydis čia padidėja iki 0,011–0,013. Didžiojoje Juodkrantės ruožo
dalyje vyrauja 3 sėkliai, tačiau keliuose profiliuose išryškėja 4–5. Pastarąją atkarpą
iliustruoja 3 profilis (7 pav.), kuriam būdingi 4 sėkliai, apimantys šiam ruožui būdingus du
arčiau kranto esančius sėklius (30–35 m pločio, 0,3–0,7 m aukščio), nuo įjūriausio sėkliaus
(75 m pločio, 1,1 m aukščio) atskirtus šiam ruožui būdingo plataus tarpsėklio. Profilio
vietoje šiame tarpsėklyje įsiterpia nedidelis, išsklaidytas 0,2 m aukščio sėkliukas.
Ketvirtasis ruožas (Avikalnio) apima priekrantės atkarpą, išsidėsčiusią 23,5–29 km
atstumu nuo Klaipėdos uosto molo (6 pav.). Tai pereinamasis ruožas, pasižymintis platesne
sėklių zona ir didesniu jų skaičiumi negu Juodkrantės ruožas (būdingi 4–7 sėkliai), kuriame
susiformuoja pietinei Kuršių nerijos jūros priekrantės daliai būdingo didelio įjūriausio
sėkliaus užuomazgos. Šiame ruože minėtas sėklius labai neaukštas ir išsklaidytas.
Apskritai sėklių zonos plotis Avikalnio ruože siekia 540–675 m (vidutiniškai apie 590 m), jų
zonos nuolydis sumažėja iki 0,009–0,011, būdingi neaukšti sėkliai. Šį ruožą reprezentuoja
4 profilis (7 pav.) su 5 sėkliais, kurie nuo kranto nutolę 175–570 m atstumu. Jie nedideli:
25–50 m pločio ir 0,2–1,4 m aukščio.
Penktasis ruožas (Pervalkos) apima 29–37 km atstumu nuo Klaipėdos uosto molo
išsidėsčiusią Kuršių nerijos jūros priekrantės dalį (6 pav.). Pervalkos ruože sėklių zona kiek
susiaurėja ir siekia 365–680 m (vidutiniškai apie 470 m), o jų skaičius joje palaipsniui
mažėja. Būdinga nuo 2 iki 4 sėklių. Sėklių zonos nuolydis padidėja iki 0,010–0,013. Šiame
ruože sėkliai didesni negu ketvirtajame, padidėja įjūriausio sėkliaus apimtis, o jo tarpsėklis
tampa itin gilus ir pasiekia 8,2 m gylį. Pervalkos ruožui būdingus bruožus atspindi
5 profilis (7 pav.). Jam būdingi du sėkliai, esantys 95 ir 310 m atstumu nuo kranto. Jų plotis
– 40 ir 145 m, o aukštis – 0,8 ir 1,3 metro.
Šeštasis ruožas (Preilos–Nidos) apima apie 15 km ilgio jūros priekrantės atkarpą,
besitęsiančią 37 km nuo Klaipėdos uosto molo iki lietuviškosios Kuršių nerijos dalies
pabaigos (6 pav.). Šis ruožas išsiskiria plačiausia 505–720 m pločio (vidutiniškai apie 610 m)
sėklių zona Kuršių nerijos jūros priekrantėje. Sėklių zonos nuolydis artimas Pervalkos
ruožui: 0,010–0,012. Nidos ruože vyrauja 2–3 sėkliai ir tik trumpoje atkarpoje ties Preilos
ragu išryškėja 5 sėkliai. Preilos–Nidos ruože įjūriausias sėklius yra itin didelis, o jo
tarpsėklis – gilus ir išplatėjęs. Šeštąjį ruožą reprezentuojančiame 6 profilyje (7 pav.)
šio sėkliaus plotis siekia 185 m, aukštis – 2,1 m, o jo tarpsėklio gylis – per 7 metrus.
Minėtam profiliui iš viso būdingi 5 sėkliai, nutolę 135–560 m atstumu nuo kranto. Pirmieji
keturi sėkliai, palyginti su penktuoju, nedideli, jų plotis – 15–65 m, o aukštis – 0,3–1 metras.
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7 pav. Kuršių nerijos priekrantės skersinių profilių pavyzdžiai (pagal Baltijos jūros..., 2004) ir sėklių
parametrai profiliuose
Fig. 7. Examples of Curonian Spit nearshore cross-shore profiles (according to Baltijos jūros..., 2004) and
parameters of bars in the profiles

15

Janušaitė R., Jukna L.

Išvados
1.

2.

3.

4.

5.

Priekrantės sėkliams būdinga nevienoda morfologinė struktūra, nulemta bangų
režimo, priekrantės srovių, priekrantės nuolydžio ir smėlio mechaninės sudėties, kuri
leidžia išskirti keturis pagrindinius sėklių tipus: dviejų dimensijų ir trijų dimensijų
išilginius sėklius bei prie kranto prisišliejusius ir skersinius „piršto“ sėklius, tačiau dėl
procesų, lemiančių sėklių genezės ir dinamikos procesus, pažinimo trūkumo sėklių
tipologija nėra išbaigta, o jų tipai traktuojami labai nevienodai.
Sėklių formavimasis gali būti apibūdinamas per tris pagrindinius mechanizmus:
nešmenų konvergenciją ties bangų gožos tašku, nešmenų konvergenciją po stovinčios
bangos mazgais arba pūpsniais ir grįžtamųjų ryšių priekrantės morfodinaminėje
sistemoje sąveiką.
Kuršių nerijos priekrantėje išryškėja šeši nevienoda morfologine struktūra
pasižymintys ruožai: šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje vyrauja palyginti siaura sėklių
zona, pasižyminti nepastoviu jų skaičiumi ir smulkiais sėkliais, o pietinėje Kuršių
nerijos dalyje sėklių zona yra išplatėjusi ir pasižymi mažesniu bei pastovesniu sėklių
skaičiumi, iš kurių išsiskiria stambus įjūriausias sėklius su giliu tarpsėkliu.
Kuršių nerijos jūros priekrantės sėklių tipologinėje struktūroje tarp toliausiai nuo
kranto nutolusių sėklių dominuoja dviejų dimensijų išilginiai sėkliai, tuo tarpu
arčiausiai kranto esantys įkrantiniai sėkliai skirtingose atkarpose būna nuo dviejų iki
trijų dimensijų išilginių ir prie kranto prisišliejusių sėklių.
Straipsnyje analizuojami vienalaikiai duomenys apie priekrantės sėklių struktūrą, o
sėkliai – labai dinamiškos jūros dugno reljefo formos, todėl, norint įvertinti straipsnyje
aptartos sėklių morfologinės struktūros pastovumą, reikalingas tolesnis Kuršių nerijos
priekrantės sėklių dinamikos tyrimas.
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Summary
Nearshore bars can be described as sedimentary elongate underwater sand ridges shaped by
waves and nearshore currents along wave-dominated coasts of open or semi-enclosed seas, oceans and
large lakes with sufficient sand budget (Brander 2004; Bird, 2008; Pape, Ruessink, 2008; Ruessink et al.,
2013; Price et al., 2014). Sandbar importance in processes of nearshore morphodynamic system has
attracted nearshore researchers to carry out intensive field and laboratory studies of these
morphological features since the middle of 20th century. Despite considerable efforts in this study field,
processes controlling bar formation as well as their spatial variability are not completely understood,
and universal classification of distinctive bar types remain a challenge for nearshore geomorphologists.
The lack of nearshore bar investigation is also notable in Lithuanian field of coastal science since no
detailed and continuous research on nearshore bars of Lithuanian Baltic sea coast has been fulfilled,
previous investigations are mostly fragmented. For this reason, the main goal of this article is to
broaden this field of study by evaluating morphological and typological structure of nearshore bars in
the Baltic sea coast of Curonian Spit.
In order to create methodological guidelines for a study of Curonian Spit sandbars, a review of
existing bar generation hypotheses and classification of nearshore bars was presented. To explain bar
generation, three groups of hyphotheses have been introduced, all including mechanisms of
convergence of sediment. These mechanisms combine break-point hyphothesis, which explain bar
generation through onshore and offshore directed sediment flows, converged somewhere around
break-point of waves, infragravity wave hyphothesis which relates bar formation with long low
frequency standing waves, causing convergent pattern of drift velocities, and self-organization
hyphothesis, explaining bar generation through interaction of nonlinear feedbacks between sea bottom
morphology and hydrodynamic processes. Various morphological studies of nearshore bars revealed
four main types of these geomorphological structures based on two criteria: their orientation and plan
view shape. On the first classification level, longshore bars, which are shore-parallel, are distinguished
from tranverse bars, which have oblique orientation. On the second level, longshore bars might be
classified into two-dimensional longshore bars with no longshore variability (straight) and threedimensional or crescentic bars which are longshore variable (non-straight), whereas transverse bars
might be divided into short, wide crested shore-attached bars, related to previous existance of
crescentic bar, and long, narrow crested transverse finger bars.
Concerning evaluation of morphological features of Curonian Spit nearshore bars,
morphometric and typological structure of these underwater sand ridges was analysed. As a result of
morphometric analysis, morphological bar regionalization was introduced. It was found that the
nearshore of Baltic sea coast in the Curonian Spit is composed of six distinct bar sectors characterized
by different bar zone width, number and size of bars. The nearshore of northern part of Curonian Spit
is represented by narrow bar zone with 390 – 480 m average bar zone width in the first three bar
sectors, variable number of bars and quite small bars, while the southern part of Curonian Spit is
characterized by wider bar zone (470 – 610 m wide on average in the last three bar sectors), relatively
smaller and more stable number of bars (mostly 3) and larger bars, especially large-sized outer bar
with wide and deep trough which reaches up to 8.5 m depth.
Based on previously presented classification of nearshore bars, bar types in the Curonian Spit
were distinguished and their spatial variability was analysed. Two-dimensional longshore, threedimensional longshore and shore-attached (transverse) bars appeared in the nearshore of Curonian
Spit which is characterized by a multiple bar system with 2 – 7 bars. Three-dimensional longshore and
shore-attached bars in the Curonian Spit are outlined by irregular, non-rhytmic structure with
variously sized horns and irregular shapes. The outer bar is usually two-dimensional longshore
(straight) with slightly undulating structure in the first bar sector. The second most seaward positioned
bar is also two-dimensional longshore, except the northern part of the Curonian Spit and some short
segments more south, where its type changes to three-dimensional with 70 – 450 m distance between
consecutive horns. The inner bars normally are three-dimensional longshore with 50 – 450 m distance
between horns or shore-attached with 40 – 350 m distance separating their obliquely orientated crests.
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Abstract. Renovation of apartment buildings is new urban stage, based on sustainability and integrated
regeneration of urban areas. Nevertheless, renovation still faces lack of holistic approach on both
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Įvadas
Įsibėgėjanti daugiabučių namų renovacija ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
(modernizacija, atnaujinimas) – naujo, ryškaus urbanistikos etapo Europoje Sąjungoje
(toliau – ES) dalis. Į nacionalinę teisinę sistemą integruoti su energijos vartojimo
efektyvumo didinimu susiję ES sprendimai nubrėžė naują valstybių narių, tarp jų ir
Lietuvos, miestų erdvės vystymo kryptį. Energinis efektyvumas laikomas vienu
pagrindinių ES klimato politikos tikslų. Išsivysčiusiose Europos šalyse apie pusę visų
statybos darbų sudaro statinių atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas
(Tupėnaitė, 2010). Tai sąlygojo, jog daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas šiandien
yra svarbiausia mūsų šalies pastatų fondo politikos kryptis. Atsižvelgus į Lietuvos pastatų
būklę, ji yra racionali ir būtina: didžiąją dalį, net 88,2 proc., nacionalinio Lietuvos pastatų
fondo sudaro senos (iki 1993 m.) statybos daugiabučiai namai (LR finansų ministerija,
2014). 4/5 jų – masinės gyvenamųjų rajonų statybos sovietmečiu rezultatas, kai, siekiant
patenkinti ženkliai išaugusį gyvenamojo ploto poreikį miestuose, buvo masiškai statomi
standartizuoti, greitai surenkami ir mažesnių energetinių reikalavimų gyvenamųjų
daugiabučių namų rajonai (Peras, 1958). Seni, nekokybiški ir neekonomiški daugiabučiai
tapo opia problema tiek gyventojams, išleidžiantiems nemažą dalį savo pajamų šildymui
(net 77,6 proc. gyventojų patirtų arba patiria didelę žalą dėl padidėjusių šildymo išlaidų),
21

Ščerbinskaitė S., Krupickaitė D.

tiek valstybei, siekiančiai energijos efektyvumo ir nepriklausomybės didinimo
(Leonavičius, Genys, 2014). Norėdama išspręsti šią problemą, 2004 m. LR Vyriausybė
priėmė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, kuria iki 2020 m.
užsibrėžta atnaujinti 70 proc. iki 1993-iųjų pastatytų daugiabučių namų, kas apimtų
daugiau nei 26 tūkstančius pastatų (Biekša, Jaraminienė, Martinaitis, 2011). 2016 m.
duomenimis, visoje Lietuvoje buvo renovuoti 1593 ir renovuojama 2030 daugiabučių namų
– tai tik 13,9 proc. šalies daugiabučių namų fondo (Būsto energijos taupymo..., 2016).
Vykdoma renovacijos programa orientuota į gyvenamojo pastato, bet ne gyvenamosios
aplinkos atnaujinimą, neišnaudojant viso renovacijos proceso potencialo. Atviros
urbanistinės gyvenamosios aplinkos erdvės, kiemai, skverai ir kt., yra paliekami nuošalyje,
nors būtent jos yra svarbiausia jungtis tarp gyvenamosios aplinkos (butą ir kiemą jungiant į
visumą, suvokiamą kaip gyvenamąjį būstą) ir miesto urbanistinės struktūros elementų
(Čereškevičius, 2014). Neužtikrinamas gyvenamosios aplinkos kompleksiškumas ir
funkcionalumas (gyvenimo, darbo ir poilsio), todėl didžioji dalis daugiabučiais
gyvenamaisiais namais užstatytų miesto erdvių nėra visavertės minėtos struktūros dalys.
Aktualėjantys aplinkosauginiai ir tvarios plėtros aspektai paskatino ne tik
konkrečius darbus nekilnojamojo turto rinkoje, bet ir renovacijos procesą padarė mokslinių
tyrimų objektu. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija mokslininkų nagrinėta iš
įvairių pozicijų: techninių-energetinių (Ignatavičius, Zavadskas, Ustinovičius, 2017;
Ustinovičius, Ambrasas, Alchimovienė ir kt., 2012), ekonominių (Bonzinskas, 2016),
politinių (Building Performance Institute..., 2011; Cappelletti, Dalla Mora, Peron et al., 2015;
Ruseckas, Kudlaitė, 2007), socialinių (Cheong, Sang, 2012; Hui, 2013; Cronhjort, le Roux,
2014; Dagiliūtė, Luizytė, 2011; Lipnevič, 2015; Leonavičius, Genys, 2014), metodinių
(BUUR, 2017, Ruseckas, 2009; Tupėnaitė, 2010) ir kt. Vis dėlto vieno holistinio ir
tarpdisciplininio konkrečios teritorijos tyrimo šiuo klausimu nebuvo atlikta.
Straipsnio tikslas – išanalizavus daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus
mieste teritorinius ypatumus pateikti siūlymus renovacijos proceso erdviniam
optimizavimui. Tikslui įgyvendinti reikėjo: a) apžvelgti daugiabučių namų sampratą ir
formas; b) apžvelgti daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste proceso ypatumus;
c) atskleisti socialinius ir demografinius Vilniaus miesto rajonų ypatumus; d) pagrįsti
siūlymus daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus mieste erdviniam optimizavimui.
Straipsnio pagrindą sudaro mokslinės, teisinės ir kitos su tema susijusios literatūros
šaltinių, antrinių statistinių duomenų analizė. Tyrimo rezultatams pateikti naudotas
kartografavimo metodas, kuris leido vizualizuotai atskleisti nagrinėjamo objekto
teritorinius aspektus, kokybines bei kiekybines savybes ir pokyčius.

1. Daugiabučių namų renovacijos samprata ir formos
Daugiabučių namų renovacija (dažnai įvardijama atnaujinimo arba modernizacijos
terminais) nėra naujas procesas Lietuvoje, todėl yra įgavęs gana aiškias raiškos formas:
1) dalinė renovacija;
2) kompleksinė renovacija;
3) kvartalinė renovacija.
Dalinis daugiabučių namų tvarkymas šalyje pradėtas dar XX a. pabaigoje. Pasaulinio
banko įsteigtomis apyvartinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis 1996–2003 m. buvo
įgyvendinamas energijos taupymo būste demonstracinis projektas (30 proc. finansuotas
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Lietuvos Respublikos lėšomis), kurio metu šalyje iš dalies, t. y. atliekant pavienių
inžinerinių daugiabučio namo elementų: šilumos punktų ir šilumos sistemų
modernizavimo, langų ir lauko durų keitimo ir tvarkymo darbus, atnaujinta daugiau kaip
700 daugiabučių namų. Be to, pastarąjį dešimtmetį pačių daugiabučių namų gyventojų
iniciatyva ir lėšomis buvo pakeista apie 60 proc. butų langų bei lauko durų, įstiklinta apie
30 proc. balkonų ir atnaujinta daugiau nei 80 proc. šilumos punktų2. Visa tai šių
daugiabučių namų šiluminės energijos sąnaudas sumažino 20 procentų. Žvelgiant iš
šiandienos perspektyvų, tai didžiausią daugiabučių namų gyvenamojo fondo dalį
paveikusi renovacijos forma.
2004 m. Vyriausybės patvirtinta Lietuvos būsto strategija ir priimta daugiabučių
namų modernizavimo programa (I etapas) sudarė sąlygas platesniam problemos
sprendimo mastui ir didesniam proceso efektyvumui – pradėta kompleksinė daugiabučių
namų modernizacija, t. y. kartu apšiltinant ir gyvenamųjų namų sienas. Įsivyravo
visapusiškas pastato tvarkymo modelis, kai sienų apšiltinimas tapo viena esminių
priemonių didinant daugiabučių namų energetinį efektyvumą. Didžiausia tokios
renovacijos nauda – ekonominė, ekologinė, estetinė. Tai įtvirtinta ir šalies teisiniuose
aktuose pateikiamose šios renovacijos formos apibrėžtyse. Lietuvos Respublikos
įstatymuose pastatų atnaujinimas (modernizacija) apibrėžiamas kaip „statybos darbai,
kuriais atkuriamos arba pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir
energetinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių
gaunamos energijos naudojimas“3. Teritorijų planavimo normose4 greta minėtų aspektų
dar pridedamas ir architektūrinės išraiškos atnaujinimas. Pati sąvokos apibrėžtis nurodo,
jog prioritetinė vykdomos politikos kryptis – energijos, visų pirma šiluminės, taupymas.
Renovacijos projektai dažniausiai apsiriboja pastatų energetinių ir techninių savybių
gerinimu, todėl, natūralu, nesprendžia jokių socialinės arba fizinės aplinkos kokybės
gerinimo problemų, o proceso raiškos fragmentiškumas mažai keičia miesto erdvinę raišką,
struktūrą bei jų vystymąsi. Tiesmukiškas ES ir tarptautinių teisinių dokumentų5,
įtvirtinančių būtinybę siekti pastato energetinio efektyvumo, įvedimas į nacionalinį būstų
sektorių iškreipė miestų vystymą. Urbanizuotų erdvių vystymas iš architektų ir urbanistų
perėjo į energetikų inžinierių rankas ir neužtikrina struktūrinės ir architektūrinės kokybės
bei yra paremtas „pigiausios kainos“ principu (Ruseckas, Kudlaitė, 2007).
Gyvenamoji aplinka neapibrėžiama tik privačios nuosavybės ribomis, į kurias buvo
ar yra orientuotos pastarosios renovacijos formos. Tai kolektyvinė nuosavybė, sukurta
žmonių ir skirta jų poreikiams tenkinti – gyventi, poilsiauti bei (ar) dirbti joje. Daugelis
šalies gyvenamųjų teritorijų neatitinka šių kriterijų, iš čia kyla esminis gyvenamosios
aplinkos transformacijos poreikis, pereinant nuo pavienių pastatų prie visos gyvenamosios

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicinių projektų energetinio
efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 143-5232.
3 Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymas. Žin., 1992, Nr. 14378.
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“. Žin., 2013,
Nr. 76-3824.
5 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES, 2010/31/ES, 2009/125/EB ir kt., apibrėžiančios energijos
vartojimo efektyvumą, pastatų energetinius standartus, jų didinimo būdus ir priemones.
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aplinkos tvarkymo. Šalies teisės aktuose6 tokia renovacijos forma apibrėžiama kaip
kompleksinis gyvenamosios aplinkos ir inžinerinės įrangos atnaujinimas. Tai teritorijos
vystymas (planavimas), kurio metu vyksta lokalus fizinės urbanistinės aplinkos
performavimas ar suformavimas: atnaujinami vystomoje teritorijoje esantys gyvenamieji
statiniai, pagerinama viešosios gyvenamosios aplinkos kokybė – sutvarkomos,
praplečiamos arba naujai suformuojamos kiemų žaliosios zonos, sutvarkomi arba
įrengiami smulkieji infrastruktūros objektai (vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštynai,
automobilių stovėjimo aikštelės, optimizuoti pėsčiųjų ir dviračių takai), įrengiamas
apšvietimas, vykdomas šilumos gamybos ir tiekimo sistemų modernizavimas,
visuomeninės paskirties pastatų renovavimas ir t. t. Sėkmingai praktikoje įgyvendinta
kvartalinė renovacija – priemonė teritorijos erdvinio vystymo krypčiai nustatyti, planavimo,
socialinių ir inžinerinių gyvenamųjų rajonų problemoms spręsti. Vis dėlto teisiškai tokios
kvartalinės renovacijos funkcijos nėra apibrėžtos, o pagal dabartinę sąvoką procesas
prilyginamas kompleksinei renovacijai, traktuojant jį kaip didesnio masto statybos darbus.
Jei kvartalinę renovaciją traktuotume kaip teritorijos vystymą, kuris šalies
įstatymuose7 apibrėžiamas „kaip tam tikros teritorijos ekonominės, socialinės ir (ar)
aplinkos būklės urbanistiniai kokybiniai pokyčiai“, išryškėtų proceso trūkumai tvarios
plėtros atžvilgiu. Sėkmingas miestų vystymas galimas tik esant integruotam požiūriui.
Įgyvendinant miesto plėtros veiksmus, reikia laikytis holistinio požiūrio – miesto ar jo
dalių fizinio atnaujinimo priemonės turi būti derinamos tarpusavyje, jomis skatinama
ekonominė plėtra, socialinė integracija, aplinkos apsauga, tinkamai išnaudojamas vidinis
teritorijų potencialas ir vietinės žaliavos (Europos Komisija, 2011). Visa tai numatyta
2014–2020 metų ES sanglaudos reglamentuose, tačiau Lietuvos teritorijų planavimo
įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose vis dar orientuojamasi į miestų raidos teorijas –
funkcinį zonavimą (Pakalnis, 2008). Tuo tarpu nemažai autorių (Cheong, Sang, 2012;
Marchall, Stebe, 2010; Hui, 2013; BUUR, 2017) teigia, kad kaip tik teritorinio vieneto
struktūros įvairovė lemia jos gyvybingumą. Miestuose turėtų būti skatinamas
gyvenamosios aplinkos polifunkciškumas, kai būsto visuma – butas, automobilio garažas,
poilsio erdvės, darbo vietos – nebūtų išskaidyta dideliais atstumais, pati teritorija būtų
nedidelė, kad tarp gyventojų užsimegztų bendruomeniniai ryšiai, tačiau turėtų aiškiai
apibrėžtas ribas (Viteikienė, 2006). Vėlgi Lietuvos kvartalinės renovacijos praktikoje
rekonstrukcijos plotas ir ribos nėra apibrėžti. Tai sąlygoja keli veiksniai. Visų pirma
kvartalai savaime yra skirtingo dydžio – tai „gyvenamosios vietovės urbanizuotos ar
urbanizuojamos teritorijos struktūros elementas, kurį mažiausiai iš trijų pusių riboja
inžinerinių komunikacijų koridoriai ar natūralūs barjerai – žemės reljefo formos, vandens
telkiniai, želdiniai, antropogeniniai komponentai ir kt.“8, be to, renovacijos darbai nebūtinai
turi apimti visą kvartalo plotą: Lietuvos numatyti pilotinių „Re-Block“ Vilniuje ir „Urban“
Šiauliuose projektų masteliai skiriasi – Vilniuje kompleksinę gyvenamosios aplinkos
rekonstrukciją planuojama vykdyti 52 ha ploto Žirmūnų mikrorajone, Šiauliuose – 12 ha
plote, kurią apribos įgyvendintos kompleksinės renovacijos pastatai (Jonauskis,
Muliuolytė, 2015; Kvederytė, 2016). Taigi iš pateiktos informacijos akivaizdu, jog
6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“. Žin., 2014,
Nr. D1-7.
7 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Žin., 2013, Nr. 76-3824.
8 Ibid.
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kvartalinės renovacijos koncepcija nėra visiškai išplėtota. Ją apibrėžiantis terminas nėra
pakankamai išsamus ir stokoja socialinės ir urbanistinės dedamųjų, nepateiktos esminės
charakteristikos. Jeigu dėl dalinės ar kompleksinės renovacijos formų klausimų nekyla –
darbai atliekami pastato plote, tai kvartalinės renovacijos atveju reikia konkrečių mastelių
arba procesą apibrėžiančių ribų.
Pagrindai kvartalinei renovacijai Lietuvoje buvo padėti dar 2013 m. pradžioje, kai
Vyriausybė patvirtino naująjį daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo
finansinį modelį (II etapas). Jo metu 2014–2020 m. laikotarpiu planuojama pereiti prie
kompleksinės kvartalų renovacijos praktikos, tačiau didelių pasiekimų dar nėra. Iš esmės
prie to prisideda metodikos ar drąsių pilotinių projektų, kuriais būtų galima išbandyti
įvairias strategijas ir vėliau jas taikyti praktikoje, stoka ir kitų valstybių patirtimi paremta
praktika (Lietuvoje – Vokietijos patirtimi). Formuojama kvartalinės renovacijos metodika
atsiremia į kompleksinę renovaciją, t. y. gyvenamąją aplinką numatyta tvarkyti tik
susidarius reikiamam renovuotų daugiabučių namų skaičiui. Deja, gyventojų perkamoji
galia neretai riboja tokios praktikos taikymą realybėje, atitinkamai, neleisdama įsibėgėti ir
pačiam kvartalinės renovacijos procesui. Vis dėlto keliose šalies savivaldybėse sėkmingai
įgyvendinti kompleksinės renovacijos projektai suteikia metodinės praktikos – daugiabučių
renovacija ir aplinkos tvarkymas čia atlikti tuo pačiu metu, tačiau finansavimo metodai
skyrėsi – Jonavoje gyvenamųjų daugiabučių namų aplinka sutvarkyta panaudojus 10 proc.
daugiabučių renovacijai skirto finansavimo sumos, Biržuose projektas įgyvendintas
savivaldybės lėšomis (Jonava formuoja naują..., 2014).
Kitas svarbus kvartalinės renovacijos aspektas – urbanistinių procesų valdymas.
Šiandien Lietuvoje miestų vystymas iš esmės priklauso nuo privačių vystytojų iniciatyvos:
finansinių paskatų vedini naujus gyvenamuosius namus jie stato arba centrinėse miesto
dalyse, orientuodamiesi į pasiturinčius miesto gyventojus ir didesnį pelną, arba
periferinėse miesto dalyse, atsižvelgdami į mažesnes pajamas gaunančius gyventojus. Nors
privačių vystytojų įgyvendinami projektai miestui suteikia erdvinės ir urbanistinės
struktūros kokybės, tačiau jų raiška teritorijoje yra dispersiška – vidinės miestų dalys
neretai yra aplenkiamos ir kokybinė ar kiekybinė transformacija jose nevykdoma.
Dėl to prasideda miestų struktūros skydimas ir degradacija, kyla rizika socialinės atskirties
didėjimui, o vietos savivaldos, neturėdamos jokių realių juridinių ir finansinių galių,
praranda miesto plėtros valdymo ir sprendinių kokybės užtikrinimo kontrolę
(Čereškevičius, 2011). Be to, miestų plėtra Lietuvoje vykdoma pagal sklypų (detaliuosius)
arba visos miesto teritorijos (bendruosius) planus ir tik retais atvejais yra rengiamos miesto
dalių raidos koncepcijos miesto daliai (Pakalnis, 2008). Sprendžiant miestų gyvenamųjų
rajonų konversijos ir naujų apgyvendinamų teritorijų plėtros problemas, esama planavimo
sistema nėra optimali – reikia naujo planavimo lygmens kompleksiniam gyvenamųjų
mikrorajonų vystymui.
Kalbant apie bet kurios rūšies renovaciją svarbu atsižvelgti ir į socialinę dedamąją.
Galima kelti prielaidą, kad didesnio mastelio renovacijos projektų inicijavimas ir
įgyvendinimas (kompleksinė ar kvartalinė renovacija) susiję su didesniu gyventojų
bendruomeniškumu – tvarkant bendrą gyvenamąją aplinką, didėja narystės jausmas.
Šiandien bendruomeniškumo stoką daugiabučių namų tvarkymo atžvilgiu žymi tiek mažas
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkių bendrijų skaičius, tiek paties pastatų
atnaujinimo proceso intensyvumas. Kaip jau minėta, didžiausiais mastais pasižymi dalinė
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renovacija, kuri išskirtinai priklauso tik nuo namų ūkių, tuo tarpu kompleksinė ir kvartalinė
renovacija vyksta lėtai, nes čia bendruomeniškumo poreikis yra didelis. Siekiant paspartinti
šalies urbanizuotų teritorijų rekonstrukciją, reikia skatinti bendruomenių savivaldas.

2. Daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus mieste ypatumai
Vilnius yra pirmasis miestas Lietuvoje, dar 2004 m. patvirtinęs daugiabučių namų
atnaujinimo programą „Atnaujink būstą – atnaujinkime miestą“, o 2006-aisiais atnaujintas ir
pirmasis daugiabutis Žirmūnuose (Nėnius, 2016). Nuo tada praėjo jau dešimtmetis, tačiau
nepaisant to, jog didžioji dauguma miesto daugiabučių yra renovuotinos būklės, ryškaus
renovacijos proveržio Vilniuje nėra. Galima išskirti kelias lėto renovacijos proceso priežastis.
Visų pirma tai akivaizdus jau minėto pilietinio aktyvumo trūkumas. Privatizavę būstus ar
atkūrę nuosavybę, daugelis gyventojų pradėjo rūpintis tik savo butu, pamiršdami, jog
daugiabutis, t. y. jo konstrukcijos, inžineriniai įrenginiai ir, remiantis miesto tvarkymo ir
švaros taisyklėmis9, aplinka aplink daugiabutį, yra dalinė nuosavybė, už kurios tvarkymą
atsakingi visi namo gyventojai. Gajus sovietinis mentalitetas – laukti, kol „kažkas“ atliks
tvarkymo darbus, ženkliai stabdo renovacijos procesą. Tik 20 proc. daugiabučių namų
renovacijos darbų Vilniuje buvo arba yra organizuojama pačių daugiabučių namų bendrijų.
Be to, remiantis VšĮ „Atnaujink miestą“ duomenimis, jų administruojamuose renovuotuose
ir renovuojamuose daugiabučiuose namuose renovacijos procesui pritariančių žmonių dalis
siekia tik 67 proc., tai kiek daugiau minimalios ribos, kas taip pat žymi gyventojų pasyvumą
ir menką grįžtamosios renovacijos proceso naudos supratimą. Antra, egzistuojanti namo
gyventojų pajamų diferenciacija dar labiau apsunkina bendrų interesų derinimą – dalis
gyventojų turi ribotus finansinius išteklius arba yra visai nemokūs (pvz., pensininkai,
bedarbiai ir kt.) (Leonavičius, Genys, 2014).
Tai, kad žemas gyventojų iniciatyvumas ir netolygus jų finansinis pajėgumas yra
esminės problemos, stabdančios renovacijos procesą, įrodo ir 2013 m. Lietuvoje pradėtas
taikyti naujas daugiabučių renovacijos modelis. Daugiau sprendimo galios suteikus
savivaldybėms10, procesas suintensyvėjo. Beveik pusė (47,1 proc.) šiandien Vilniuje
vykdomų daugiabučių namų renovacijos darbų atliekama už savivaldybės paimtas
paskolas, o bendras nuo 2013 m. pradžios renovuojamų daugiabučių skaičius yra 3,3 karto
didesnis nei nuo renovacijos proceso pradžios 2004 metais (VšĮ „Būsto energijos..., 2016).
Pagal naująjį modelį, savivaldybės atrinko pačius energetiškai neefektyviausius
daugiabučius ir inicijavo jų renovacijos procesą (atsižvelgdamos į galimą gyventojų
pritarimą): 2013 m. pradžioje atrinkti 26, metų pabaigoje dar 211 skubiai renovuoti
rekomenduojami daugiabučiai gyvenamieji namai (Vilniaus miesto savivaldybės..., 2017).
Pagal atrinktų pastatų skaičių Vilniaus miesto savivaldybė buvo pirma tarp šalies
didmiesčių. Didelė atrinktų pastatų imtis lėmė, kad, lyginant su kitais šalies didmiesčiais,
Vilniuje statybos rangos darbų ir pabaigtų projektų dalys čia buvo mažiausios, atitinkamai
29,44 proc. ir 2,12 proc. (Būsto energijos taupymo..., 2017.). Didžioji dalis kompleksinės
renovacijos projektų susitelkusi žiedu, jungiančiu gana patrauklius miesto gyvenamuosius
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 1-326.
Anksčiau paskolas renovacijai galėdavo paimti tik daugiabučių administratoriai, bendrijos arba jungtinės
veiklos grupės, o nuo 2013-ųjų – savivaldybės paskirta įstaiga, taigi iš esmės pati savivaldybė. Nors paskola yra
savivaldybės vardu, ją moka daugiabučio gyventojai. Tokiu renovacijos modeliu gyventojai nusiima emocinę, o ne
tiesioginę banko paskolos naštą, tačiau taip pašalinamas gyventojus stabdantis barjeras.
9

10
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rajonus: Naujamiestį, Žirmūnus, Antakalnį, Verkius – juose susitelkę beveik 50 proc. visų
baigtų ir vykdomų kompleksinės renovacijos projektų, tuo tarpu tokiuose rajonuose kaip
Karoliniškės, Vilkpėdė, Viršuliškės, Pilaitė, Fabijoniškės ir kt. (1 pav.) renovacija nėra

1 pav. Naujos statybos pastatų ir renovacijos projektų teritorinė sklaida (Šaltiniai: VšĮ „Būsto
energijos...“, 2016; Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data..., 2017)
Fig. 1. Dispersion of new construction and renovation projects (Sources: VšĮ „Būsto energijos...“, 2016; Lietuvos
Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data..., 2017)

aktyvi, čia vykdyti ir vykdomi pavieniai projektai. Analizuojant savivaldybės atrinktus
skubiai renovuoti rekomenduojamus daugiabučius namus, išryškėja disproporcija tarp
seniūnijų. Daugiausia energetiškai neefektyvių namų specialistai išskyrė Šeškinės
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seniūnijoje (1 pav.). Renovuoti rekomenduojama devyniasdešimt septynis 1968–1985 metų
statybos seniūnijos daugiabučius gyvenamuosius namus (tai rodo didesnį šio rajono
daugiabučių namų nusidėvėjimą). Net 7,5 karto mažiau renovuotinų pastatų atrinkta
Naujininkų seniūnijoje, nuo 6 iki 10 – ir taip sparčiai Vilniaus miesto kontekste
atsinaujinančioms Naujininkų, Žirmūnų, Šnipiškių seniūnijoms bei Justiniškėms.
Iki 5 pastatų atrinkta visose likusiose sostinės seniūnijose.
Sprendžiant miesto urbanistinės struktūros atnaujinimo klausimus, pravartu
apžvelgti ne tik renovacijos objektus (įvykdytus, vykdomus bei rekomenduojamus), bet ir
teritorinius ryšius su naujais statybos darbais (1 pav.). Nuo 2013 m., kai, patvirtinus naująjį
daugiabučių atnaujinimo modelį, prasidėjo renovacijos proveržis, iki 2016 m. pabaigos
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje buvo pastatyti 4790 įvairios paskirties pastatai11
(Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017). Absoliuti dauguma jų išsidėstę periferinėse
miesto dalyse, kur jų koncentracija vietomis siekia 45–60 statinių hektare: Pilaitės ir
šiaurinė Pašilaičių, rytinė ir šiaurrytinė Verkių, pietinė Naujosios Vilnios, vakarinė Panerių
seniūnijų dalys. Tuo tarpu vidiniai miesto rajonai tokia intensyvia urbanistinės struktūros
plėtra nepasižymi – didžiosios daugumos seniūnijų teritorijose nagrinėtu 2013–2016 m.
laikotarpiu pastatyta mažiau nei 7,5 pastato, didesne statybos apimtimi pasižymėjo tik
vidinės, arčiau miesto centro (Senamiesčio ir Naujamiesčio) esančios Žvėryno, Šnipiškių,
Žirmūnų bei Antakalnio seniūnijų dalys. Čia naujos statybos koncentracija yra iki 22,5
statinio hektare. Įdomu tai, kad renovacijos objektai ir didesnės koncentracijos naujos
statybos židiniai (> 7,5 pastato/ha) miesto teritorijoje išsidėstę neperdengdami vienas kitų,
išskyrus jau minėtas 4 seniūnijas. Tokią situaciją galima paaiškinti tuo, jog absoliuti
dauguma naujos statybos pastatų yra individualūs gyvenamieji ir (arba) ūkinės paskirties,
dėl to ir bendra jų koncentracija yra didesnė periferinėse miesto dalyse. Turimi duomenys
lėmė, kad žemėlapyje vaizduojama visos įmanomos paskirties (gyvenamosios,
administracinės, komercinės, visuomenės ir kt.) pastatų teritorinė sklaida, tačiau vidiniams,
ypač centriniams, rajonams statybos darbų intensyvumas nėra būdingas.
Gyvenamojo būsto fondas Vilniaus mieste vis dar intensyviau atsinaujina statant
naujus gyvenamuosius namus. Nors statybos darbų apimtys yra ženkliai mažesnės, bet
santykinai Vilnius neatsilieka nuo Vakarų miestų, kur modernizacija sudaro apie 50 proc.
visų statybos darbų. 2014 m. duomenimis, kas antri su daugiabučiais gyvenamaisiais
namais susiję statybos darbai Vilniuje buvo jų modernizacija (SĮ „Vilniaus planas“, 2015).
Sėkmingai įgyvendinat II renovacijos programos etapą, renovacija turi perspektyvos tapti
vidinės ir centrinės miesto dalių urbanistinės struktūros regeneravimo pagrindu.

3. Socialiniai ir demografiniai renovacijos Vilniaus mieste aspektai
Atnaujinant daugiabučių gyvenamųjų namų fondą, svarbu atsižvelgti ne tik į
statinių fizinius ir energetinius parametrus, bet ir socialinius ir demografinius gyventojų
pasiskirstymo miesto erdvėje aspektus. Pastatų modernizacija, ypač didesnio teritorinio
mastelio, yra vienas iš būdų spręsti socialines urbanizuotų struktūrų problemas, todėl
minėtų aspektų analizė yra būtina. Gyventojai yra esminė urbanizuotų struktūrų

Iš Lietuvos teritorijos M 1 : 10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazės (GDB10LT) buvo atrinkti visi 2014–
2017 m. į duomenų bazę įvesti statybos objektai, atributų lentelėje turėję atributą „pa0“, žymintį, jog statybos
objektas – pastatas. Statinių paskirtis duomenų bazėje neįvardyta.
11
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funkcionavimo dalis. Jų persiskirstymas erdvėje ir su jais susiję socialiniai bei
demografiniai pokyčiai yra svarbi miestų vystymo problema. Todėl, kaip pabrėžia nemažai
Lietuvos ir užsienio specialistų (Cheong, Sang, 2012; Hui, 2013; Lipnevič, 2015;
Leonavičius, Genys, 2014), socialinė ir demografinė dedamoji turi būti svari renovacijos
politikos dalis.
Vilnius – didžiausias Lietuvos miestas su daugiau nei puse milijono gyventojų, kurių
didesnė dalis gyvena daugiabučių namų rajonuose. Iš beveik 6 tūkstančių mieste esančių
daugiabučių apie 60 proc. (apie 3500) yra senesni nei 25 metų (Nėnius, 2016). Daugeliu
aspektų daugiabučiai gyvenamieji pastatai bei jų aplinka nebeatitinka šiuolaikinio miesto
standartų ir gyventojų poreikių. Tokie mikrorajonai sensta ir patiria ryškias socialines
permainas (Bardauskienė, Pakalnis, 2012; Žilys, 2013). Remiantis Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita,
vidutinis gyventojų amžius vidiniuose, arčiau centro esančiuose, miesto rajonuose (Šeškinė,
Justiniškės, Fabijoniškės, Viršuliškės, Naujininkai ir kt.) apima 41–50 ar dar didesnį,
51–65 metų (pvz., Karoliniškės), amžiaus intervalą. Tuo tarpu periferinėse, arčiau miesto
išorinės ribos esančiose, dalyse (periferinės Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Verkių,
Antakalnio rajonų dalys, Pilaitė) gyventojai gerokai jaunesni – vidutinis jų amžius čia siekia
vos iki 40 metų. Taigi miesto šerdis (išskyrus „prestižinį“, patrauklų gyventi miesto centrą
ir su juo besiribojančius rajonus, ypač Naujamiestį, kuris dėl savo patogios padėties tarp
miesto centro ir žaliosios zonos – Vingio parko yra vienas perspektyviausių ir sparčiausiai
besivystančių Vilniaus miesto rajonų) sensta. Visuotinių 2001 ir 2011 metų gyventojų
surašymų duomenų analizė atskleidžia, kad didžiausias pensinio amžiaus gyventojų
dalies, tenkančios 1 tūkst. seniūnijos gyventojų, prieaugis būdingas Karoliniškių (pokytis
tarp 2001 ir 2011 metų surašymo duomenų – net 97,8 proc., Šeškinės (91,4 proc.),
Viršuliškių (87,7 proc.), Justiniškių (72,2 proc.) bei Lazdynų (59,6 proc.) seniūnijose
(2 pav.), mažiausias – Senamiesčiui, Naujamiesčiui bei Paneriams, kur pensinio amžiaus
gyventojų santykinis prieaugis yra mažesnis nei 15 procentų. Iš viso Vilniaus mieste per šį
laikotarpį pensininkų, skaičiuojant 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, padaugėjo
13,9 asmens. Tokia amžiaus struktūros erdvinė sklaida atspindi didelį kompleksą
problemų, kurios susijusios ne tik su paties miesto vystymo ir valdymo klausimais, bet ir jo
gyventojų struktūros pokyčiais. Gyventojų socialinės ir demografinės struktūros teritoriniai
pokyčiai mieste prasidėjo dar pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai buvusios sistemos
homogenizuota visuomenė pradėjo sparčiai diferencijuotis: labiau pasiturintys gyventojai
pradėjo keltis į jų poreikius ir gyvenimo kokybę atitinkančius būstus miesto centre,
privačių gyvenamųjų namų rajonuose (Leonavičius, Genys, 2014). Tačiau šiandien tokio
judėjimo poveikis didesnis, nes aktyviai migruoja aktyviausias ir produktyviausias
socialinis miesto sluoksnis – gyventojai iki 40 metų amžiaus. Galima išskirti dvi tai
lemiančias priežastis:
1. Savanoriškas gyventojų judėjimas. Aukštesnį socialinį sluoksnį užimančių
gyventojų poreikis turėti geresnį būstą ir saugią bei poreikius tenkinančią aplinką. Galima
įvardyti dvi tokį judėjimą sąlygojančias priežastis:
a) Atviro plano senų miesto mikrorajonų užstatymo struktūra. Laisvo planavimo
principais paremtas daugiabučių mikrorajonų namų išdėstymas negarantuoja
gyventojų saugumo jausmo, jiems trūksta privatumo (Bardauskienė,
Pakalnis, 2012). Neretai daugiabučių namų kiemai yra tranzitinės erdvės gretimų
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2 pav. Pensinio amžiaus gyventojų pasiskirstymas Vilniaus mieste (Šaltiniai: Oficialiosios statistikos
portalas, 2013 (1, 2), 2017; Statistikos departamentas prie..., 2004)
Fig. 2. Distribution of pensoners in Vilnius city municipality (Sources: Oficialiosios statistikos portalas, 2013 (1, 2),
2017; Statistikos departamentas prie.., 2004)
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daugiabučių namų gyventojams. Tokiu būdu netenkama savo kiemo, jos
infrastruktūros, asmeninio turto (pvz., parkuojamų automobilių) kontrolės.
Esant dideliam žmonių „praeinamumui“, spartėja kiemo aplinkos susidėvėjimas.
Visa tai mažina daugiabučio gyventojų interesą tvarkyti ir puoselėti kiemo
aplinką, nes jos kokybės išsaugojimas yra labai limituotas. Tuo tarpu fiziškai
izoliuota kiemų aplinka ir infrastruktūra yra daug patogesnė ir palankesnė
auginti vaikus. Tai galima pagrįsti didėjančiu uždarų bendruomenių kvartalų ar
kotedžo tipo rajonų Vilniuje atsiradimu ir populiarumu (Krupickaitė, Pociūtė,
Peciukonytė, 2014).
b) Butai neatitinka šiuolaikinių standartų. Daugumos sovietmečiu statytų butų
standartinis išplanavimas pasižymi ribotomis erdvėmis – siaura virtuvė, mažos
kvadratūros kambariai, maži tualetai ir vonios kambariai. Būstuose trūksta
bendravimui skirtų erdvių, nes butai buvo formuojami labiau kaip poilsio tarp
darbų erdvė, o ne šeimos būstas (Peras, 1958). Toks sovietinės šeimos gyvenimo
modelis nebesuderinamas su šiandieniniu, ieškoma įprastų šiuolaikinio būsto
elementų – svetainių, valgomųjų, kuriuos gali pasiūlyti naujos, į šeimas
orientuotos statybos būstai miesto periferijose (Bardauskienė, Pakalnis, 2012).
2. Vadinamieji „suvaržymų šablonai“ – tai bankai, kurie mažiau pasiturinčioms
jaunoms šeimoms suteikia didesnes paskolas tik naujos statybos būstuose, už kurias būstą
jie gali įsigyti tik miesto periferijoje esančiuose naujų gyvenamųjų namų rajonų
daugiabučiuose (Burneika, 2007).
Savanoriškas (dėl didesnių pajamų ir aukštesnio socialinio sluoksnio suteikiamų
galimybių) arba dėl išorinių priežasčių („suvaržymų šablonų“) į miesto periferiją ar
priemiesčius išsikeldami jauni miesto gyventojai lemia ir kitus neigiamus socialinius
pokyčius daugiabučių namų rajonuose. Tyrimai (Burneika ir kt., 2017; Valatka, Burneika,
Ubarevičienė, 2016; Žilys, 2013) rodo didėjantį socialinį kontrastas tarp daugiabučių
mikrorajonų ir besiplečiančių priemiesčių. Daugiabučių namų mikrorajonai pasižymi
didesne žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunančių (ar valstybės išlaikomų ir dėl
to dažniau su žemesniu socialiniu sluoksniu besitapatinančių), išsiskyrusių ar nesituokusių
gyventojų dalimi. Tuo tarpu priemiesčiuose telkiasi priešingas socialinis vilniečių sluoksnis
– tai dažniau asmenys, turintys aukštesnį išsilavinimą, gaunantys didesnes pajamas,
santuokoje gyvenančios, jaunos šeimos su vaikais. Taigi priemiesčiuose pamažu telkiasi
demografinis miesto potencialas, o vidiniai mikrorajonai (išskyrus centrines miesto dalis –
Senamiestį, Naujamiestį) stagnuoja. Tebesitęsiant tokiam gyventojų persiskirstymui (o tokią
tendenciją žymi 2001 ir 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys), Vilniaus
daugiabučių rajonams gresia susidurti su rimtais socialiniais iššūkiais – galiausiai čia gali
likti gyventi tik vyresni žmonės ir į aukštesnį socialinį sluoksnį pakilti negalintys asmenys.
Tokių teritorijų formavimasis dar labiau mažina šių miesto dalių patrauklumą, kadangi
socialinė aplinka yra ne mažiau būsto pasirinkimą lemiantis veiksnys nei jo fizinė aplinka.
Kitas su gyventojų erdviniu persiskirstymu susijęs problemos aspektas – mažėjantis
gyventojų tankumas užstatytose vidinėse miesto teritorijose: 2000 m. jis siekė 48 gyv./ha,
tuo tarpu 2014 m. – jau tik 39 gyv./ha (SĮ „Vilniaus planas“, 2015). Mažėjant gyventojų
koncentracijai miestų centrinėse dalyse, optimalios infrastruktūros užtikrinimas miestams
tampa ekonomiškai sudėtingas. Pavyzdžiui, 7 kilometrų atstumu nuo miesto centro
gyventojų tankis Vilniuje jau dabar yra žemesnis (mažiau nei 30 gyv./ha) nei reikiamas, kad
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atsipirktų kuriama techninė ir socialinė infrastruktūra (SĮ „Vilniaus planas“, 2015). Išliekant
aukštiems suburbanizacijos tempams, problema tik didės. Atsižvelgiant į 2001 ir 2011 metų
visuotinio gyventojų surašymo duomenis, gyventojų skaičiaus pokytis teigiamas buvo tiek
Vilniaus miesto, tiek rajono seniūnijose, tačiau pastarojoje jis buvo 54,5 proc. didesnis.
Sparčiausiai gyventojų skaičius augo šiaurėje su Vilniaus miesto savivaldybe
besiribojančiose seniūnijose: Zujūnų, Avižienių, Riešės bei Bezdonių, kur gyventojų pokytis
per šį laikotarpį siekė daugiau nei 20 procentų. Kiek mažesnis, tačiau vis tiek didelis
(iki 20 proc.) gyventojų prieaugis būdingas rytinėms Vilniaus rajono seniūnijoms:
Mickūnų, Šatrininkų, Nemėžio, Rudaminos ir Juodšilių. Vilniaus miesto teritorijoje
teigiamą gyventojų pokytį patyrė tik 4 seniūnijos ir visos jos – periferinės: Verkių,
Pašilaičių bei Pilaitės seniūnijos, kur pokytis buvo daugiau nei 20 proc., Fabijoniškėse –
8,5 procento. Čia pasikeitė ir gyventojų struktūra – atjaunėjo vyraujanti gyventojų amžiaus
grupė. 2001 metų surašymo duomenimis, Pašilaičiuose daugiausia buvo 40–45 metų
amžiaus grupės gyventojų, Pilaitėje – 35–39 metų, o 2011 metų duomenimis, minėtose
seniūnijose jau vyravo 25–29-mečiai.

4. Pasiūlymai Vilniaus miesto daugiabučių namų renovacijos proceso
erdviniam optimizavimui
Esminė daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste problema – erdvinio proceso
suvokimo stoka. Renovacija vyksta ne siekiant sukurti kokybišką gyvenamąją erdvę, bet tik
gerinant statinių techninę būklę. Jos objektu tampa atskiri statiniai, rečiau bendrijos, bet ne
teritoriniai vienetai – kvartalai, mikrorajonai ir panašiai. Dėl to neišnaudojamas renovacijos
kaip teritorijos vystymo potencialas ir neužtikrinama kompleksinė urbanizuotų teritorijų
konversija. Tik kompleksinis požiūris į urbanistinę miesto teritorijos ir jos dalių erdvinę bei
funkcinę sandarą12 ir proceso adaptacija prie esamos miesto urbanistinės sistemos savitumų
užtikrina kokybišką vystymą. Akivaizdu, kad siekiant miesto vystymo tvermės, vienintelė
taikytina renovacijos forma – kvartalinė renovacija, į ją ir turėtų būti orientuota Vilniaus
miesto savivaldybės būsto politika, o pats procesas suvokiamas tiek vietiniu, tiek miesto
teritorijos, tiek ir nacionalinės svarbos masteliu. Būdamas didžiausiu urbanizacijos centru
šalyje, Vilnius turi imtis drąsių pilotinių novatoriškų investicinių sprendimų ir taip
prisidėti prie kvartalinės renovacijos skatinimo nacionaliniu lygmeniu.
Siūlomos keturios kompleksinės gyvenamosios aplinkos renovacijos organizavimo
pakopos, kurias sietų informacijos rinkimo ir analizės, sprendimų modeliavimo ir
sprendimų priėmimo dalys (3 pav.).
Kvartalinė renovacija turi teritorinę raišką, todėl jos organizavimas turėtų vykti
teritorinių tyrimų pagrindu per tris dedamąsias: būsto fondą, urbanistinius procesus ir
gyventojus:
1. Esamas būsto fondas. Pastatų energetinių parametrų gerinimas yra tarptautiniu ir
nacionaliniu lygmenimis reglamentuotas renovacijos tikslas, todėl, akivaizdu, jis
išlieka pirmine modernizacijos proceso iniciatyva. Analizuojant esamą būsto
fondą reiktų išskirti renovuotinų namų koncentracijos židinius. Vilniaus miesto

„Miesto urbanistinė sandara – maršrutų ir erdvių karkasas, kuris jungiasi lokaliai bendrame miesto ir
išoriniame kontekste bei maršrutų ir atvirų erdvių sąsajų vienu su kitais urbanizuotoje erdvėje būdai.“
(Ivanauskaitė, 2015, 51 psl.).
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3 pav. Kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo organizavimo modelis
Fig. 3. Model of living environment renewal

savivaldybė yra išskyrusi per du šimtus skubiai renovuoti rekomenduotinų
gyvenamųjų namų. Kitas žingsnis – savivaldybės būsto fondo erdvinė analizė.
Rekomenduotinų renovuoti ir savivaldybės būsto fondo teritorinė santalka –
palankus veiksnys, siekiant pritarimo renovacijai. Savivaldybės būstas ir
socialinis būstas (savivaldybės būsto fondo dedamosios dalys) – savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis būstas13, jų modernizacijos projektai gali būti
inicijuojami be gyventojų pritarimo. Miestui priklauso daugiau nei keturi
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto
nuomos tvarkos parašo tvirtinimo“. Žin., 2015, Nr. 1-201.
13

33

Ščerbinskaitė S., Krupickaitė D.

tūkstančiai statinių, kurių trys ketvirtadaliai – gyvenamosios paskirties: 2163
savivaldybės būsto statuso gyvenamieji statiniai ir 848 socialiniai būstai.
2. Urbanistiniai procesai. Optimalu kvartalinės renovacijos projektus inicijuoti naujos
statybos kaimynystėje, taip dalį kuriamos infrastruktūros finansinės naštos
perleidžiant privačiam sektoriui ir tuo pačiu užtikrinant urbanistinės sandaros
išlaikymą bei infrastruktūros tąsą tarp naujos ir senos statybos. Renovacijos
projektus galima derinti su jau planuojamomis skirtingos paskirties14 statybomis
arba jas tikslingai inicijuoti, taip didinant teritorijos funkcinę įvairovę bei
sprendžiant gyvenamųjų teritorijų infrastruktūros nefunkcionalumą. Teritorijoje
numačius komercinės arba administracinės paskirties statinių statybą, gali būti
sprendžiamas aktualus automobilių parkavimo vietų stokos ir žaliųjų erdvių
poreikio konfliktas (Ščerbinskaitė, 2017).
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų buvimas potencialiai
modernizuojamose teritorijose suteiktų galimybę atsiriboti ir nuo įsivyravusios
tausojančios renovacijos rėmų bei taikyti kitas transformacijos formas – renovacija
didinant pastato tūrį ar, esant būtinybei, pastato(-ų) griovimas ir naujo
gyvenamojo namo statyba, taip kuriant naujus, uždarus, labiau gyventojų
poreikius atitinkančius gyvenamuosius kvartalus bei naujo išplanavimo būstus
(taip pritraukiant tą gyventojų dalį, kuriai senos statybos namų butų išplanavimas
neatitinka keliamų būsto poreikių). Dėl viso to bus sprendžiama nemažai miesto
problemų – didinamas miesto vidinės dalies užstatymo intensyvumas, mažinama
urbanizuotų ir galimai urbanizuojamų teritorijų erdvinė sklaida, didinamas
gyventojų tankumas bei socialinė įvairovė ir užtikrinamas inžinerinių miesto
infrastruktūrų efektyvumas bei ekonominis našumas.
Renovacijos projektus derinant su naujos statybos objektais (ypač tikslingai
inicijuotais) arba taikant naujas pastatų transformacijos formas, būtina atsižvelgti į
teritorijos urbanistinės struktūros ypatybes: esamą užstatymo tankį, intensyvumą,
urbanistinę kompoziciją ir kitus kokybinius bei kiekybinius parametrus,
reglamentuotus teritorijų planavimo įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose.
3. Socialinė, demografinė aplinka. Vis dėlto ji – tik papildomas veiksnys, padedantis
išgryninti rekomenduotinas kvartalinės renovacijos projektų teritorijas, o ne jas
apibrėžti. Stresinės demografinės ir socialinės teritorijos (pasižyminčios didele
valstybės išlaikomų, fizinės pensinio amžiaus gyventojų dalimi ir pan.) negali
būti renovacijos projektų inicijavimo pagrindu, nes tokių teritorijų gyventojai yra
finansiškai pažeidžiami, kas potencialiai gali paveikti jų pritarimą renovacijos
projektui ir stabdyti tokią iniciatyvą.
Po teritorinės analizės turi būti sprendimų modeliavimas – gyventojų nuostatos ir
poreikiai renovacijos projekto atžvilgiu. Daugiabučių namų gyventojai yra pagrindiniai
renovacijos projektų rezultatų vartotojai bei finansuotojai (privačios nuosavybės atveju), todėl
jų nuomonė, poreikiai ir nuostatos yra daug lemiantys. Šioje, antroje, pakopoje apsibrėžtos
preliminarios renovacijos projekto ribos yra keičiamos atsižvelgiant į gyventojų pritarimą
arba nepritarimą būti inicijuojamo gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projekto dalimi, todėl
ryšys tarp sprendimų modeliavimo ir sprendimo priėmimo dalių yra grįžtamasis.
Išskyrus privačios mažaaukštės (tiksliau – gyvenamasis 1–2 butų, gyvenamasis 1–2 butų soduose, ūkinis prie
gyvenamojo 1–2 butų) ir pramonės bei sandėliavimo statybos objektus.
14
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4 pav. Kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų teritorijos (Šaltiniai: Lietuvos
Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data, 2017; SĮ „Vilniaus planas“, 2017)
Fig. 4. Proposed areas for renewal of residential environment (Sources: Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017;
ArcGIS Open data, 2017; SĮ „Vilniaus planas“, 2017)
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Sprendimų priėmimo dalyje galutinai apibrėžiamos būsimo renovacijos projekto
ribos (3 pakopa) ir numatomas urbanizuotų struktūrų konversijos laipsnis –
konkretizuojamos transformacijos formos (4 pakopa).
Parengto modelio pagrindu atlikta teritorinė Vilniaus būsto fondo analizė ir išskirti
kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų inicijavimui tinkami teritoriniai
vienetai. Apie savivaldybės išskirtus renovuotinus daugiabučius namus suformuota 500
metrų (atstumas nėra fiksuotas ir taikytas tik šios koncepcijos atveju) buferinė zona, ją
perdengiant su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais statiniais bei naujausiais
statybos objektais (imti 2015–2016 m. statybos objektai, naujesnių duomenų apie
tebevykdomą / planuojamą vykdyti statybą panaudojimą ribojo duomenų prieinamumas),
esančiais per 200 metrų nuo renovuotinų daugiabučių ir juos juosiančios buferinės zonos.
Teritorinės analizės metu išryškėję koncentracijos židiniai apima 689 gyvenamosios
paskirties statinius15 bei 46 naujos statybos objektus. Didžiausiais koncentracijos židiniais
pasižymi Justiniškių, Šeškinės–Fabijoniškių, Žirmūnų–Šnipiškių, Žirmūnų–Antakalnio,
Naujamiesčio, Naujininkų bei Naujosios Vilnios seniūnijos (4 pav.). Atsižvelgiant į šių
teritorijų socialinę dedamąją, renovacijos iniciatyvos prioritetas tektų Šeškinės, Fabijoniškių
bei Justiniškių urbanizuotoms teritorijoms, kur gyventojų amžiaus struktūra yra prasta ir
prastėjanti, didelė socialiai remtinų gyventojų dalis, todėl regeneracija čia būtina tiek
urbanistiniu, tiek socialiniu lygmeniu. Natūralu, jog didelio masto kvartalinės renovacijos
projektai yra pats racionaliausias miesto urbanistinės struktūros regeneracijos variantas
miesto urbanistinei formai išlaikyti, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės administracija
nėra finansiškai įgali užtikrinti tokių mastų statybos darbų atlikimą, ką žymi lėtas
„Žirmūnų trikampio“ projekto įgyvendinimas. Gyventojų iniciatyvumo stoka taip pat yra
rimtas didelių renovacijos projektų inicijavimo ir įgyvendinimo stabdis. Siūlomos
renovacijos projektų teritorijos pasižymi didele tikslinių pastatų koncentracija ir užima
kelias dešimtis hektarų, todėl akivaizdu, kad vien tik gyventojų iniciatyva tokio masto
renovacijos projektai yra neįmanomi. Teritorinės analizės metu išskirtus koncentracijos
židinius siūloma skaidyti į mažesnius teritorinius vienetus – pavienius kvartalus ar
besiribojančias jų grupes. Toks teritorijos dalinimas leis racionaliau naudoti infrastruktūros
išlaidas (Čereškevičius, 2014). Viename iš kompleksinei renovacijai potencialių kvartalų
atliktos apklausos rezultatai rodo, kad gyventojai nori artimiausios gyvenamosios aplinkos
(kiemo) kontrolės: paklausti, koks turėtų būti geras kiemas prie jų namo, nemažai
respondentų pažymėjo, jog jis turėtų būti uždaras, saugus, prižiūrimas, su poreikius
atitinkančia infrastruktūra, skirta tik bendrijos gyventojams (Ščerbinskaitė, 2017). Kiemai,
turintys aiškiai apibrėžtas ribas, didintų gyventojų interesą investuoti į jų poreikius
atitinkančios gyvenamosios aplinkos formavimą. Didesnėje teritorijoje infrastruktūros
rengimo ir išlaikymo našta tektų savivaldybei, kuri dėl ribotų finansinių galimybių
patenkintų tik mažą gyventojų poreikių dalį, o atsižvelgiant į gyventojų apklausos
rezultatus, poreikis kiemo erdvių kokybei yra iš ties didelis. Taigi maži kvartalinės
renovacijos projektai būtų optimaliausi tiek finansiniu, tiek organizaciniu aspektu. Atskirus
kvartalinės renovacijos projektus į bendrą urbanistinę struktūrą siūloma jungti per
infrastruktūrą (dviračių ir pėsčiųjų takai, žaliosios jungtys) ir architektūrinius sprendimus.
15

447 savivaldybės būstai, 55 socialiniai būstai, 237 skubiai rekomenduotini renovuoti būstai.
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Išvados
1.

2.

3.

4.

Tiek moksliniuose darbuose, tiek praktikoje daugiabučių namų renovacija stokoja
holistinio bei tarpdisciplininio požiūrio ir juo grįstų taikomųjų darbų, kurie padėtų
formuoti renovacijos politikos kryptis ir pasiekti didesnį renovacijos proceso
efektyvumą Lietuvoje.
Pagrindinė daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste problema – erdvinio
proceso suvokimo stoka. Renovacija traktuojama kaip statybos darbai, o ne teritorijos
vystymo priemonė, todėl miesto struktūros atnaujinimas vyksta pastatų, bet ne
gyvenamosios aplinkos modernizavimo pagrindu, o realūs renovacijos projektai
pasižymi mažu intensyvumu ir tankiu bei teritorinės raiškos stoka: renovacija
priklauso nuo konkretaus namo gyventojų ar bendrijos aktyvumo. Jau įvykdyti ir
vykdomi renovacijos projektai mieste pasiskirstę atsitiktinai, nors šiek tiek didesnė
koncentracija būdinga arčiau miesto centro esančiuose gyvenamuosiuose rajonuose ir
Žirmūnuose bei Antakalnyje.
Kvartalinė renovacija – tvari miesto vystymo dedamoji: atnaujinti daugiabučių namų
rajonai pritrauktų nemažą gyventojų dalį į sovietinės statybos daugiabučių
gyvenamųjų namų rajonus, didėtų gyventojų tankumas, dėl to mažėtų užstatytų
miesto teritorijų erdvinė sklaida – miestas taptų labiau koncentruotas, didėtų techninės
ir socialinės infrastruktūros efektyvumas ir ekonominis našumas bei visuomenės
homogeniškumas, būtų užtikrinamas miesto urbanistinės formos išlaikymas.
Siekdama miesto urbanistinės formos vientisumo, Vilniaus miesto savivaldybė turėtų
orientuotis į kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo darbus – kvartalinę
renovaciją, grindžiamą miesto ar jo dalių kokybine transformacija, socialinės plotmės
atgaivinimu ir vietos charakterio išsaugojimu.
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Summary
Renovation of apartment buildings is new urban stage, based on sustainability and integrated
regeneration of urban areas. It is considered as one of the most relevant objects of the European
Union (EU) dwelling and climate policies. Process of renovation in Lithuania started in late 90’s,
nevertheless it is still fulfilled mostly via modernization of solitary buildings which only present
financial, environmental and economical benefits. Renewal of residential environment is left aside. It
still faces lack of holistic approach on all scientific, political and practical fields, while the process
itself is often taken as construction rather than territorial development tool. It is typical for Vilnius
too. Accomplished renovation projects in city are characterized by low intensity and spatial density.
Most of the projects are concentrated on relatively attractive residential areas – Naujamiestis,
Žirmūnai, Antakalnis, Verkiai, meanwhile in older districts (Karoliniškės, Vilkpėdė, Viršuliškės)
process is not intense and only several modernization projects in each are done. Negative social and
demographic processes that Vilnius is dealing with are important causes why city is still struggling
with renovation. Vilnius is facing suburbanization that leads to population aging and social
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disorientation in inner city areas. Based on research apartments residential districts have relatively
higher proportion of lower educated, lower earning (or state-dependent), divorced or unmarried
people. Meanwhile, suburbs present opposite. Furthermore, inner districts such as Šeškinė,
Fabijoniškės, Viršuliškės, Naujininkai already are characterized by higher average age: 41- 50 or even
higher – 51- 61 (e.g. Karoliniškės). The peripheral parts of Vilnius are younger – the average age goes
up to 40 years (peripheral Fabijoniškės and Pilaitė, Naujieji Verkiai, Antakalnis). Analysis of the 2001
and 2011 population census data reveals that inner districts are also dealing with rising proportion of
retired people per 1000 inviduals of working age. In Karoliniškės the change between the 2001 and
2011census data was 97,8 percent, in Šeškinė - 91, 4 percent, in Viršiuliškės – 87, 7 percent, in
Justiniškės – 72, 2 percent, in Lazdynai it was the lowest, but still reached 59,6 percent. In Senamiestis,
Naujininkai, Paneriai the changes were less than 15 percent. So, demographic potential is
concentrating in suburbs and peripheral parts of the city leaving inner districts less socially and
demographically active.
Renovation process has intensified in 2013 when new financing model was introduced. It gave
more power for municipalities. Now almost half (47.1%) of the renovation project in Vilnius are being
carried out for loans taken out by the municipality, and the total number of apartments renovated
since the beginning of 2013 is 3.3 times higher compared to 2004.
All examples discussed above highlight the importance of demographic and social aspects in
renovation policy. Territorial distribution of residents and the subsequent social and demographic
changes are an important issue for urban development. Block renovation can be called one of the
ways to ensure sustainable development of the city in both, urban and social – demographic aspects:
the renovation would attract a significant part of the population, increase population density, reduce
the spatial distribution of built up urban areas, make the city more concentrated, increase efficiency of
technical and social infrastructure, homogeneous society, ensure preservation of urban structure. This
article proposes to base renovation planning on the territorial analyses of population, urban processes
and housing stock. It offers to focus on small block renovation project with clear boundaries and close
communities in order to maintain financial and organizational optimality.
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Įvadas
Diskusijos emigracijos reiškinių Lietuvoje tema vyksta tiek mokslinėje, tiek
populiarioje spaudoje, dažniausiai akcentuojant neigiamas šio reiškinio pasekmes. Itin
didelė emigracija iš Lietuvos ir periferinių regionų tuštėjimas dėl vidaus emigracijos
į didžiuosius miestus, ypač Vilnių, yra dvi pagrindinės temos, sulaukiančios beveik vien
negatyvių vertinimų. Akivaizdu, kad abu šie procesai sukelia ir negatyvių pasekmių
Lietuvos socialinei raidai, tačiau kyla dėl objektyvių priežasčių. Nors neigiamos šių
procesų pasekmės yra pastebimos (Daugirdas ir kt., 2013), patys procesai vargu ar gali būti
vertinami išimtinai neigiamai. Dar didesnių neigiamų pasekmių turėtų migracijos reiškinių
nebuvimas besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau
– ES) struktūroje. Nors patys procesai yra natūralūs ir iš esmės neišvengiami, tačiau
tikėtina, kad jie, jei būtų racionaliai valdomi, galėtų būti ne tokie intensyvūs ir turėti
kitokias socialines ir geografines charakteristikas. Kita vertus, duomenys apie šių procesų
apimtis yra gana netikslūs (tai įrodo staigūs emigruojančių asmenų skaičiaus svyravimai,
pasikeitus, pavyzdžiui, gyventojų apmokestinimo principams), o patikimų duomenų apie
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jų vidinį teritorinį pasiskirstymą yra mažai. Daugiausia mokslinių darbų vienaip ar kitaip
nagrinėja tarptautinės emigracijos reiškinius (Sipavičienė, Stankūnienė, 2011; Damulienė,
2013; Rudžinskienė, Paulauskaitė, 2014; Aidis, Krupickaitė, 2007), tuo tarpu vidaus
migracijų kryptims ir jų poveikiui skiriama gerokai mažiau dėmesio (Ubarevičienė,
van Ham, 2017; Burneika ir kt., 2014, Juškevičius, 2015; Kuliešis, Pareigienė, 2011).
Išsamiausiai vidaus migracijų kryptis nagrinėjo R. Ubarevičienė (2016), kurios straipsnyje
pateikti būtent su trimis didžiaisiais miestais susiję migraciniai srautai. Remiantis 2011 m.
visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, iliustruotos pagrindinės gyventojų migracijos
kryptys per metus iki gyventojų surašymo. Ji taip pat atskleidė, kad migracijos srautai yra
selektyvūs ir į miestus atvyksta aukštesnį išsilavinimą, geresnius darbus turintys ir
jaunesni gyventojai, nei iš jų išvyksta (Ubarevičienė, van Ham, 2017).
Šis straipsnis skirtas vidaus migracijos reiškiniams, kurie sulaukia nepalyginamai
mažiau dėmesio tiek mokslinėje, tiek populiarioje spaudoje. Siekiama atsakyti į klausimą,
kokią įtaką emigracijos srautų kryptims iš savivaldybių turi trys metropoliniai Lietuvos
miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Ankstesni tyrimai atskleidė, kad tik šių miestų įtaka
migraciniams srautams stebima toliau nei artimiausiose jiems savivaldybėse (Burneika,
Ubarevičienė, 2013). Nors tiek vidaus, tiek tarptautinė migracija didele dalimi susijusios su
tomis pačiomis priežastimis, tačiau pastaroji šiuo atveju trumpai bus aptariama tik vidaus
migracijos kontekste. Straipsnyje siekiama nustatyti trijų didžiųjų Lietuvos miestų
migracinius regionus ir jų kaitą XXI amžiuje. Atliktas tyrimas leis atskleisti svarbiausius
socialinių santykių erdvinės dimensijos bruožus, realią Lietuvos gyvenviečių struktūros
pokyčių kryptį ir besiformuojančią jos hierarchinę struktūrą. Migracinių srautų analizė leis
prognozuoti tiek didžiųjų miestų, tiek periferinių savivaldybių vystymosi perspektyvas.
Straipsnyje daugiausia nagrinėjama Lietuvos gyventojų nuolatinės gyvenamosios vietos
pokyčius atspindinti vidaus migracija. Nedaug dėmesio skiriama geriau pažintai užsienio
migracijai ir šiek tiek kitokį pobūdį turinčiai švytuoklinei (kasdienei) migracijai, kurios
XXI a. turėjo aiškią tendenciją augti dėl stipriai padidėjusio gyventojų mobilumo.
Šio straipsnio objektas – trijų didžiųjų Lietuvos miestų formuojami migraciniai
regionai. Pagrindinis darbo tikslas – pagal gyventojų migracijos teritorinės raiškos
rodiklius nustatyti trijų didžiųjų Lietuvos miestų migracinius regionus ir jų kaitą
XXI amžiuje. Siekiama nustatyti teritorijas, iš kurių daugiausia gyventojų išvyksta į vieną iš
šių miestų. Toks tyrimas taip pat leidžia daryti išvadas apie šių miestų funkcinių regionų
ribas, nes gyventojų migracija yra susijusi ir su kitokio pobūdžio funkciniais ryšiais.
Funkciniai miestų regionai skiriami tik pagal migracijos duomenis nėra absoliučiai tikslūs,
tačiau šis ryšys, daugelio autorių nuomone (Hall ir Hay, 1976; Parr 2005), yra vienas
svarbiausių apibrėžiant miestų funkcinius regionus. Migracijos gana gerai atspindi tam
tikro miesto trauką, jo įtaką konkrečioje teritorijoje ir miesto ekonominį dominavimą.
Migracijos reiškiniai dažniausiai aiškinami ekonominėmis priežastimis. Remiantis
neoklasikine ekonomikos teorija, gyventojų migraciją daugiausia sukelia nedarbo lygio ir
(ar) darbo užmokesčio skirtumai (Stark, Bloom, 1985). Nėra abejonių, kad ekonominiai
motyvai yra vieni svarbiausių veiksnių gyventojams priimant migracinius sprendimus,
nors pats reiškinys yra gerokai sudėtingesnis, ir vien ekonominiais veiksniais ir racionaliu
elgesiu jo paaiškinti negalima (Blau, Duncan, 1973; Ley, 1977). Pagrindiniai migracijos
srautai formuojasi iš vietų, kuriose trūksta gerai apmokamo darbo, į regionus, kur darbo
jėgos paklausa ir darbo užmokestis yra aukštesni. Žinant darbo užmokesčio ir užimtumo
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skirtumus Lietuvoje, galima prognozuoti, jog būtent trys didieji Lietuvos miestai bus
pagrindiniais gyventojų traukos centrais. Remiantis šia hipoteze, didžiausi ir
dominuojantys visoje šalyje vidinės migracijos srautai turi būti nukreipti į Vilnių, kuris
išsiskiria aukščiausiu darbo užmokesčio lygiu ir sparčiausia ekonomine plėtra.
Gravitaciniai modeliai, kaip ir pirmasis W. R. Toblerio (1970) geografijos dėsnis,
prognozuoja, kad šie srautai turėtų priklausyti ir nuo teritorijos padėties pagrindinių
traukos objektų atžvilgiu. Dėl šios priežasties mes galime kelti hipotezę, kad Kauno ir
Klaipėdos miestai turėtų vaidinti santykinai svarbesnį vaidmenį atitinkamai vidurio ir
vakarų Lietuvos regionuose, tuo tarpu Vilnius turėtų būti svarbiausiu traukos centru rytų
Lietuvoje ir savivaldybėse, nutolusiose nuo visų trijų centrų. Vis dėlto lieka neaišku, kaip
toli siekia kiekvieno didmiesčio įtakos zona ir kaip jos kinta laike. Šiame skyriuje būtent ir
bus bandoma atskleisti tas teritorijas, kuriose Kauno ir Klaipėdos miestai yra patrauklesni
migracijų centrai nei Vilnius.

1. Duomenys ir metodai
Straipsnis buvo rengiamas daugiausia naudojant indukcine logika grįstus metodus.
Svarbiausias tyrimo metodas – empirinė statistinių duomenų analizė, kurios užduotis –
remiantis esamais duomenimis, atskleisti nagrinėjamo reiškinio (vidaus migracijos)
erdvines charakteristikas. Konkrečiai darbe labiausiai remtasi vizualinės kartografuojamo
reiškinio analizės metodu. Autoriai supranta, kad gautas rezultatas atspindi tik esamos, ne
visai patikimos ir netikslios, statistinės informacijos sukuriamą erdvinį vaizdą ir kažkiek
skiriasi nuo realybės. Kita vertus, panašios duomenų patikimumo problemos būdingos
visiems tiriamiems socialiniams reiškiniams visuose Lietuvos regionuose, todėl ir paklaidos
turėtų būti panašios. Kalbant apibendrintai, šiame straipsnyje pateikiami erdvinio
kiekybinio tyrimo, skirto migracijos reiškiniams Lietuvos teritorijoje atskleisti, rezultatai.
Šiuo atveju tyrimo patikimumas iš esmės priklauso nuo naudojamų duomenų patikimumo.
Kaip minėta anksčiau, duomenų trūkumas ir yra esminė problema, dėl kurios vidaus
migracijos iki šių dienų lieka gana menkai ištyrinėtu reiškiniu. Siekiant atskleisti migracijos
šalies viduje ypatumus, tenka naudoti ir tiesioginius, ir netiesioginius duomenis. Migracijos
kryptis tarp savivaldybių leidžia įvertinti Statistikos departamento pateikiami duomenys
apie emigracijos ir imigracijos mastus Lietuvos savivaldybėse. Šiuo atveju naudoti
duomenys, iliustruojantys išvykusių asmenų skaičių iš konkrečios savivaldybės į kiekvieną
iš metropolinių miestų. Siekiant įvertinti santykinį kiekvieno miesto vaidmenį emigracijos
mastams ir kryptims, straipsnyje pateikta į kiekvieną metropolinį miestą išvykusių
gyventojų dalis nuo visų išvykusiųjų šalies viduje. Taip galima įvertinti santykinę kiekvieno
didmiesčio svarbą bendruose vidaus migracijos procesuose ir išskirti tas teritorijas, kuriose
konkretus miestas yra svarbiausias migrantų traukos objektas. Į tyrimą įtraukti tik oficialiai
deklaravimo vietą (savivaldybę) pakeitusių gyventojų migracijos duomenys.
Kitas galimas šaltinis – 2011 m. gyventojų surašymo duomenys. Tačiau šiuo atveju
pateikiama informacija apie gyventojų judėjimą tik vienerių metų laikotarpiu iki gyventojų
surašymo pradžios, kuris vyko ekonomikos stagnacijos metu, tad gyventojų srautai gali
neatspindėti pastarųjų metų tendencijų. Be to, šių duomenų analizės rezultatai jau yra
paskelbti (Ubarevičienė, 2015; Ubarevičienė, van Ham, 2017). Dėl to autoriams teko ieškoti
papildomos informacijos, kuri geriau atskleistų šalies vidaus migracijos kaitos kryptis.
Buvo pasitelkti Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys apie gyventojų pajamų
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mokesčio (toliau – GPM) perskirstymą tarp savivaldybių pagal deklaruotą gyvenamąją
vietą. GPM perskirstomas kiekvienais metais. Jį gauna ta savivaldybė, kurioje dirbantis
asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Tai padeda atkleisti skirtumus tarp
deklaruotos gyvenamosios vietos ir faktinės darbo vietos arba savivaldybės, kurioje
formaliai žmogus dirba. Šie duomenys iliustruoja darbo migraciją, kuri apima tiek
gyventojus, realiai pakeitusius gyvenamąją vietą, bet to nedeklaravusius, tiek švytuoklinę
migraciją. Pastarosios pastebimą įtaką turi tik ribotoje zonoje aplink analizuojamus
miestus. Deja, šie duomenys taip pat neleidžia daryti tikslių išvadų apie migracijos apimtis.
Visų pirma tai susiję su tuo, kad nemažai nacionalinio masto įmonių (pirmiausia, didieji
prekybos tinklai) yra registruotos Vilniuje, tuo tarpu jų filialai veikia visoje šalyje.
Tokiu atveju formali žmogaus darbo vieta dažniausiai yra Vilniuje, nors de facto jis dirba ir
gyvena kitur. Tokia situacija vis dėlto netrukdo analizuoti migracinių regionų, nes
svarbiausios ir didžiausios įmonės iš esmės neturi regioninio pobūdžio ir yra išsidėsčiusios
visoje Lietuvoje. Kita vertus, šie duomenys papildo Statistikos departamento rodiklių bazę
ir leidžia nustatyti, jei ne tikslias migracijos apimtis, tai bent santykinę didžiųjų miestų
svarbą darbo migracijai skirtingose savivaldybėse ir jos kaitą laike. Pagal juos taip pat
galima įvertinti ekonominių procesų centralizacijos mastą ir erdvinę raišką. Visų šių
duomenų palyginamoji analizė leidžia pakankamai objektyviai atkleisti Lietuvos gyventojų
pagrindines migracijos kryptis, apimtis bei jų svyravimą laike ir nustatyti didžiųjų miestų
migracinius regionus, kurie iš esmės atspindi ir Lietuvos miestų funkcinių regionų (miestų
ir jų hinterlandų) sąrangą. Kadangi pagrindinis tyrimo tikslas yra susijęs su trijų
metropolinių Lietuvos miestų migracinių regionų atskleidimu, o ne konkrečių migracijos
apimčių nustatymu, esami duomenų netikslumai neturi esminės įtakos rezultatams.
Siekiant atskleisti neformalios migracijos kryptis, buvo paskaičiuotos Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse surinkto ir į kitas savivaldybes perskirstyto
gyventojų pajamų mokesčio apimtys vienam kitų savivaldybių gyventojui (Valstybinė
mokesčių inspekcija, 2017). Dėl to, kad analizuojamo laikotarpio pradžioje keitėsi
gyventojų pajamų mokesčio ir savivaldybių biudžetų formavimo principai, šiuo atveju
analizuojami tik 2010 ir 2016 metų duomenys. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad analizuojamu
laikotarpiu keitėsi ir darbo užmokesčio dydžiai, tuo pačiu ir surenkamo GPM kiekis.
Lietuvoje savivaldybių perskirstomo GPM kiekis išaugo 57 proc., o Vilniuje – net 73 proc.
(Kaune – 43 proc., Klaipėdoje – 59 proc.; Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017),
tad didesnės perskirstymo apimtys iš dalies yra susijusios ir su šiais pokyčiais. Kita vertus,
darbo užmokestis augo panašiai visose trijose miestų savivaldybėse (Vilniuje ir Klaipėdoje
– apie 30 proc., Kaune – 37 proc.; Statistikos departamentas, 2017), tad surenkamo
GPM kiekiai nagrinėjamuose miestuose skirtingai didėjo daugiausia ne dėl darbo
užmokesčio augimo, o dėl darbuotojų skaičiaus pokyčių. Nustatyti erdviniai GPM
perskirstymo pokyčiai tarp regionų taip pat turi daugiau būti susiję ne su nevienodai
augusiomis algomis, bet su kintančiu darbuotojų, formaliai dirbusių miestuose, skaičiumi.

2. Deklaruotosios migracijos srautų kaita 2001–2016 m.
Šiame skyriuje autoriai, remdamiesi vizualine kartografuotų reiškinių analize, sieks
atskleisti trijų didžiųjų miestų imigracinius regionus, atsižvelgdami į deklaruotosios
migracijos duomenis, pateikiamus Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale (Statistikos departamentas, 2017). Didžiųjų miestų įtaką gyventojų sprendimams
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pasirenkant vidaus migracijos kryptį geriausiai gali atspindėti išvykusiųjų į konkretų
metropolinį miestą dalis nuo visų vidaus migrantų, išvykusių iš tam tikros savivaldybės.
1 paveikslas iliustruoja migracijos srautų kaitą į Vilniaus m. savivaldybę 2001, 2010
ir 2016 metais. Nekyla abejonių, kad didžiausią įtaką Vilnius, kaip migrantų traukos
centras, turi rytinėje Lietuvos dalyje ir ši įtaka XXI a. didėjo. Akivaizdu ir tai, kad
didžiausią įtaką migrantų sprendimams vykti ar nevykti į Vilnių daro savivaldybės
geografinė padėtis šio miesto atžvilgiu. Kauno, kaip alternatyvaus, konkuruojančio dėl
migrantų centro, įtaka taip pat aiškiai jaučiama, nes šia kryptimi migrantų, vykstančių į
Vilnių, proporcija krinta daug sparčiau.

1 pav. Migrantų, vykusių į Vilniaus m. savavivaldybę, dalis nuo visų išvykusiųjų į Lietuvos
savivaldybes 2001, 2010, 2016 metais (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)
Fig. 1. The share of inner migrants from the Lithuanian municipalities who moved to Vilnius in 2001, 2010 and
2016 (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)

Apibendrinant 1 paveiksle pateiktų duomenų vizualinę analizę, reikia konstatuoti,
kad Vilnius daro reikšmingą įtaką migrantų srautų kryptims pusėje Lietuvos teritorijos, o ši
įtaka mažėja tolstant nuo Baltarusijos sienos ir artėjant prie kitų didžiųjų miestų. Iš esamų
duomenų galima spręsti, kad Vilnius vaidina svarbų vaidmenį bendrame migraciniame
lauke, nes didelė išvykstančiųjų dalis iš rytų Lietuvos į Vilnių reiškia mažėjančią
tarptautinių emigrantų dalį šioje Lietuvos dalyje (2 pav.). Matyti, kad teritorijose, kuriose
vidinės migracijos srautų kryptyse 2016 m. labai aiškiai dominuoja Vilnius, gyventojų
tarptautinės migracijos dalis yra mažiausia. Daugiausia tai yra savivaldybės, išsidėsčiusios
išilgai Lietuvos–Baltarusijos sienos.
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2 pav. Emigravusiųjų į užsienį dalis nuo visų emigrantų 2011–2016 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas, 2017)
Fig. 2. The share of foreign emigrants from Lithuanian municipalities in 2011–2016 (Source: Lietuvos
statistikos departamentas, 2017)

2001–2016 m. Vilniaus miestas ima vaidinti vis labiau dominuojantį vaidmenį.
2001 m. daugiau kaip trečdalis visų vidaus migrantų išvyko į Vilnių tik iš trijų savivaldybių
(1 pav.). Pačiame rytiniame šalies pakraštyje Vilnius buvo svarbiausiu traukos centru, bet
vis dėlto net čia absoliuti dauguma migrantų rinkosi kitas šalies savivaldybes. Tikėtina, kad
tuo metu kiti šalies miestai ir miesteliai vis dar buvo svarbūs renkantis gyvenimo,
mokymosi ar darbo vietas. Per tiriamąjį laikotarpį Vilniaus, kaip dominuojančio migrantų
traukos centro, vaidmuo stipriai išaugo. Jau 2010 m. net iš septynių savivaldybių į jį vyko
daugiau nei 30 proc. visų išvykusių asmenų, o 2016 m. tokių savivaldybių buvo jau
devynios. Reikėtų pažymėti, kad 2016 m. nebeliko nė vienos savivaldybės, iš kurios į Vilnių
vyktų mažiau nei 5 proc. vidaus migrantų. Ši situacija iliustruoja policentrinėje šalyje
vykstančius centralizacijos procesus, kai net nekintant emigracijos mastams, migracijų
kryptys labai keičiasi. Periferinių savivaldybių gyventojai mato vis mažiau teritorinių
alternatyvų savo tikslams pasiekti ir vis dažniau renkasi Vilnių. Taigi nors tiriamuoju
laikotarpiu išvykstančiųjų iš Vilniaus į rytų Lietuvos savivaldybes buvo pastebimai
daugiau nei atvykusiųjų į jį (kitaip sakant, pats Vilniaus miestas vaidina teigiamą vaidmenį
gyventojų skaičiaus kaitai, ypač rytų Lietuvoje), vis dėlto vidinės migracijos veikia kaip
gyventojus metropoliuose koncentruojantis reiškinys. Nors atvykstančiųjų į rytų Lietuvos
savivaldybes iš Vilniaus nemažėja, tačiau mažėja atvykstančiųjų iš kitų savivaldybių.
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Apibendrinant galima teigti, kad nuo 2001 m. iki 2016 m. Vilniaus m. savivaldybės
įtaka ir ryšiai su kitomis savivaldybėmis gerokai išsiplėtė ir sustiprėjo. Vilnius tapo
dominuojančiu šalies centru, turinčiu intensyvėjančius ryšius ne tik su aplinkinėmis
teritorijomis, bet ir praktiškai su visa Lietuva. Tokia situacija atitinka straipsnio autorių
lūkesčius, nes šiuo laikotarpiu augo ir santykinis miesto dydis, ir jo ekonominė reikšmė (vis
didesnė dalis darbingo amžiaus žmonių ir pridėtinės vertės buvo kuriama šiame mieste).
Migrantų srautai į Kauno miestą visu analizuojamu laikotarpiu buvo daug mažesni,
be to, faktiškai nepastebėta, kad jie teritoriškai plėstųsi (3 pav.). Mažesnės migrantų
apimtys į Kauną ir buvo tikėtinos, nors, atsižvelgiant į miestų dydžio skirtumą, jos turėtų
būti gerokai didesnės. Akivaizdu, kad sostinės statusas ir ekonominė situacija vaidina
nemažesnį vaidmenį formuojant migrantų srautus nei pats miesto dydis, šis disbalansas

3 pav. Migrantų, vykusių į Kauno m. savivaldybę, dalis nuo visų išvykusiųjų į Lietuvos savivaldybes
2001, 2010, 2016 metais (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)
Fig. 3. The share of inner migrants from the Lithuanian municipalities who moved to Kaunas in 2001, 2010
and 2016 (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)

turėjo tendenciją ryškėti. Jei 2001 m. į Vilnių atvyko 37 proc. daugiau imigrantų nei į Kauną
(tai daugmaž atitiko miestų dydžio skirtumus), tai 2016 m. ši disproporcija pasiekė 2,32
karto. Vis dėlto Kaunas taip pat pritraukia nemažai iš kitur išvykstančių gyventojų ir turi
tikrai nemažą migracinį regioną, kuriame vaidina dominuojančio traukos centro vaidmenį.
Paribio su Vilniaus miesto regionu savivaldybėse (Kėdainiai, Kaišiadorys) migraciniai
srautai pasiskirsto daugmaž tolygiai, tad galima teigti, kad sostinės statusas Vilniaus
migracinį regioną išplečia, bet artimose alternatyviems centrams teritorijose ši įtaka nėra
lemiama, o tradicinės migrantų kryptys keičiasi lėtai. Net augant Vilniaus įtakai (1 pav.)
47

Shor M., Burneika D.

santykinė Kauno, kaip migrantų traukos centro, reikšmė sumažėjo tik pačiose periferinėse
Kauno migracinio regiono savivaldybėse. Absoliuti dauguma savivaldybių, kurioms šis
miestas buvo svarbus jau 2001 m., lieka Kauno dominuojančios įtakos zonoje ir 2016 metais.
Kita vertus, daugumoje teritorijų, nutolusių nuo pagrindinių centrų, aiškiai dominuoja
Vilniaus įtaka, net jei Kaunas yra arčiau, ir ši tendencija ryškėja. Lazdijų savivaldybė, kurią
2001 m. su Kaunu siejo intensyvesni migraciniai ryšiai nei su Vilniumi, 2016 m. pateko į
Vilniaus dominuojančią įtaką, panaši situacija ir Marijampolės savivaldybėje.
Kauno, kaip centrinio miesto, trauka santykinai labiausiai sumenko nuo jo
nutolusiose savivaldybėse, kur šis miestas akivaizdžiai užleido dominuojančio centro
poziciją Vilniui. 2016 m. į Kauną jau nebeišvyko daugiau nei 10 proc. išvykusiųjų iš
Kalvarijos bei Lazdijų savivaldybių. Taip pat iš Prienų ir Birštono savivaldybių į šį miestą
jau vyko mažiau nei 20 proc. visų išvykusių gyventojų. Taigi matyti, kad skirtingai nei
Vilniaus miestas, kurio įtaka, trauka ir pozicija kaip dominuojančio centrinio miesto per
2001–2016 m. gerokai sustiprėjo, Kauno vaidmuo santykinai mažėjo tose vietose, kur jo ir
Vilniaus migraciniai regionai persidengia. Apibendrinant Kauno migracinio regiono
tyrimą, galima teigti, kad per naujausią laikotarpį Kauno, kaip dominuojančio regioninio
centro, įtaka šiek tiek sumenko, ir išlieka galimybė, kad toks procesas gali vykti ir ateityje,
jei jo socioekonominio vystymosi trajektorija staiga nepasikeis. Kauno migracinis regionas
dėl Vilniaus įtakos darosi kompaktiškesnis, nors vis dar apima teritorijas už Kauno
apskrities ribų, o jo gravitacinė svarba pritraukiant vidaus migrantus išlieka gana stipri.

4 pav. Migrantų, vykusių į Klaipėdos m. savivaldybę, dalis nuo visų išvykusiųjų į Lietuvos
savivaldybes 2001, 2010, 2016 metais (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)
Fig. 4. The share of inner emigrants from Lithuanian municipalities who moved to Klaipėda in 2001, 2010 and
2016 (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017)
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Kaip matyti 4 paveiksle, Klaipėdos miestas vaidina labai aiškiai dominuojantį
vaidmenį vakarų Lietuvoje. Jo migracinis regionas, skirtingai nei Kauno, turėjo tendenciją
augti, tačiau gana ryškiai jis išsiplėtė tik pirmajame analizuojamo laikotarpio etape.
Tokia situacija, tikėtina, yra susijusi su mažesne Vilniaus, kaip konkuruojančio centro,
įtaka, kuri ryški Kauno atveju. 2001 m. buvo vos kelios vakarinio Lietuvos pasienio regiono
savivaldybės, iš kurių į Klaipėdą vyko didesnė dalis migrantų. Jei Kauno atveju nuo
2001 m. iki 2010 m. šio dydžio pokyčio praktiškai nebuvo arba jis net kiek sumenko,
tai Klaipėdos atveju stebimas gana nemažas augimas.
Kiek kitokia situacija stebima 2016 metais. 2010–2016 m. iš esmės didėjo tik į
Klaipėda atvykusiųjų skaičius, tačiau ne jų dalis (kitaip sakant, alternatyvios migracijos
kryptys Lietuvoje neprarado santykinės reikšmės, lyginant su Klaipėda, net vakarinėje
šalies dalyje). Taigi miesto santykinė įtaka savivaldybėms kito mažai, bet centralizacijos
tendencijos vakarų Lietuvoje stiprėjo.

3. Nedeklaruotosios migracijos srautų analizė
Deklaruotosios migracijos srautų analizė parodė augančius vidinės migracijos
srautus visoje šalyje, ypač Vilniuje. Tikėtina, kad nedeklaruotosios migracijos srautai turėtų
pasižymėti analogiškomis erdvinėmis charakteristikomis ir jų kaitos tendencijomis.
Erdviniai skirtumai metropolinių miestų migracinių regionų viduje turėtų būti dar didesni,
nes šiuo atveju didelę įtaką turi švytuoklinė migracija. Kita vertus, nustatant metropolinių
regionų ribų kaitą, šio tipo migracija yra mažai svarbi, nes apima tik artimiausias miestams
savivaldybes. Kaip minėta darbo rengimo metodikoje, nedeklaruotosios migracijos srautus,
ypač susijusius su darbu, nors ir nelabai tiksliai, bet atspindi centriniame mieste surinktas,
bet pagal mokesčių mokėtojų deklaruotą gyvenamąją vietą perskirstomas GPM.
5 paveiksle pavaizduota Vilniaus mieste surinkto GPM perskirstymo kitoms
savivaldybėms sklaida pasižymi labai panašiomis teritorinėmis charakteristikomis kaip ir
deklaruotosios migracijos atveju, bet migracinio regiono augimo tempai dar spartesni.
Kitas skirtumas – deklaruotajai migracijai buvo būdingas gana tolygus mažėjimas tolstant
nuo Baltarusijos šiaurės vakarų kryptimi, tuo tarpu GPM mokesčių perskirstymas mažėja
gana tolygiai tolstant nuo Vilniaus visomis kryptimis. Iš vienos pusės, tai rodo, kad GPM
perskirstymas taip pat neblogai iliustruoja migracinius srautus tarp savivaldybių ir gali
būti naudojamas migracijos procesams tirti. Iš kitos pusės, kadangi šiuo atveju turime
informaciją, kuri siejama ir su finansiniais srautais, ir su švytuokline migracija, matome,
kad Vilniaus įtakos didėjimas yra daugialypis ir apima ne tik gyventojų teritorinį
persiskirstymą, bet ir ekonominių srautų centralizaciją. 5 paveiksle neblogai atsispindi ir
centro–periferijos santykiai, kai Vilniuje koncentruojasi ne tik gyventojai, bet ir finansai
(pajamos), generuojami visoje šalyje.
2010 m. daugiausia GPM iš Vilniaus m. savivaldybės teko Vilniaus r. (net 108 Eur/gyv.),
Trakų (77 Eur/gyv.), Elektrėnų (77 Eur/gyv.) ir Širvintų (56 Eur/gyv.) savivaldybėms.
Šie skaičiai neabejotinai susiję su intensyviausia švytuokline migracija metropolinių
regionų viduje. 2016 m. 16–30 eurų gyventojui GPM iš Vilniaus jau teko praktiškai visoms
Lietuvos savivaldybėms, išskyrus Pagėgių, Rietavo ir Pakruojo. Vidurio Lietuvoje – taip pat
nemažai savivaldybių, kurioms pervesta 31–40 eurų vienam gyventojui. Šios savivaldybės
yra per toli nuo Vilniaus, kad darbo ir gyvenimo vietų nesutapimas galėtų būti susijęs su
švytuoklinėmis migracijomis, todėl šie skaičiai atspindi savivaldybių gyventojus, kurie
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faktiškai arba formaliai dirba Vilniuje. Kadangi regioniniai skirtumai išlieka panašūs kaip ir
deklaruotosios migracijos atveju, tikėtina, kad grąžinamų GPM sumų augimas atspindi
faktinį migracijos augimą, todėl galima teigti, kad Vilniuje (taip pat ir kituose
metropoliniuose miestuose) faktiškai gyvena gerokai daugiau žmonių, nei rodo statistiniai
duomenys. Aiškiai matyti, kad sostinės trauka nuolat ir labai sparčiai augo, ryškėjo ir
integruotas Vilniaus formuojamas regionas, kurį su šiuo miestu sieja intensyviausi ryšiai.
Panaši Vilniaus migracinio regiono teritorinė raiška gaunama analizuojant tiek
deklaruotąją, tiek nedeklaruotąją migraciją, taigi abiejų šių analizių rezultatai patvirtina
vienas kitą.

5 pav. Savivaldybėms perskirstytas Vilniuje surinktas GPM 2010 m. ir 2016 m., euras/1 gyv.
(Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)
Fig. 5. The income tax redistribution from the Vilnius municipality according to formal place of residence of tax
payers in 2010 and 2016 (Source: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)

2010 m. Kauno perskirstyto GPM kiekiai buvo gerokai mažesni nei Vilniaus, o kartu
mažesni buvo ir neformalių migrantų srautai. Tokia pati situacija išlieka ir 2016 m., tačiau
priešingai nei deklaruotosios migracijos atveju, Kauno įtakos regionas pagal GPM plėtėsi
gana sparčiai. Galima teigti, kad Kauno miestas vaidina vis svarbesnio metropolinio
(tarpregioninio) centro vaidmenį, jei ir negeneruodamas taip sparčiai augančio formalaus
migrantų srauto, bet didindamas savo kaip svarbiausio vidurio Lietuvos darbdavio
funkcijas. Augo tiek perskirstomų pinigų kiekis, tiek teritorija, kurioje tai ryškiai pastebima.
Pats traukos arealas 2016 m. iš esmės sutapo su deklaruotosios migracijos regionu.
Tikėtina, kad intensyvėjantys finansiniai srautai rodo darbo vietų (faktinių ir formalių)
koncentraciją Kaune, o didelę įtaką čia turi švytuoklinė migracija, kadangi pats įtakos
arealas nėra didelis. Taigi galima daryti prielaidą, kad būdamas geroje geografinėje
padėtyje (susisiekimo požiūriu) Kaunas pritraukia naujus darbuotojus, kurių dauguma,
kaip matoma 3 ir 6 paveiksluose, vis dėlto į Kauno miestą gyventi neatvyksta. GPM
perskirstymo šuolis, darbo užmokesčiui kintant nežymiai, rodo, kad Kauno, kaip
ekonominio centro, vaidmuo stiprėja, nors migracinių srautų miestas formaliai neaugina.
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6 pav. Savivaldybėms perskirstytas Kaune surinktas GPM 2010 m. ir 2016 m., euras/1 gyv.
(Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)
Fig. 6. The income tax redistribution from the Kaunas municipality according to formal place of residence of tax
payers in 2010 and 2016 (Source: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)

Klaipėdos m. savivaldybės perskirstyto GPM kiekio kaitą 2010–2016 m. iliustruoja
7 paveikslas. Nors, kaip ir kitų miestų atveju, perskirstomų finansų srautas išaugo
(ypač artimiausių savivaldybių atveju), bet intensyvesni nedeklaruotosios migracijos
srautai pastebimi tik iš gana siauro pasienio (pajūrio) savivaldybių ruožo. 2010–2016 m.
laikotarpiu intensyvios sąveikos arealas išsiplėtė tik dviem savivaldybėmis (Rietavo ir
Plungės). Galima apibendrintai teigti, kad Klaipėda vaidina vis svarbesnį metropolinio
centro vaidmenį vakarinėje šalies dalyje, bet pastebimos įtakos zona nėra didelė. Tikėtina,
kad ji taip pat iš esmės apsiriboja švytuoklinės migracijos zona.

7 pav. Savivaldybėms perskirstytas Klaipėdoje surinktas GPM 2010 m. ir 2016 m., euras/1 gyv.
(Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)
Fig. 7. The income tax redistribution from the Klaipėda municipality according to formal place of residence of
tax payers in 2010 and 2016 (Source: Valstybinė mokesčių inspekcija, 2017)
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Apibendrinant nedeklaruotosios migracijos analizę, galima pasakyti, kad šis
metodas patikslina deklaruotosios migracijos srautų analizės metu gautus duomenis ir
padeda išskirti miestų formuojamus branduolius, iš kurių į miestus nukreipti didžiausi
darbo ieškančių migrantų srautai sietini labiau su švytuokline migracija. Galiausiai,
turėdami abiejų migracinių srautų analizės duomenis, galime patikslinti ir pamėginti
nustatyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų formuojamų funkcinių regionų, kurie tarsi
tampa šių miestų darbo jėgos surinkimo teritorijomis, kur jaučiama stipriausia miesto įtaka
ir ryšiai, ribas.

4. Metropolinių miestų migraciniai (funkciniai) regionai
Atlikus deklaruotosios bei nedeklaruotosios migracijos srautų analizes ir turint
surinktus bei susistemintus duomenis, buvo išskirti Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos miestų
migraciniai regionai. Kadangi tiek pastovios, tiek laikinos migracijos yra neabejotinai
susijusios su įvairaus pobūdžio (socialiniais, ekonominiais, kultūriniais) funkciniais ryšiais,
iš esmės galima teigti, kad nustatyti regionai turi gerai iliustruoti ne tik migracinius, bet ir
apskritai funkcinius Lietuvos miestų regionus, t. y. teritorijas, kurios su konkrečiais
metropoliniais miestais yra susijusios labiau nei su kitais (de facto – miestų hinterlandus).
Funkciniai miestų regionai, skiriami tik pagal migracijos duomenis, nėra absoliučiai tikslūs,
tačiau šis ryšys, daugelio autorių nuomone (Berry, 1973; Hall, Hay, 1980;), – vienas
svarbiausių apibrėžiant miestų funkcinius regionus. Migracijos gana gerai atspindi tam
tikro miesto trauką, jo įtaką konkrečioje teritorijoje ir miesto ekonominį dominavimą.
Tokią prielaidą galima daryti dar ir todėl, kad nedeklaruotosios migracijos analizė atskleidė
ir dalies finansinių srautų sklaidą šalyje.
Metropolinių Lietuvos miestų migracinių (funkcinių) regionų nustatymui
daugiausia buvo naudoti formalios (deklaruotosios) migracijos analizės rezultatai. GPM
perskirstymo analizė papildė šį tyrimą ir padėjo prie migracinių regionų priskirti tas
savivaldybes, kuriose deklaruotosios migracijos apimtys per mažos, o skirtumai tarp jos
krypčių per menki, kad būtų galima jas aiškiai priskirti kuriam nors miestui. Be to, GPM
perskirstymo duomenys padėjo išskirti migracinių (funkcinių) regionų branduolius, nes jie
iliustruoja ir švytuoklinę migraciją. Pastarojo tipo migracijos zona rodo teritoriją, kuri
funkcionuoja kaip vieninga darbo rinka ir iš esmės yra tas centras, kuris formuoja funkcinį
regioną, nulemdamas jo hinterlando dydį. Savivaldybės, kur tiek formalios migracijos, tiek
GPM perskirstymo kryptis sutampa dominuojant vienam miestui, buvo priskirtos
atitinkamai intensyvios ir vidutinės to miesto įtakos zonoms. Tuo tarpu savivaldybės,
kurios pagal deklaruotosios migracijos analizės rezultatus negali būti aiškiai priskirtos
vienam iš metropolinių miestų, priskirtos vieno iš jų silpnos įtakos zonai pagal GPM
duomenis. De facto šių teritorijų ryšiai su Lietuvos metropoliniais miestais yra maži, čia
didesnė tarptautinės emigracijos dalis (2 pav.). Tokiai zonai priskirta didelė teritorija tarp
Radviliškio, Mažeikių ir Kelmės rajonų savivaldybių (8 pav.). Žinoma, santykinai
mažesnius migracinius srautus į tris didžiuosius miestus kai kurių savivaldybių atveju
lemia Šiauliai ir Panevėžys, išliekantys svarbiais migrantų traukos centrais kaimyninių
teritorijų gyventojams. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad santykinai maža didžiųjų miestų
svarba migracijų srautams čia yra nulemiama jų geografinės padėties. Net Šiaulių miesto
gyventojams nei Vilnius, nei Kaunas nėra aiškiai dominuojantys migracijų centrai. Tikėtina,
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kad šiai zonai didelę įtaką daro ir Rygos metropolinis centras, bet šią prielaidą reikėtų
patikrinti atskirais tyrimais.

8 pav. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų migraciniai (funkciniai) regionai ir jų struktūrinės dalys
2016 m. (branduoliai, stiprios, vidutinės ir silpnos įtakos zonos)
Fig. 8. The structural parts of Vilnius, Kaunas and Klaipėda migrational (functional) regions in 2016
(their cores and zones of intesive, medium and weak influence)

Menkiausiai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įtaka pasireiškia šiaurės vakarų Lietuvoje,
kur jaučiama kiek didesnė Šiaulių ir Panevėžio įtaka. Kaip jau minėta pradžioje, šie miestai
nebuvo tirti, nes jų dominavimas ir šių miestų formuojami funkciniai regionai turi labai
mažą regioninę išraišką, jų įtaka tėra lokali, beveik nepasireiškianti platesnėje Lietuvos
teritorijoje. Iš trijų metropolinių centrų labiausiai šioje teritorijoje pasireiškia Vilniaus
trauka. Palyginti nemaži migrantų srautai iš šiaurės Lietuvos vyksta į sostinę, o jų dalis
kiekvienais metais nors ir menkai, tačiau auga. Taigi šis regionas buvo įvardytas kaip
Vilniaus migracinio (funkcinio) regiono silpnos įtakos zona, kurią galbūt būtų galima
vadinti didžiausia šalies periferija. Nors čia Vilniaus trauka nėra stipri, tačiau miesto įtaka
tikrai jaučiama ir ji nuolat auga. Kita vertus, tokie menki ryšiai su šalies pagrindiniais
centrais rodo, kad galbūt šioje vietoje yra potencialo kurtis dar vienam tarpregioniniam
centrui, visų pirma – Šiauliuose. Kitu atveju, tikėtina dar didesnė šio regiono periferizacija,
dar didesnė tarptautinės emigracijos svarba, spartesnė depopuliacija ir kiti negatyvūs
socioekonominiai reiškiniai.
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Išvados ir apibendrinimas
Skiriant metropolinių miestų migracinius (funkcinius) regionus, buvo siekiama
pagilinti žinias apie Lietuvoje besiformuojančius socioekonominius ryšius, kintančią miestų
sistemą ir metropolinių miestų reikšmę šiems procesams. Kaip ir tikėtasi, plačiausią ir
glaudžiausiais ryšiais susietą funkcinį regioną formuoja Vilnius ir šio miesto migracinis
regionas, 2001–2016 m. laikotarpiu jis augo sparčiausiai. Laikotarpio pabaigoje Vilnius
daugumos Lietuvos savivaldybių gyventojams buvo dominuojantis traukos centras.
Tai pasakytina apie visas nuo visų trijų metropolinių centrų nutolusias savivaldybes, nors
jos net ir su Vilniumi turi gana menkus migracinius ryšius. Straipsnio hipotezė, kad
Vilniaus formuojamas funkcinis regionas turėtų būti pats didžiausias, labiausiai
integruotas, jį siejantys ryšiai stipriausi, o plėtra sparčiausia, pasitvirtino. Tokia situacija
rodo Lietuvos teritorijos centralizacijos tendencijas, kai šalies miestų sistemoje, kaip ir
daugelyje kitų nedidelių valstybių, ima aiškiai dominuoti vienas centrinis miestas.
Tiek Kaunas, tiek Klaipėda išlaiko ir net plečia savo, kaip dominuojančių regionuose
metropolinių centrų, funkcijas. Galima teigti, kad jų tarpregioninė įtaka auga ir jie tampa vis
svarbesniais tarpregionines funkcijas vykdančiais centrais, net jei Kauno regiono atveju kai
kuriose vietose Vilniaus svarba auga sparčiau. Nors Vilniaus santykinė svarba didėja
didžiojoje šalies dalyje, bet Lietuva išlaiko policentrinę miestų sistemą, ir artimiausiu metu
nėra prielaidų šiai tendencijai iš esmės pasikeisti. Tokia situacija, tikėtina, klostosi dėl
specifinės didžiųjų (metropolinių) miestų geografinės padėties, kai centrinis miestas yra
įsikūręs periferiniame, tradiciškai labiausiai ekonomiškai atsilikusiame, menkus ryšius su
likusia šalies teritorija turinčiame, ne pajūrio regione. Tai leidžia kitiems miestams išnaudoti
jų geografinės padėties privalumus išlaikant ir pritraukiant ekonomines veiklas ir gyventojus.
Stipri Kauno ir Klaipėdos įtaka migracinių srautų kryptims jaučiama teritorijose už
šių miestų apskričių ribų. Šių miestų hinterlandai, nors pastebimai ir nesiplečia, tačiau
juos siejantys vidiniai ryšiai, kurių įtaka čia atsispindi, bent artimiausiu metu neturi
prielaidų silpnėti
Nors migraciniai srautai ir nėra vienintelis indikatorius, pagal kurį galima nustatyti
miesto formuojamą funkcinį regioną, tačiau šių srautų į didžiuosius miestus analizės
pagrindu įmanoma pakankamai patikimai nustatyti funkcinių miestų regionų ribas. Šios
ribos gana objektyviai nurodo miesto įtakos zoną, jo dominavimą ir tokio dominavimo
išblėsimą tam tikroje teritorijoje, todėl migraciniai srautai gali būti laikomi vienu pagrindiniu
funkcinių miestų regionų analizės objektu, ypač jei įvertinama ir švytuoklinė migracija.
Teritoriniu požiūriu per visą 2001–2016 m. laikotarpį labiausiai išsiplėtė Vilniaus
miesto funkcinis regionas. Ryšių intensyvumas itin stiprėjo rytų ir šiaurės rytų kryptimis,
kur nėra konkuruojančių metropolinių miestų. Sostinė pradeda dominuoti pietų bei
pietvakarių Lietuvoje, kur anksčiau buvo stipriau jaučiama Kauno įtaka. Pastarojo miesto
atveju matyti potencija jo įtakos plėtrai šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvos kryptimis.
Tinkamai įvertinus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų migracinius, tuo pačiu ir
funkcinius regionus bei jų kaitos tendencijas, galbūt netgi pradėjus juos centralizuotai
administruoti ir planuoti, būtų įmanoma sušvelninti ekonominius bei socialinius skirtumus
tarp jų regionų, taip pat gerinti gyvenimo sąlygas jų viduje.
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Summary
The problem of emigration is topical in Lithuania but the main attention is paid to foreign
emigration flows. The internal migration is the main focus of this paper, which tries to reveal the
main spatial trends of redistribution of population inside the country and to find out the role of
metropolitan cities here. Authors analyse changing emigration from Lithuanian municipalities to the
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main metropolitan cities of the country. Multinodal urban structure of the country did not help to
ensure even economic development and as a consequence settlement system of the country starts to
change adopting to the new reality. Migration is the main process of this adoption and metropolitan
cities are the main hotspots of this change. Number of migrants and amounts of redistributed income
tax have been used for the revelation of migration flows from all municipalities to Vilnius, Kaunas
and Klaipėda. The volumes of inner migration flows was constantly growing since 2004 till 2016,
especially those directed to the capital city. The intensity of migrations to the metropolitan cities
depend on location of a municipality and flows of emigrants drop fast with the distance.
Municipalities, which are located far from all metropolitan cities have the strongest relations with
Vilnius but these relations are weak (Vilnius attracts less than 10 % of all emigrants) and foreign
emigrations are more intensive. The centralisation processes are very well expressed and the role of
Vilnius in various fields of social and economic life is increasing. The findings, however, show that
notwithstanding the growing dominance of Vilnius, the country withholds multi nodal development
as Kaunas and Klaipeda continue to play role of interregional development centres concentrating
better paid jobs and residents there as well. On the other hand, peripherization processes overtake
remaining country, which is losing population at an impressive pace. Though in many cases the main
cities play positive role directing their emigrants to municipalities located close to them, but more
peripheral regions have very weak possibilities to reverse ongoing processes of depopulation in the
near future.
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Baranauskienė V., Daugirdas V. CHANGES IN THE NETWORK OF GENERAL EDUCATION
SCHOOLS IN PROBLEMATIC REGIONS OF LITHUANIA IN 2001-2016 – INCREASING
REFLECTION OF SPATIAL EXCLUSION. Geografijos metraštis, 50, 2017.
Abstract. School is the primary and main institution that contributes to the foundations of the whole
country’s education system and is the key to our nation’s survival. Following this statement, in this
article the network of general education schools is regarded as one of the main factors’ influencing
spatial and social exclusion. We state that the school is considered as one of the most important
institutions’ that ensures the viability of the entire local community. The purpose of this study is to
determine the trends of the change in the network of general education schools in Lithuania’s
problem regions during the period 2001–2016, and to assess their impact on the growing social and
spatial exclusion which directly relates to the quality of life. Twenty-two sparsely populated
municipalities (SPM) have been selected as the subject of the research. These are the municipalities
where the rural population density at the beginning of the 2017 did not exceed 12.5 inhabitants per
square kilometer. It was used the data of Lithuania Statistics and AIKOS for the analysis. Also,
several years of our expeditions to sparsely populated areas, and communication with school leaders
and employees, local community representatives have helped us to make some conclusions about the
significance of the schools for local communities. We end up the article with the presentation of
generalized research results reflecting the trends of the school network’s decline. Also, we present the
possible impact on the increase of spatial and social exclusion in problematic regions of Lithuania.
References 25. Figs 10. In Lithuanian, summary in English.
Keywords: problem region, sparsely populated areas, general education, social exclusion, spatial
exclusion, territorial differences, welfare.
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Įvadas
Mokykla – pirminė ir pagrindinė institucija, kurianti visos šalies švietimo sistemos
pamatus, – yra svarbiausias mūsų tautos išlikimo pagrindas. Pastarųjų dviejų dešimtmečių
duomenų analizė rodo, kad mažėjantis šalies gyventojų skaičius lemia ir mažėjantį mokinių
skaičių, todėl nyksta mokyklų tinklas. 2001–2016 m. bendrojo ugdymo mokyklos išgyveno
didelius pokyčius, jos buvo ne tik likviduojamos, bet ir reorganizuojamos,
nebekomplektuojamos tam tikros klasės arba jos sujungiamos (LR švietimo ir mokslo
Straipsnis parengtas pagal II-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslu grįsto švietimo link“ skaitytą
pranešimą „Lietuvos probleminių regionų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita 2001–2016 m. – didėjančios
teritorinės atskirties atspindys“. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. GER-005/2017). Tyrimas
įgyvendintas bendradarbiaujant su Lietuvos socialinių tyrimų centro doktorante V. Baranauskiene.
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ministerija, 2004, 2008, 2015, 2017). Be to, kai kurios mokyklos, daugiausia pradinio
ugdymo, išliko įregistruotos kaip švietimo įstaigos ir yra daugiafunkcinių centrų
sudedamoji dalis, tačiau realiai – jose nebeliko mokinių.
Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti 2001–2016 m. laikotarpio Lietuvos probleminių
regionų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitos tendencijas ir įvertinti jų įtaką didėjančiai
socialinei bei teritorinei atskirčiai, kuri tiesiogiai siejasi su gyvenimo kokybe ir gerove.
Siekiant užsibrėžto tikslo buvo bandoma išanalizuoti depopuliacijos mastus
probleminiuose regionuose ir bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių bei mokytojų skaičiaus
kaitą. Tyrimo objektu pasirinktos 22 retai apgyventos savivaldybės (toliau – RAS), kuriose
kaimo gyventojų tankumas 2017 m. pradžioje siekė iki 12,5 gyv./km² (1, 3 pav.) ir kurias
galima laikyti Lietuvos probleminių regionų sudėtine dalimi. Mažas gyventojų tankumas
yra vienas svarbiausių probleminio regiono rodiklių ir išskyrimo kriterijų. Nagrinėjamu
laikotarpiu RAS skaičius išaugo nuo 7 iki 22 ir siekia apie 45 proc. šalies teritorijos ploto.
Ypač išsiskiria šiaurės rytinė Lietuvos dalis, kurioje jau susiformavo ištisas retai apgyventas
regionas (apimantis 11 rajonų savivaldybių – Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos,
Zarasų, Ukmergės, Širvintų, Molėtų, Ignalinos ir Švenčionių), išsiskiriantis prasčiausiais
demografiniais ir socioekonominiais rodikliais. Todėl jis pasirinktas detalesnei bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo kaitos analizei kaip atskiras retai apgyvento regiono atvejis
(10 pav.). Analizuoti visos Lietuvos mokyklų tinklo kaitos šiame straipsnyje nesiimame.
Ankstesni Lietuvos mokyklų tinklo kaitos tyrimai. Lietuvos mokyklų tinklo kaitos
tema nėra nauja, nagrinėta ne vieno mokslininko (Dumbliauskienė, Staugaitytė, 2013;
Kriaučiūnas ir kt., 2016 ir kt.). Daugiausia prie to prisidėjo geografai, ypač P. Gaučas, kuris
sutelkė dėmesį Rytų Lietuvos daugiakalbiam regionui, parengė nemažai žemėlapių ir
kartoschemų. Jo darbuose nagrinėjama istorinė įvairiakalbių mokyklų tinklo raida,
dėstomų dalykų vartojamos kalbos kaita, daugelis kitų aktualių etnolingvistinių problemų,
būdingų šiam regionui (Gaučas, 1992, 1996, 1997a, 1997b, 2000). Tačiau minėti darbai
specialiai neišskiria probleminių ar retai apgyventų regionų, yra tik keletas darbų, kuriuose
aptariamas mokyklų tinklas retai apgyventose teritorijose (Daugirdas ir kt., 2013;
Luobikienė, 2016). Apie mokyklų tinklo kaitą kartais kalbama kaip apie socialinių
aptarnavimo įstaigų tinklo dalį, jų prieinamumą. K. Trakšelys švietimo prieinamumą
akcentuoja ne vien tik kaip geografinį, fizinį mokyklos pasiekiamumą ir mokyklų tinklo
išdėstymą, kuris, jo teigimu, ypač svarbus gyvenantiems kaimo vietovėse, bet akcentuoja ir
švietimo įstaigų suteikiamą mokslo kokybę (Trakšelys, 2015). Taigi švietimo prieinamumas
susideda iš dviejų dedamųjų – mokyklų pasiekiamumo (prieinamumo) ir mokymosi
kokybės (Trakšelys, 2015; LR švietimo įstatymas, 2011). Pasak K. Trakšelio, „švietimo
prieinamumas ir kokybiškas švietimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir
prioritetas, nes kokybiškas ir prieinamas švietimas suvokiamas kaip visuomenės ir
žmogaus gerovės pagrindas“ (Trakšelys, 2015, p. 129).
Tyrimo metodologija. Šiame darbe bendrojo ugdymo mokyklų tinklas vertinamas
kaip vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos teritorinei ir socialinei atskirčiai,
mokykla laikoma viena iš svarbiausių institucijų, kuri užtikrina visos vietos bendruomenės
gyvybingumą. Todėl tikėtina, kad panaikinus mokyklą, gyvenvietėje gali pradėti sparčiau
mažėti gyventojų, mokyklinio amžiaus vaikų, o kartu ir nykti kitos socialines paslaugas
teikiančios įstaigos: kultūros centrai, bibliotekos, parduotuvės, pašto skyriai ir kt. Tokia
teritorija vis labiau periferėja, pagrindines paslaugas teikiančios įstaigos „tolsta“, jų lieka
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vis mažiau, jos tampa sunkiau pasiekiamos, prastėja gyvenimo kokybė. Keičiasi net
gyventojų savimonė, jie vis labiau laiko save periferijos gyventojais, gyvenančiais „pasaulio
pakraštyje“, valstybės pamirštais, pasmerktais, paliktais likimo valiai. Šis apibūdinimas
įvardina naujai vartojamą geografinį terminą – teritorinė atskirtis (Daugirdas ir kt., 2013).
Bendrojo ugdymo mokyklų, mokinių ir mokytojų skaičiaus kaitos analizei 2001–2016
m. naudoti Lietuvos statistikos departamento pateikiami Oficialiosios statistikos portalo
Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos AIKOS (atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema:
https://www.aikos.smm.lt/) duomenys. Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė
naudota bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus kaitos analizei, tačiau šioje bazėje
nepateikiami mokyklų skyriai, mokyklų tipai, tikslus adresas (buveinė), todėl detalesnei
analizei buvo derinama abiejų duomenų bazių informacija. AIKOS sistema padėjo
patikslinti 22-iejų RAS, ypač Šiaurės Rytų Lietuvos, bendrojo ugdymo bazinių mokyklų
skaičių 2016 m. ir jų skyrius, nustatyti tikslų adresą (buveinę), mokyklos tipą ir kt. Taip pat
Šiaurės Rytų Lietuvos RAS bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitos analizei naudota
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2001–2016 m. ataskaita apie bendrojo
ugdymo mokyklų steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą ir kitas įvairias
struktūrines pertvarkas (LR švietimo ir mokslo ministerija, 2017). Duomenų analizė atlikta
taikant kartografavimo ir geografinės duomenų analizės metodus, teritorinių dėsningumų
aprašymą, palyginamąją teritorinę analizę, naudojant GIS bei CorelDraw programas.
Kai kurias išvadas apie mokyklos reikšmę vietos bendruomenėms padėjo padaryti
mūsų keletą metų vykdomos ekspedicijos į retai apgyventas teritorijas, bendravimas su
mokyklų vadovais ir darbuotojais, vietos bendruomenių atstovais.

1. Depopuliacijos tendencijos retai apgyventose Lietuvos savivaldybėse
Lietuvoje gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija ypač išryškėjo įstojus į Europos
Sąjungą (išaugo emigracija). Tačiau ne tik dėl to šalis išgyvena gilią demografinę krizę –
išlieka mažas gimstamumas, vyksta gyventojų senėjimas, formuojasi reprodukcijai
nepalanki gyventojų demografinė sudėtis. 2001–2017 m. iš Lietuvos emigravo 699 127
gyventojai, iš jų iš RAS – 109 243 (15,6 proc.) (Lietuvos statistikos departamentas, 2018a),
o į Lietuvą imigravo 217 691 gyventojas, iš jų į RAS – 27 460 (12,6 proc.) (Lietuvos statistikos
departamentas, 2018b). Dėl didelės emigracijos ir mažos imigracijos Lietuvos
depopuliacijoje migracijos dedamoji sudarė 68,9 proc., RAS – 74,9 procento. 2001–2017 m.
laikotarpiu gyventojų šalyje sumažėjo nuo 3 486 998 iki 2 847 904 (pokytis – -18 proc.),
o RAS – nuo 680 252 iki 487 555 gyventojų (pokytis – -28 proc.) (1, 2 pav.). Iš visų 22 RAS
didžiausiu neigiamu gyventojų pokyčiu pasižymėjo Pagėgių (-34 proc.), Akmenės r.
(-33 proc.), Kelmės r. (-32%), Pakruojo r., Ignalinos r. ir Biržų r. (po -31 proc.) savivaldybės, o
mažiausias gyventojų skaičiaus pokytis buvo Kazlų Rūdos savivaldybėje (-19 proc.) (1 pav.).
Be emigracijos, svarbus demografinis veiksnys, susijęs su gyventojų tankumo
mažėjimu ir mokyklų tinklo nykimu, – natūrali gyventojų kaita (2 pav.). Jau daugiau kaip
du dešimtmečius šalyje, ypač RAS, ji yra neigiama. 2001–2016 m. Lietuvoje dėl natūralios
gyventojų kaitos sumažėjo 185 577 gyventojais, iš jų RAS – net 80 682 (43,5 proc.).
Nuo 2009 m. natūralus gyventojų skaičiaus mažėjimas RAS jau sudaro beveik pusę visos
šalies neigiamos natūralios gyventojų kaitos.
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1 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis retai apgyventose Lietuvos savivaldybėse 2001–2017 m. (proc.)
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017g)
Fig. 1. The change in the number of inhabitants in the sparsely populated municipalities of Lithuania in
2001–2017 (%) (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017g)
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2 pav. Natūrali gyventojų kaita retai apgyventose Lietuvos savivaldybėse 2001–2016 m. (gyv. sk.)
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017e)
Fig. 2. Natural change of population in the sparsely populated municipalities of Lithuania in 2001–2016
(population) (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017e)
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Dėl aukščiau aptartų tendencijų vidutinis kaimo gyventojų tankumas RAS 2001–2017
m. pastebimai sumažėjo (3 pav.): 2001 m. jis buvo 13,2 gyv./km2, 2011 m. – 10,6 gyv./km2,
2017 m. – tik 9,1 gyv./km2. Dabar daugiau kaip pusėje RAS kaimo gyventojų tankumas
nesiekia 10 gyv./km2. Vidutinis šalies kaimo gyventojų tankumas mažėja šiek tiek lėčiau:
2001 m. jis buvo 17,7 gyv./km2, 2011 m. – 15,6 gyv./km2, o 2017 m. – 14,3 gyv./km2. RAS per
2001–2017 m. laikotarpį gyventojų tankumas sumažėjo žymiai sparčiau (31,1 proc.) nei
vidutiniškai šalyje (19,2 proc.). Todėl visa šalies kaimiška teritorija sparčiai artėja prie retai
apgyventos teritorijos statuso (3 pav.).

3 pav. Retai apgyventos Lietuvos savivaldybės 2001–2017 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas, 2017g)
Fig. 3. Sparsely populated municipalities of Lithuania in 2001–2017 (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017g)

2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičiaus kaita savivaldybėse
Įsibėgėjusios depopuliacijos padarinys – mažėjantis mokyklinio amžiaus vaikų
skaičius, nors pastaraisiais metais ši tendencija kiek sulėtėjo. Ne vien tik švietimo, bet ir
kitų socialinių paslaugų infrastruktūros tinklų nykimas didina gyventojų gerovės
teritorinius skirtumus, socialinę ir teritorinę atskirtį. Tai neigiamai veikia gyventojų
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nuotaikas, demografinius, socialinius, ekonominius ir kitus procesus. Formuojasi tam tikras
uždaras ratas: mažėja gyventojų – nyksta socialinė infrastruktūra – mažėja gyventojų
(4 pav.). Tokia RAS padėtis panaikina demografinės situacijos ir mokyklų tinklo kaitos
pagerėjimo galimybę. Nepadeda ir masinė mokyklų bei kitų socialinių paslaugų
infrastruktūros arba kelių, gyvenviečių centrinių dalių (aikščių, parkų, gatvių ir kt.)
renovacija – gerėjančios gyvenimo sąlygos gyventojų nepritraukia ir susiformavusio
demografinio elgesio modelio nekeičia.

4 pav. Teritorinės atskirties gilėjimo procesas
Fig. 4. The process of deepening the territorial exclusion

Nors mokyklos sparčiai nyksta visoje Lietuvoje, RAS jų skaičius mažėja sparčiau. Kai
kuriose RAS gimnazijų ar vidurinių mokyklų (jei neskaičiuoti jų skyrių) liko vos po 2–3, jos
jau pradeda koncentruotis tik savivaldybių centruose arba didesnėse gyvenvietėse
(pvz., Molėtų r. sav., Rietavo sav.)17. Pastaruoju metu dalis paslaugų Lietuvoje tampa
mobiliomis (parduotuvės, paštas). 2015 m. Domeikavoje (Kauno r. sav.) įkurtas pirmasis
Lietuvoje mobilus modulinis darželis, kurį pagal poreikį galima greitai pastatyti ar
permodeliuoti pagal reikiamą vaikų skaičių. Vėliau tokie darželiai pradėti statyti ir
Vilniuje. Mokyklos mobiliomis dar netapo.
Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičiaus kaitos 2001–2016 m. duomenys
(5, 6, 8 pav.) kelia nerimą. Blogiausia situacija Lietuvoje yra RAS ir kitose kaimiškose
teritorijose. Todėl pagrįstai šias teritorijas galime vadinti probleminėmis. Nuo 2001 m.
šalyje bendrojo ugdymo mokyklų skaičius sumažėjo beveik dvigubai – 49,3 proc.
(miestuose – 13,9 proc., RAS – 61,9 proc., visose kaimiškose teritorijose – 68,2 proc.).
Mokinių skaičius, išskyrus miestus, mažėjo kiek lėčiau – 45,1 proc. (miestuose – 41,1 proc.,
RAS – 55,1 proc., visose kaimiškose teritorijose – 57,8 proc.). Miestuose mokyklų skaičius
galėjo mažėti lėčiau dėl to, kad jas lanko ir apymiesčių gyventojų vaikai.
17 Statistika, deja, neatspindi realios situacijos. Pvz., pasitaiko atvejų, kai mokyklų skyriai nelaikomi kaip atskiros
mokyklos, yra mokyklų, kurios išlieka įregistruotos kaip veikiančios, įtraukiamos į statistiką, bet jau 2–3 metus
jose nėra mokinių, 10 paveiksle jos dar žymimos kaip veikiančios. Taip pasitaiko atvejų, kai yra deklaruojama, kad
daugiafunkciniame seniūnijos centre veikia pradinio ugdymo mokykla, tačiau realiai mokykloje nėra nei vieno
mokinio. Galima daryti prielaidą, kad tikrasis bendrojo ugdymo mokyklų tinklas yra dar retesnis, mokyklų
skaičius – mažesnis. Todėl švietimo sistemos stebėsena turi būti nuolatinė, kasmet atnaujinama mokyklų ir
mokinių skaičiaus apskaita, duomenys laiku pateikiami duomenų bazėse. Tikslesnius duomenis pateikia AIKOS
(https://www.aikos.smm.lt/), todėl jais remtasi sudarant 10 paveikslą.
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5 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičiaus kaita Lietuvoje 2001–2016 m.
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017a; 2017b)
Fig. 5. Change in the number of general education schools and pupils in Lithuania in 2001–2016
(Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017a; 2017b)
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6 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kaita savivaldybėse 2001–2016 m.
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017b)
Fig. 6. Change in the number of pupils in general education schools in municipalities in 2001–2016
(Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017b)

Kaip jau anksčiau minėta, mokinių skaičius 2001–2016 m. pastebimai sumažėjo visoje
Lietuvoje – 45,1 proc. (miestuose – 41,1 proc., RAS – 55,1 proc., visose kaimiškose
teritorijose – 57,8 proc.). Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir aplink juos esančiose
savivaldybėse mokinių skaičius mažėjo beveik dvigubai lėčiau nei vidutiniškai šalyje.
Didžiausiu mokinių skaičiaus sumažėjimu išsiskiria būtent kai kurios RAS (Anykščių r. sav.,
Pagėgių sav.) (6 pav.). Visagine mokinių skaičius sumažėjo penktadaliu – labiau nei
vidutiniškai šalyje – 69,7 procento.
Analizuojant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo ir mokinių skaičiaus kaitą, taip pat
norint numatyti mokyklų tinklo kaitos perspektyvas, reikėtų atsižvelgti į svarbų
demografinį rodiklį – vaikų dalį nuo visų gyventojų. Be to, šioje gyventojų grupėje reikėtų
išskirti ir 0–6 metų amžiaus grupę, nes tai yra būsimieji pradinių klasių mokiniai.
Šie rodikliai leidžia įvertinti bendrojo lavinimo mokyklų perspektyvą ir planuoti būtinas
lėšas bendrajam lavinimui.
7 paveiksle gana aiškiai matomi teritoriniai dėsningumai 2017 m. pradžioje: Šiaurės
Rytų ir Pietų Lietuva pasižymi mažiausia vaikų (0–19 m.) dalimi, Vidurio Lietuva yra
arčiau šalies vidurkio (20,2 proc.), o didesnė vaikų dalis vis dar išlieka Vakarų Lietuvos
savivaldybėse (7 pav.). Didesne vaikų dalimi taip pat išsiskiria ir savivaldybės aplink
Vilniaus ir Kauno miestus. Pagal šį rodiklį prasčiausia padėtis yra RAS, kuriose 0–19 metų
vaikai sudaro 18,8 proc. visų 22 RAS gyventojų. Tačiau geriausia padėtis yra ne Lietuvos
miestuose (19,9 proc.), o visose kaimiškose teritorijose (20,8 proc.).
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7 pav. 0–6 m. ir 0–19 m. amžiaus gyventojų dalis savivaldybėse 2017 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas, 2017f)
Fig. 7. 0–6 and 0–19 the age of the population in municipalities in 2017 (Source: Lietuvos statistikos
departamentas, 2017f)
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Vaikų dalis iki 6 metų amžiaus (šalies vidurkis 7,3 proc.) leidžia įvertinti būsimą
mokinių skaičių, pirmiausia, pradinėse mokyklose, ir numatyti tikėtiną jų skaičių
aukštesnės pakopos bendrojo ugdymo mokyklose. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 2017 m.
pradžioje daugiau yra miestuose – 7,7 proc., mažiau kaimiškose vietovėse – 6,7 proc.,
o RAS jų dalis visai nedidelė – 6,0 procentai (7 pav.). Todėl tikėtina, kad artimiausiu metu
daugiau mokinių nesulauks Šiaurės Rytų Lietuvos regiono ir kai kurios kitos rajonų
savivaldybės (Joniškio, Kelmės, Varėnos ir kt.).

8 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus kaita savivaldybėse 2001–2016 m. (Šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas, 2017a)
Fig. 8. Change in the number of general education schools in municipalities in 2001–2016 (Source: Lietuvos
statistikos departamentas, 2017a)

Mokyklų tinklo kaita Lietuvoje išsiskiria Vilniaus miesto savivaldybė, kurioje
bendrojo ugdymo mokyklų skaičius šiek tiek padidėjo (12,3 proc.). Kitose didžiųjų miestų
(Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) ir jas supančių rajonų savivaldybėse mokyklų skaičius mažėjo
lėčiau nei vidutiniškai. Ryški mokyklų tinklo nykimo tendencija Rytų Lietuvoje ir kitų
regionų savivaldybėse: Ignalinos, Molėtų, Lazdijų, Alytaus, Pasvalio, Skuodo, Raseinių
rajonų savivaldybėse ir Rietavo savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklų skaičius
sumažėjo net 70–75 procentais (8, 10 pav.). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos (AIKOS) ir Lietuvos statistikos departamento pateiktais bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo kaitos 2001–2016 m. duomenimis, 22–jose RAS šiuo metu yra likusios
307 bendrojo ugdymo mokyklos, iš jų – 255 bazinės mokyklos, kurioms priklauso 52 skyriai
(Lietuvos Respublikos švietimo..., 2017; Lietuvos statistikos departamentas, 2017a).
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Vaikų ir mokyklų skaičiaus kaita leidžia įvertinti, koks yra esamas ir būsimas ne tik
mokyklų, bet ir mokytojų poreikis. Suprantama, kad mažėjant bendrojo ugdymo mokinių
skaičiui, turėtų mažėti ir mokytojų skaičius. Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje mokytojų
(dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe) skaičius
sumažėjo nuo 49 843 iki 30 941 (37,9 proc.; miestuose – 32,94 proc., visose kaimiškose
teritorijose – 48,8 proc.) (9 pav.). RAS 2001–2016 m. mokytojų skaičius sumažėjo nuo 10 336
iki 5 696 (55,1 proc.) 18.
Nuo 2001–2002 iki 2016–2017 mokslo metų šalyje vienam mokytojui tenkantis
mokinių skaičius sumažėjo nuo 12,1 iki 10,7 mokinio (miestuose – nuo 13,4 iki 11,8;
kaimiškose teritorijose – nuo 9,2 iki 7,6). Didesnis mokytojų skaičius tarsi galėtų užtikrinti
geresnę mokymosi kokybę kaimiškose vietovėse, nes mokytojas gali daugiau dėmesio skirti
kiekvienam mokiniui. Tačiau kaimiškų vietovių ir RAS mokytojai dažnai dirba ne vienoje
darbovietėje, nes jiems nesusidaro visas darbo krūvis, todėl jie priversti dirbti keliose
bendrojo ugdymo mokyklose, važinėti į kelias gyvenvietes. Be to, didelė dalis mokytojų yra
vyresnio amžiaus. Mokytojai priversti daug dirbti, negali sutelkti dėmesio vienos mokyklos
mokiniams arba, neturėdami viso darbo krūvio, gauna mažesnius darbo užmokesčius.
Todėl nukenčia mokinių mokymo kokybė.

3. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita Šiaurės Rytų probleminiame regione
Sudėtinga situacija ir tendencijomis išsiskiria Šiaurės Rytų Lietuva, kuri pasižymi
sparčiai nykstančiu bendrojo ugdymo mokyklų tinklu (10 pav.), mažėjančiu mokinių
skaičiumi, labai nedidele ikimokyklinio amžiaus vaikų dalimi. Todėl šį regioną įvardijame
kaip probleminį ir pasirinkome detalesnei analizei kaip atskirą retai apgyvento regiono atvejį.
2001 m. Šiaurės Rytų Lietuvos RAS (10 pav.) buvo 357 bendrojo ugdymo mokyklos, iš
kurių iki 2016 m. uždarytos net 199 (liko 158 bendrojo ugdymo mokyklos), mokyklų skaičius
sumažėjo 56 procentais. Daugiausia mokyklų panaikinta Molėtų (70,0 proc.) ir Ignalinos
(75,0 proc.) rajonų savivaldybėse. Mažiausius pokyčius patyrė Kupiškio rajono savivaldybė
(-36,4 proc.). Analizuojamu laikotarpiu daugiausia buvo uždaryta pradinių mokyklų –
126 (63,3 proc. visų uždarytų mokyklų) ir pagrindinių – 59 (29,6 proc.), uždaryta tik viena
gimnazija (Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla ir Rokiškio „Romuvos“
gimnazija buvo sujungtos ir tapo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija). Tačiau tiksliai
įvertinti bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus kaitą yra gana sudėtinga, kadangi nuo 2001 m.
tos pačios mokyklos tipas galėjo pasikeisti net keletą kartų (pagrindinė mokykla po
reorganizacijos paverčiama pradine arba vidurinė mokykla paverčiama progimnazija ir t. t.)
arba ji buvo prijungiama prie kitos mokyklos ir virsdavo kitos mokyklos skyriumi. Tačiau
pastebėta tendencija, kad mokyklai tapus skyriumi, po 2–3 metų ji jau likviduojama (pvz.,
pagrindinė mokykla po reorganizacijos tampa pradine, vėliau pradinė – kitos mokyklos
skyriumi, ir galiausiai skyrius panaikinamas) (Lietuvos Respublikos švietimo..., 2017).
Analizuojant Šiaurės Rytų regioną, matome (10 pav.), kad bendrojo ugdymo mokyklų
tinklas traukėsi ir koncentravosi į savivaldybių administracinius centrus, miestus ar didesnes
gyvenvietes. Gimnazijos ir progimnazijos dažniausiai telkiasi miestuose, kartais turi ir
skyrius kaimiškose vietovėse (pvz., Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai priklauso
Adutiškio vidurinio ugdymo skyrius, kuriame yra įsteigtos klasės, priklausančios gimnazijos
tipui, taip pat Adutiškyje veikia dar ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla).
Sudėtinga nuosekliai vertinti mokytojų (kaip ir mokyklų bei mokinių skaičiaus kaitą), dirbančių pagrindiniame
darbe, skaičiaus kaitą miesto ir kaimo vietovėse. 2005–2008 m. buvo pasikeitęs bendrojo ugdymo mokyklų
skirstymas pagal gyvenamąją vietovę, todėl ir skaičiaus kitimą vertinti sudėtinga, o nuo 2010 m. pateikiamas
bendras mokytojų ir mokyklų vadovų skaičius.

18
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9 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičiaus kaita ir mokinių dalis, tenkanti mokytojams
2001–2016 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017b; 2017c)
Fig. 9. Change in the number of teachers in general education schools and the proportion of pupils to the
teachers (Source: Lietuvos statistikos departamentas, 2017b; 2017c)
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10 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita Šiaurės Rytų Lietuvoje 2001–2016 m.
(Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, 2017a; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos (AIKOS), 2017; LR švietimo ir mokslo ministerija, 2017)
Fig. 10. Changes in the network of general education schools in the North–Eastern Lithuania in 2001–2016
(Sources: Lietuvos statistikos departamentas, 2017a; Lietuvos Respublikos švietimo... (AIKOS), 2017; Lietuvos
Respublikos švietimo..., 2017)
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Apibendrinimai ir rekomendacijos
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitos 2001–2016 m. analizė parodė, kad mokyklų
tinklas nyksta labai sparčiai, ypač ši tendencija ryški RAS (pvz., Šiaurės Rytų Lietuvoje).
Tam didžiausią įtaką daro neigiami demografiniai procesai (mažas gimstamumas ir
natūralus gyventojų skaičiaus mažėjimas, didelė emigracija į užsienį ir didesnius šalies
miestus, gyventojų senėjimas). Todėl 2001–2016 m. RAS:
 sparčiau nei vidutiniškai šalyje mažėjo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
skaičius (Lietuvoje – 45,1 proc., RAS – 55,1 proc.);
 sparčiau nei vidutiniškai šalyje mažėjo bendrojo ugdymo mokyklų skaičius
(Lietuvoje – 49,3 proc., RAS – 61,9 proc.);
 sparčiai mažėjo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičius (Lietuvoje –
37,9 proc., visose kaimo vietovėse – 48,8 proc.);
 vyko mokyklų tinklo degradacija – dalis mokyklų buvo uždaromos
(likviduojamos), dalis jų reorganizuojamos į žemesnės pakopos švietimo įstaigas
arba tapo kitų mokyklų filialais;
 vyko mokyklų koncentracija savivaldybių administraciniuose centruose ir didesnėse
gyvenvietėse, todėl mokyklos pradėjo „tolti“ ir tapo sunkiau pasiekiamos;
 didėjo regioniniai mokyklų tinklo tankumo skirtumai. Kai kuriose Šiaurės Rytų
Lietuvos savivaldybėse (Molėtų r., Ignalinos r.) mokyklų skaičius sumažėjo net
70–75 procentais.
Mokykla retai apgyventoje teritorijoje yra labai svarbus bendruomenės gyvenimo
organizacinis centras, vienijantis visas amžiaus kartas. Būtent ji dažnai yra ta vieta, kurioje
vyksta kultūrinis vietos gyventojų gyvenimas, todėl uždarius mokyklą jis gali sunykti.
Be to, mokyklų tinklo nykimas veikia ir gali paveikti teritorinės ir socialinės atskirties
didėjimą, nes:
 padidėja atstumas iki artimiausios švietimo įstaigos;
 gali pablogėti viešojo transporto paslaugų prieinamumas visiems gyventojams
(mažėja maršrutų ir reisų skaičius, o tai blogina kitų įstaigų pasiekiamumo
galimybes;
 gyvenvietės praranda patrauklumą, perspektyvą, nes jose gali sunykti ir nyksta
paslaugas teikiančios įmonės ir įstaigos (socialinių paslaugų infrastruktūra);
 mažėja teritorijos perspektyvumas ir patrauklumas investicijoms;
 gali padidėti nedarbo lygis, nes sumažėja darbo vietų (bedarbiais lieka dalis
mokytojų, kitas aptarnaujantis personalas), gyventojai darbo priversti ieškotis kitur.
Jei tendencijos nepasikeis, o prielaidų tam kol kas nėra, visa Lietuvos kaimiška
teritorija taps retai apgyventa per artimiausius 10–12 metų. Tikėtina, kad po kelerių metų
ne tik Šiaurės Rytų Lietuvoje, bet ir kitose probleminiuose regionuose bendrojo ugdymo
mokyklos liks tik savivaldybių centruose, miestuose ar didesnėse gyvenvietėse. Prielaidų,
kad artimiausiu metu pagerės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo padėtis, taip pat nėra
(2017 m. duomenimis, Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikai (0–6 m.) sudarė 7,3 proc.
gyventojų, RAS – tik 6,0 procentus, o Šiaurės Rytų Lietuvoje jau susiformavo 9 rajonų
savivaldybių ištisinis regionas, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikai sudaro mažiau kaip
6 proc. gyventojų.
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo nykimas, spartūs depopuliacijos procesai RAS
didina gyventojų socialinę ir teritorinę atskirtį, o tai sudaro prielaidas jas priskirti prie
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probleminių regionų. Todėl ir švietimo sistemos stebėsena turi būti nuolatinė, vykdoma ne
tik visos šalies mastu, bet ir atskirai RAS. Tai turėtų daryti ne tik Lietuvos švietimo ir
mokslo ministerija, bet ir mokslininkai. Turėtų būti nustatyta mažo gyventojų tankumo
atskaitos riba, kuria remiantis būtų pradėtos taikyti specialios mokyklų tinklo nykimo
stabilizavimo priemonės (mūsų siūloma riba – mažiau kaip 12,5 arba 15,0 gyv./km2 kaimo
gyventojų tankumas). Taip bus užtikrinama nuosekli ir pagrįsta švietimo regioninė
politika, leidžianti sumažinti mokyklų skaičiaus nykimo tempus.
Norint pristabdyti mokyklų tinklo nykimą ir didėjančią retai apgyventų teritorijų
socialinę ir teritorinę atskirtį, jų virtimą probleminiais regionais, siūlomos šios rekomendacijos:
 renovuojamų mokyklų atranka turėtų būti vykdoma remiantis demografinėmis
prognozėmis (tai leistų įvertinti, ar mokykla artimiausiu metu nebus uždaryta
dėl nepakankamo mokinių skaičiaus, ar pastatai neliks apleisti); nedidelės
kilnojamos modulinės pradinės mokyklos galėtų būti vienas iš būdų taupyti
lėšas ir išsaugoti mokyklą arčiau gyventojų;
 turėtų būti vykdomas labiau apgalvotas mokyklų reorganizavimas
(pvz., savivaldybių centruose esančias gimnazijas jungti su progimnazijomis,
o ne su pradinėmis mokyklomis, taip mokytojai turėtų didesnius darbo krūvius);
 kaimo mokykloms (ypač RAS) galėtų būti taikomi kitokie, specialūs,
reikalavimai: leisti formuoti klases su mažesniu mokinių skaičiumi; įteisinti
mažesnį privalomą darbo krūvį mokytojams; mokėti specialų (pastebimo
dydžio) priedą prie atlyginimo mokytojams, dirbantiems retai apgyventose
teritorijose, kad galima būtų pritraukti geresnių specialistų, jaunesnių mokytojų.
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CHANGES IN THE NETWORK OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS
IN PROBLEMATIC REGIONS OF LITHUANIA IN 2001–2016 –
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Summary
The purpose of this research was to determine 2001–2016 the trends of the change in the
network of general education schools in Lithuania’s problem regions during the period and to assess
their impact on the growing social and spatial exclusion which directly relates to the quality of life
and welfare. The purpose of this study was to determine 2001–2016 the trends of the change in the
network of general education schools in Lithuania’s problem regions during the period and to assess
their impact on the growing social and spatial exclusion which directly relates to the quality of life
and welfare. Twenty-two sparsely populated municipalities (hereafter SPM) have been selected as the
subject of the research in which the rural population density in 2017 at the beginning of the year does
The article is based on the report „Changes in the network of general education schools in problematic regions of
Lithuania in 2001–2016 – increasing reflection of spatial exclusion“ which was read at the 2nd International Research
Conference „Towards Research – Based Education“. This research was funded by a grant (No. GER-005/2017) from
the Research Council of Lithuania and was performed in cooperation with the PhD student V. Baranauskienė of the
Lithuanian Social Research Centre.
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not exceed 12,5 inhabitants per square kilometer and could be considered as an integral part of
problem regions.
In this article, the network of general education schools is regarded as one of the main factors
influencing spatial and social exclusion.
The analysis of changes in the network of general education schools in 2001–2016 has shown
that the network of schools is disappearing very rapidly. Especially this trend is marked by SPM
(for example, in North-East Lithuania). This is mostly influenced by negative demographic processes
(low fertility and natural decrease in population, large emigration abroad and larger cities of the
country, population aging). Therefore, in 2001–2016 SPM:

the number of pupils in general education schools has decreased faster than the average
in the country (45,1% in Lithuania, 55,1% in SPM);

the number of schools of general education decreased faster than the average in the
country (49,3% in Lithuania, 61,9% in SPM);

the number of teachers of general education schools has rapidly decreased (37,9% in
Lithuania, 48,8% in all rural areas);

there was a degradation of the network of schools – part of the schools were closed
(liquidated), some of them were reorganized into lower-level educational establishments
or became branches of other schools;

the concentration of schools in municipal administrative centers and larger settlements
took place, which made schools "move" and become more difficult to reach;

regional differences in the density of school networks have increased. In some
municipalities in the North-Eastern Lithuania (Molėtai and Ignalina district) the number
of schools decreased by as much as 70–75%.
In addition, the loss of the school network has a potential impact on the increase in spatial and
social exclusion, as:

increase distance to the nearest educational institution;

the availability of public transport services for the whole population may decrease
(reducing the number of routes and voyages, which worsens the accessibility of other
institutions;

locality loses attractiveness, prospect, as companies and institutions that provide services
(services and facilities) disappear and disappear (infrastructure of social services
disappears);

the territory's viability and attractiveness for investments are decreasing;

the unemployment rate may increase as job losses (unemployed teachers, other servicing
staff) remain, people are forced to seek work elsewhere.
If trends do not change, and assumptions are not yet available, the whole of Lithuania's rural
territory will rarely come to life in the next 10–12 years. It is likely that after several years, schools of
general education will remain only in municipal centers or in larger settlements, not only in North
Eastern Lithuania but also in other problem regions. There is also no assumption that the situation in
the network of general education schools will improve in the near future.
The disappearance of the network of general education schools rapid depopulation processes
in SPM, increases the social and spatial exclusion of the population, which creates preconditions for
assigning them to problem regions. Therefore, the monitoring of the education system should be
permanent, carried out not only nationwide, but also separately from the SMP. A low population
density reference threshold should be set aside, leading to the introduction of special measures to
stabilize the school network (our proposed limit is less than 12,5 or 15,0 inhabitants per square
kilometer rural population density). This will ensure a coherent and sound regional education policy.
In order to slow down the decline of the school network and the growing social and spatial
exclusion of sparsely populated areas, their conversion into problem regions these recommendations
are proposed:

the selection of renovated schools should be based on demographic projections (it would
allow to assess whether the school will not be closed in the near future due to the lack of
students, or the buildings will not be abandoned); small portable modular elementary
schools could be one way to save money and save the school closer to the population;
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a more deliberate reorganization of schools should be implemented (for example, the
integration of upper secondary schools in municipalities with progymnasium education
and not with elementary schools, thus teachers would have more workloads);
different special requirements could be applied to rural schools (especially SMP): allow
classes to be formed with fewer pupils; to impose a lower obligatory workload for
teachers; to pay a special (sizeable) supplement to salary for teachers working in sparsely
populated areas in order to attract better specialists, younger teachers.

